اإلتحاد المصري لالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

الموسم 2010/2011

لجنة المسابقات

نتائج بطولة وادي دجلة  -المعادي المفتوحة
الفترة من / 1

المرحلة السنية

المركز الرابع

8

 2010 /حتً 8 / 6

المركز الثالث

2010 /

المركز الثاني

المركز االول

مراحل الناشئين
ناشئٌن تحت  11سنة

علً ابو العٌنٌن  -سبورتنج

محمد تامر الشامً  -هلٌوبولٌس

مروان طارق لطفً  -صٌد

مصطفً منتصر  -طنطا

ناشئٌن تحت  13سنة

بالل وائل  -شمس

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

سعد الدٌن ابو عٌش  -معادي

ٌحًٌ عصام  -اهلً

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم طارق حسٌن  -دجلة

حسٌن الرٌس  -هلٌوبولٌس

ٌوسفخالد سمٌر  -شمس

محمد حسام الجارحً  -شمس

ناشئٌن تحت  17سنة

فادي ثروت  -اهلً

مصطفً بٌومً  -هلٌوبولٌس

احمد عاطف شحات  -شمس

فارس محمد دسوقً  -سموحه

مراحل الناشئات

المركز الرابع

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز االول

ناشئات تحت  11سنة

هنا معتز اٌوب  -دجلة

امٌنة ٌاسر خٌرت  -صٌد

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

روان القلعاوي  -سموحه

ناشئات تحت  13سنة

ندي خالد خٌر هللا  -هلٌوبولٌس

نادٌن هشام قطب  -دجلة

امٌنة ٌاسر خٌرت -صٌد

منه هللا محمد غرٌب  -اهلً

ناشئات تحت  15سنة

لٌلً عمر سامً  -دجلة

نوران احمد جوهر  -معادي

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحه

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحه

ناشئات تحت  17سنة

ندي القلعاوي  -سموحه

هاٌدي عصام الال  -هلٌوبولٌس

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحه

كانزي عماد الدفراوي  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  19سنة

منه هللا ناصر  -شمس

نوران التركً  -سبورتنج

كانزي الدفراوي  -هلٌوبولٌس

فرح العزباوي  -جزٌرة

مراحل الرجال

المركز الرابع

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز االول

رجال تحت  23سنة

اندرو وجٌه  -هلٌوبولٌس

حسٌن امام رمضان  -شمس

كرٌم شرٌف عصمت  -معادي

عبد الفتاح ٌحًٌ فهٌم  -مج ا

عمومً رجـــــــــــال

كرٌم سامً سعٌد  -جزٌرة

محمد اشرف ابو الغار  -صٌد

هاشم سمٌر ابو حمد  -صٌد

كرٌم دروٌش  -دجلة

عمومً ســــــــٌدات

نبهال عالء بٌومً  -سموحه

هبه هللا هشام  -اتحاد الشرطة

مً االطمس  -شمس

منه هللا ناصر  -شمس

مراحل فوق السن

المركز الرابع

المركز الثالث

المركز الثاني

المركز االول

مرحلة فوق  35سنة

زكرٌا محمد حمزة  -سبورتنج

محمد حسن علً  -الزهور

احمد حسن مدٌن  -صٌد

عالء سالم  -جزٌرة

مرحلة فوق  45سنة

اٌمن زكرٌا  -جزٌرة

اٌمن الرافعً  -شمس

ماجد احمد سامً  -جزٌرة

عز الدٌن سالم  -سبورتنج
رئيس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سيد القماش

اإلتحاد المصري لالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنة المسابقات

نتائج بطولة منطقة االسكندرٌة المفتوحة
الفترة من  2010 / 8 /28حتً 2

المرحلة السنية

المركز األول

المركز الثاني

2010 / 9 /

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئين

ناشئٌن تحت  11سنة

مصطفى محمد منتصر  -طنطا

محمد تامر الشامى  -هلٌوبولٌس

حازم احمد ابو السعود  -الصٌد

سٌف محمد فتوح  -طنطا

ناشئٌن تحت  13سنة

سعد الدٌن اٌهاب  -المعادي

عمرو عبد الفتاح غنٌم  -الشمس

ٌحًٌ عصام الدٌن  -االهلً

ٌوسف ابراهٌم  -وادى دجلة

ناشئٌن تحت  15سنة

محمد حسام الجوارحى  -الشمس

كرٌم طارق حسٌن  -دجلة

زباد محمد رشدى  -سموحة

حسٌن أكمل الرٌس -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  17سنة

فارس محمد دسوقً  -سموحة

مصطفً بٌومً  -هلٌوبولٌس

مازن هشام صبرى  -االهلً

فادى ثروت سلٌمان  -االهلً

ناشئٌن تحت  19سنة

زاهد محمد شرٌن  -سموحة

محمد عصام الشرٌف  -سبورتج

محمد أشرف أبو الغار  -الصٌد

طارق محمد صالح  -االهلً

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

امنٌة ٌاسر محمود  -الصٌد

هانٌا اٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس روان محمد القلعاوى -سموحة

