
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٥-٣-٢,٠١٣  حتى  ٢٨-٢-٢,٠١٣بطولة نادى سبورتیج الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٥مرحلة تحت 

٦٤درو 

عبد هللا یاسر المصري  -  زھور 1

B Y E عبد هللا یاسر المصري2

سیف أحمد فتوح  -  طنطا عبد هللا یاسر المصري3 سیف أحمد فتوح

محمود محمد فرج  -  دجلة 4

أحمد شھاب فوزي  -  زھور عبد هللا یاسر المصري5

B Y E على محمد حسن6 أحمد شھاب فوزي

عبد هللا إیھاب بخیت  -  سبورتیج على محمد حسن7

على محمد حسن  -  ھلیو 8

باسل شیرین محمد  -  طنطا 9

B Y E باسل شیرین محمد10

محمد ھانى إبراھیم  -  ب.المحلة محمد ھانى إبراھیم11 محمد ھانى إبراھیم

یوسف شریف شلتوت  -  زھور محمد ھانى إبراھیم12

عاصم عمرو أبو فریخة  -  طنطا 13

B Y E عمر یاسر سرور14 عاصم عمرو أبو فریخة

محمود سید درویش  -  الصید.ق عمر یاسر سرور15

عمر یاسر سرور  -  الصید.ق 16

ماجد أشرف فھمى  -  سبورتیج 17

B Y E ماجد أشرف فھمى18

محمد حسام الدین غانم  -  النصر محمد حسام الدین غانم19 محمد حسام الدین غانم

أحمد سامى زغلول  -  سبورتیج 20

مروان عزت حلمي  -  الصید زیاد أیمن عماره21

B Y E زیاد أیمن عماره22 مروان عزت حلمي

زیاد أیمن عماره  -  طنطا زیاد أیمن عماره23

٢شریف محمد الشقرة  -  مجمع  24

مروان طارق لطفي  -  الصید 25

B Y E مروان طارق لطفي26

أحمدمحمود فتحي إبراه  -  النصر مروان طارق لطفي27 أحمد نبیل محمود

أحمد نبیل محمود  -  سموحة مروان طارق لطفي28

یوسف محمد وجیھ  -  زھور 29

B Y E یوسف محمد وجیھ30 یوسف محمد وجیھ

محمد تامر الشامي  -  ھلیو یوسف أحمد الشربیني31

یوسف أحمد الشربیني  -  أھلى 32
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٢مصطفى محمد أیمن  -  مجمع  33

یحیى مدحت جالل  -  معادى یحیى مدحت جالل34

B Y E أحمد أیمن أبو العال35 أحمد أیمن أبو العال

أحمد أیمن أبو العال  -  طنطا 36

على جمال الدین الغني  -  سبورتیج یاسین یحي أبو العباس37

مروان محمد العصامى  -  طنطا یاسین یحي أبو العباس38 مروان محمد العصامى

B Y E یاسین یحي أبو العباس39

یاسین یحي أبو العباس  -  دجلة 40

خلیل محمد خلیل  -  أھلى 41

أحمد ھانى محمد  -  شمس أحمد ھانى محمد42

B Y E شادي محمد الشربیني43 شادي محمد الشربیني

شادي محمد الشربیني  -  سموحة أحمد عبد الفتاح عامر44

یوسف محمد زكریا  -  الصید.ق 45

على خالد العجرودي  -  سبورتیج أحمد عبد الفتاح عامر46 یوسف محمد زكریا

B Y E أحمد عبد الفتاح عامر47

أحمد عبد الفتاح عامر  -  أھلى 48

طالل عصام نمر  -  النصر 49

عبد هللا إیھاب معوض  -  طنطا عبد هللا إیھاب معوض50

B Y E عمر حسن البربري51 عمر حسن البربري

عمر حسن البربري  -  الصید 52

أحمد المشد  -  طنطا أحمد المشد53

كریم أكمل الریس  -  ھلیو أحمد المشد54 أحمد المشد

B Y E مراد حازم الموصلى55

مراد حازم الموصلى  -  سموحة 56

محسن متولى جابر  -  ح.حدود 57

عبد الرحمن یاسر  -  سموحة عبد الرحمن یاسر58

B Y E ھشام أحمد فنصة59 ھشام أحمد فنصة

ھشام أحمد فنصة  -  جزیرة آندرو مجدي متي60

أحمد خالد الزھارنھ  -  دجلة 61

على أشرف على مصطفى  -  أھلى آندرو مجدي متي62 أحمد خالد الزھارنھ

B Y E آندرو مجدي متي63

آندرو مجدي متي  -  سبورتیج 64


