
نظام المسابقات وشئون الالعبین
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  سنھ ناشئین13مرحلة تحت 

128درو 

معادى-  سعد الدین أبو عیشي  1

B Y E سعد الدین أبو عیشي2

سعد الدین أبو عیشيمصطفي أحمد المصريسموحة-  مصطفي أحمد المصري  3

B Y E 4

سعد الدین أبو عیشيشمس-  محمد عالء الدین محمد  5

B Y E محمد عالء الدین محمدمحمد عالء الدین محمد6

أحمد أمین الدیبدجلة-  أحمد أمین الدیب  7

النصر-  أحمدمحمود فتحي إبراه  8

سعد الدین أبو عیشيطنطا-  زیاد محمد صقر  9

B Y E زیاد محمد صقر10

زیاد محمد صقرعمر سلیمان عارفالصید-  عمر سلیمان عارف  11

زیاد محمد صقرطنطا-  مروان محمد العصامى  12

ق.الصید-  عمر مختار حسن  13

B Y E یوسف ولید مندورعمر مختار حسن14

یوسف ولید مندورمعادى-  یوسف ولید مندور  15

B Y E سعد الدین أبو عیشي16
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سبورتیج-  ماجد أشرف  17

B Y E ماجد أشرف18

ماجد أشرفباسل شیرین محمدطنطا-  باسل شیرین محمد  19

دجلة-  زیاد حافظ حافظ  20

ماجد أشرفزھور-  یوسف محمد وجیھ  21

B Y E یوسف محمد وجیھیوسف محمد وجیھ22

شھاب الدین ثابتھلیو-  شھاب الدین ثابت  23

B Y E ماجد أشرف24

ھلیو-  محمد تامر الشامي  25

B Y E محمد تامر الشامي26

محمد تامر الشاميعمر ھشام السیدمعادى-  عمر ھشام السید  27

B Y E محمد تامر الشامي28

معادى-  یحیى مدحت جالل  29

B Y E بالل وائل نواریحیى مدحت جاللیحیى مدحت جالل30 كریم محمد دسوقي

بالل وائل نوارأحمد عبد الفتاح عامرالنصر.م-  أحمد عبد الفتاح عامر  31

B Y E 32
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سعد الدین أبو عیشيأھلى-  كریم محمد دسوقي  33

B Y E كریم محمد دسوقي34

كریم محمد دسوقيصالح یاسر أبو زیدالمحلة.ب-  صالح یاسر أبو زید  35

B Y E 36

كریم محمد دسوقيالنصر.م-  محمد حسن إبراھیم  37

B Y E محمد حسن إبراھیممحمد حسن إبراھیم38

عمرو عالء الدین سالمجزیرة-  عمرو عالء الدین سالم  39

B Y E 40

كریم محمد دسوقيھلیو-  مھند ھانى جمجوم  41

B Y E مھند ھانى جمجوم42

مھند ھانى جمجومعمر عنتر ثابت سلیمالنصر.م-  عمر عنتر ثابت سلیم  43

B Y E أحمد أیمن أبو العال44

طنطا-  أحمد أیمن أبو العال  45

B Y E أحمد أیمن أبو العالأحمد أیمن أبو العال46

كریم محمد دسوقيق.الصید-  أحمد إیھاب شھاب  47 أحمد إیھاب شھاب

B Y E 48
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جزیرة-  شمس الدین صفوت  49

B Y E شمس الدین صفوت50

شمس الدین صفوتشریف رامي عادلمجمع أ-  شریف رامي عادل  51

دجلة-  أندرو أیمن فاروق  52

شمس الدین صفوتزھور-  عبد اهللا یاسر المصري  53

B Y E عبد اهللا یاسر المصريعبد اهللا یاسر المصري54

شادي محمد الشربینيإتحاد-  شادي محمد الشربیني  55

B Y E شمس الدین صفوت56

سبورتیج-  آندرو مجدي متي  57

B Y E آندرو مجدي متي58

آندرو مجدي متيمحمود سید درویشق.الصید-  محمود سید درویش  59

B Y E آندرو مجدي متي60

ھلیو-  عمر حسن البربري  61

B Y E عمر حسن البربريعمر حسن البربري62

خالد ھشام محمودسموحة-  خالد ھشام محمود  63

مجمع أ-  عبد اهللا یاسر  64
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B Y E حسام عالء الطوخى65