فرٌدة مصطفً محمد  -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

منة هللا محمد حامد  -االهلً

نادٌن هشام قطب

ناشئات تحت  15سنة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

لٌلً عمر سامى  -وادي دجلة

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

سلمى عماد الدفراوى  -هلٌو

ناشئات تحت  17سنة

ٌثرب عادل محمد  -هلٌو

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

كنزي الدفراوي  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  19سنة

فرح أكرم العزباوي  -جزٌرة

نوران عالء الترك  -سبورتنج

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

كنزي الدفراوي  -هلٌوبولٌس

 -دجلة

ندى خالد خٌر هللا -هلٌوبولٌس

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

عمر أكرم العزباوى  -جزٌرة

محمد سٌد القماش  -هلٌوبولٌس

عبد الفتاح ٌحًٌ فهٌم  -مج أ

عادل محمد الزرقا  -سبورتنج

عمومً رجـــــــــــال

طارق محمد مؤمن  -جزٌرة

كرٌم سامى عبد الجواد -جزٌرة

مازن جمال أبو طبل  -شرطة

عمر العزباوى  -جزٌرة

عمومً ســــــــٌدات

هبة عالء الترك  -سموحة

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

سارة النعمانى  -جزٌرة

مى حامد االطمس  -الشمس

رئيس لجنة المسابقات

محــــاسب  /سيد القماش

اإلتحاد المصري لالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنة المسابقات

نتائج بطولة نادى الجزٌرة المفتوحة
الفترة من  2010 / 9 /29حتً2010 / 10 / 3

المرحلة السنية

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئين

ناشئٌن تحت  11سنة

محمد تامر الشامى  -هلٌوبولٌس

مصطفى محمد منتصر  -طنطا

مراون لطفى  -الصٌد

حازم احمد ابو السعود  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

سعد الدٌن اٌهاب  -المعادي

ٌوسف ابراهٌم  -وادى دجلة

بالل وائل  -الشمس

كرٌم مجدى  -االهلى

ناشئٌن تحت  15سنة

محمد حسام الجوارحى  -الشمس

عمر حامد االطمس  -الشمس

ٌوسف خالد سمٌر  -الشمس

حسٌن أكمل الرٌس -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  17سنة

مازن هشام صبرى  -االهلً

شهاب عصام  -الشمس

كرٌم أٌمن الحمامى  -هلٌوبولٌس فارس محمد دسوقً  -سموحة

ناشئٌن تحت  19سنة

زاهد محمد شرٌن  -سموحة

طارق محمد صالح  -االهلً

أحمد هانى حسٌن  -سبورتج

محمد عصام الشرٌف  -سبورتج

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

هانٌا اٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس

روان محمد القلعاوى -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

ندى خالد خٌر هللا -هلٌوبولٌس

منة هللا محمد حامد  -االهلً

نادٌن هشام قطب

ناشئات تحت  15سنة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

لٌلً عمر سامى  -وادي دجلة

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

نوران احمد جوهر  -الجزٌرة

ناشئات تحت  17سنة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

كنزي الدفراوي  -هلٌوبولٌس

هاٌدى عصام الال  -هلٌوبولٌس

سلمى حاتم عصمت  -المعادى

ناشئات تحت  19سنة

نوران عاطف الشربٌنى  -سموحة نوران عالء الترك  -سبورتنج

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

نور محمد الطٌب  -هلٌوبولٌس

روان رضا عربى  -سموحة
 -دجلة

فرٌدة مصطفً صابر -سموحة
سلمى طارق علم  -االهلً

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

عمر أكرم العزباوى  -جزٌرة

محمد سٌد القماش  -هلٌوبولٌس

حسٌن امام رمضان  -الشمس

محمد نبٌل نوار  -شرطة

عمومً رجـــــــــــال

طارق محمد مؤمن  -جزٌرة

كرٌم سامى عبد الجواد -جزٌرة

هاشم سمٌر  -جزٌرة

عمرو سولٌم  -جزٌرة

عمومً ســــــــٌدات

أمنٌة عبد القوى  -جزٌرة

إنجى حسن خٌر هللا  -سبورتنج

هبة عالء الترك  -سموحة

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

مراحل الرواد
مرحلة فوق  35سنة هواه
مرحلة فوق  40سنة هواه
مرحلة فوق  45سنة هواه
مرحلة فوق  50سنة هواه

زوجى فوق السن
مرحلة فوق  35سنة محترفٌن

احمد حسن مدٌن  -صٌد
زكرٌا حمزه  -سبورتنج
عز الدٌن سالم  -سبورتنج
حازم الزٌنٌنى  -الجزٌرة
سمٌر الجزار،،هشام عٌسى
أحمد ابراهٌم -شرطة

طارق الشاذلى  -طنطا
حسن عبد الفتاح  -الجزٌرة
ماجد أحمد سامى  -الجزٌرة
الفونس عوض  -طنطا
كرٌم شهدى  ،،حازم الزٌنٌنى
سامى فراج  -الصٌد

محمد عادل سرى  -الجزٌرة
عالء الدٌن محمد  -الشمس
أٌمن محمد الرافعى  -الشمس
حسن الصٌاد  -سموحة
شرٌف هاشم  ،،أحمد ابراهٌم
كرٌم شهدى  -الجزٌرة

هادى محمد مرعى  -الجزٌرة
محمد حسن ٌوسف  -الزهور
محمد ابراهٌم نجا  -الصٌد
سامى فراج  ،،أحمد مدٌن
عالء سالم  -الجزٌرة

رئيس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سيد القماش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

االتحاد المصرى لالسكواش
لجنة المسابقات

نتائج بطولة نادى الشمس المفتوحة
الفترة من  2010 / 10 /21حتً 2010 / 10 / 26

المرحلة السنية

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئين

ناشئٌن تحت  11سنة

محمد تامر الشامى  -هلٌوبولٌس

مصطفى محمد منتصر  -طنطا

مراون لطفى  -الصٌد

على أبو العنٌٌن  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

حسام عالء الطوخى  -األهلى

سعد الدٌن اٌهاب  -المعادي

بالل وائل  -الشمس

كرٌم مجدى  -االهلى

ناشئٌن تحت  15سنة

ٌوسف خالد سمٌر  -الشمس

عمر حامد االطمس  -الشمس

ٌوسف محمد السٌد  -الجزٌرة

زٌاد رشدى  -سموحة

ناشئٌن تحت  17سنة

فارس محمد دسوقً  -سموحة

مازن هشام صبرى  -االهلً

مصطفً بٌومً  -هلٌوبولٌس

شهاب عصام  -الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

زاهد محمد شرٌن  -سموحة

أحمد عاطف شحات  -الشمس

كرٌم على فتحى  -أهلى

محمد عصام الشرٌف  -سبورتج

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

هانٌا اٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس روان رضا عربى  -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

منة هللا محمد حامد  -االهلً

نادٌن هشام قطب

ناشئات تحت  15سنة

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

نوران احمد جوهر  -الجزٌرة

لٌلً عمر سامى  -وادي دجلة

ناشئات تحت  17سنة

ٌثرب عادل محمد  -هلٌو

مرٌم ابراهٌم متولً  -سموحة

ندى محمد القلعاوى  -سموحة

سلمً هانً ابراهٌم  -سموحة

ناشئات تحت  19سنة

فرح أكرم العزباوي  -جزٌرة

نوران عالء الترك  -سبورتنج

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

فاطمة الزرقا  -سبورتنج

هنا معتز  -وادى دجلة
 -دجلة

فرٌدة مصطفً صابر -سموحة
زٌنه إٌهاب السٌسى  -سموحة

مراحل الرجال

رجال تحت  23سنة

محمد سٌد القماش  -هلٌوبولٌس

على الكرارجى  -سبورتنج

حسٌن امام رمضان  -الشمس

محمد نبٌل نوار  -شرطة

عمومً رجـــــــــــال

عادل محمد الزرقا  -سبورتنج

هاشم سمٌر  -جزٌرة

محمد سٌد القماش  -هلٌوبولٌس

حسٌن امام رمضان  -الشمس

عمومً ســــــــٌدات

منة هللا محمد ناصر  -الشمس

سارة النعمانى  -الجزٌرة

فرح مؤمن  -الجزٌرة

مرٌم المسٌرى  -الصٌد

رئيس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سيد القماش