أمین سید سیف اهللاق.الصید-  أمین سید سیف اهللا  66

B Y E شریف محمد الشقرةشریف محمد الشقرة67

مجمع أ-  شریف محمد الشقرة  68

كریم أكمل الریسدجلة-  حسین حازم رزقانھ  69

كریم أكمل الریسعبد الرحمن البطرانمعادى-  عبد الرحمن البطران  70

B Y E كریم أكمل الریس71

ھلیو-  كریم أكمل الریس  72

B Y E مصطفى خالد سمیر73

مروان عزت حلميالصید-  مروان عزت حلمي  74

B Y E مراد حلزم الموصلىمراد حلزم الموصلى75

مصطفى خالد سمیرسموحة-  مراد حلزم الموصلى  76

النصر.م-  یحیي محمد الھراس  77

مصطفى خالد سمیرأحمد شھاب فوزيزھور-  أحمد شھاب فوزي  78

B Y E مصطفى خالد سمیر79

بالل وائل نوارشمس-  مصطفى خالد سمیر  80
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النصر.م-  كریم محمد فتحي  81

ھشام أحمد فنصةجزیرة-  ھشام أحمد فنصة  82

B Y E مروان طارق لطفيمروان طارق لطفي83

الصید-  مروان طارق لطفي  84

مصطفي محمد منتصردجلة-  یوسف الھامى أمین  85

مصطفي محمد منتصرمروان أحمد سماحھدجلة-  مروان أحمد سماحھ  86

B Y E مصطفي محمد منتصر87

بالل وائل نوارطنطا-  مصطفي محمد منتصر  88

مجمع ج-  محمد حاتم الطوخى  89

إیاد حسام الجوارحيشمس-  إیاد حسام الجوارحي  90

B Y E نور الدین عادل خلیلنور الدین عادل خلیل91

بالل وائل نوارھلیو-  نور الدین عادل خلیل  92

B Y E 93

بالل وائل نوارعمر مازن أحمد عطیھالنصر.م-  عمر مازن أحمد عطیھ  94

B Y E بالل وائل نوار95

شمس-  بالل وائل نوار  96
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B Y E حسام عالء الطوخى97

عاصم عمرو أبو فریخةطنطا-  عاصم عمرو أبو فریخة  98

B Y E عاصم عمرو أبو فریخةحازم أحمد أبو السعود99

الصید-  حازم أحمد أبو السعود  100

B Y E أحمد باسم كیوان101

أحمد باسم كیوانأحمد باسم كیوانمجمع أ-  أحمد باسم كیوان  102

B Y E یوسف ھشام حمودة103

جزیرة-  یوسف ھشام حمودة  104

حسام عالء الطوخىمجمع أ-  مصطفى محمد أیمن  105

یاسین یحي أبو العباسدجلة-  یاسین یحي أبو العباس  106

B Y E یاسین یحي أبو العباسمحمد ھانى إبراھیم107

حسام عالء الطوخىالمحلة.ب-  محمد ھانى إبراھیم  108

طنطا-  یوسف أسامة السمدونى  109

حسام عالء الطوخىمحمد حسام حسنىدجلة-  محمد حسام حسنى  110

B Y E حسام عالء الطوخى111 حسام عالء الطوخى

أھلى-  حسام عالء الطوخى  112
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حدود.ح-  مروان عصام فتحى غریب  113

حازم عصام الغربيھلیو-  حازم عصام الغربي  114

B Y E یوسف محمد المھیمنیوسف محمد المھیمن115

طنطا-  یوسف محمد المھیمن  116

B Y E یوسف مصطفي شوقي117

یوسف مصطفي شوقيعلي حسام الدین فایدق.الصید-  علي حسام الدین فاید  118

B Y E یوسف مصطفي شوقي119

یوسف إبراھیمطنطا-  یوسف مصطفي شوقي  120

ھلیو-  یوسف ھشام عادل  121

مھدى ماجد مھدىحدود.ح-  مھدى ماجد مھدى  122

B Y E شادي عمرو الشناويشادي عمرو الشناوي123

یوسف إبراھیمالنصر.م-  شادي عمرو الشناوي  124

دجلة-  فارس أحمد محمد  125

یوسف إبراھیمشھاب عالء الشاذلىجزیرة-  شھاب عالء الشاذلى  126

B Y E یوسف إبراھیم127

دجلة-  یوسف إبراھیم  128


