اإلتحاد المصري لالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  11سنة ناشئين و ناشئات (  13نادي )
م

اٌدسيرح

ٍ٘يٛثٌٛيص

اٌّعبدي

اٌصيذ

ٚادي دخٍٗ

طٕطب

ضّٛزخ

ضجٛررٕح

طالئع ج

االٍ٘ي

د ِالزيخ

اٌس٘ٛر

اٌشّص

1

عٍي ازّذ صفٛد

وريُ طبرق ٘ٚجي

عّر عٍي عساَ

ازّذ يبضر ضرٚر

طٗ ايّٓ اٌشبفعي

يسي اضالَ اث ٛريٗ

يٛضف رشذي ِجرٚن

ِسّذ طبرق اٌطيذ

ثبضً اضبِٗ عجذ اٌسفيع

ِسّذ اشرف عٕبيذ

ِٕٙذ ِسّذ عٍي

عٍي عّر ٚاٌىٕسي

ادَ شريف اٌصعيذي

2

وريُ ضبِر عّر

عجذ هللا يسيي ِسفٛظ

يبضيٓ ٌٚيذ اٌٍمبٔي

يبضيٓ عّر ٚطٍعذ

ِسّذ ٘يثُ ِسّذ صالذ

يٛضف ِسّذ عشيجٗ

ادُ٘ رشذي ِجرٚن

ِسّٛد وريُ طب٘ر

وريُ خبٌذ يٛضف

يٛضف ازّذ اٌعجبضي

ِسّذ ٘بٔي زطٓ

يبضيٓ ِصطفي ضيف

ويفيٓ ايٙبة عبدي

3

ِرٚاْ ِسّٛد عطً

ازّذ ٌٚيذ راشذ

وريُ عٍي زطٓ عساَ

زّسح ٚضبَ زّذي

عس اٌذيٓ عجذ إٌبصر

يٛضف ٘شبَ ضبٌُ

ايبد ِسّذ ضٍيّبْ

ِسّذ ِسّذ زوريب

ازّذ ِبخذ غراثٗ

عّر اثرا٘يُ عطً

ِسّذ طبرق ِرزٚق

عّر خالي لريطُ

ازّذ خبٌذ ِسّٛد

4

زطٓ زطيٓ ِسّذ ضعيذ

زطبَ عّر زطبَ

زّسح اضبِخ غٕيُ

عٍي طبرق ٌطفي

زّذي طبرق رفعذ

زيبد ٔبصر فٛزي

ِبزْ ازّذ زطيٓ

ِسّذ ايّٓ ِٕٙب

ضيف اٌذيٓ اشرف

زّذي ايٙبة زّذي

يٛضف ِعزس ِسّذ

اثرا٘يُ اوراَ اثرا٘يُ

يبضيٓ ِسّذ االطّص

5

ِصطفي اضبِخ اٌطيذ

عّر ِسّذ ِطعٛد

عٍي شريف ِصطفي

عٍي ازّذ ِسّذ

ِسّذ صبٌر زبِذ

ِسّذ زطبَ رشبد

عّر زطبَ ثططبٚي

يسيي خبٌذ اٌشرثيٕي

عٍي اثرا٘يُ دٚيذار

عجذ هللا ايّٓ صبثر

فبرش ِسّذ وبًِ

يبضيٓ شريف اٌطعيذ

ضيف اٌذيٓ شريف شٍزٛد

6

وريُ عّر ٚرفيع صجري

عّر ٘بٔي الشيٓ

٘بشُ اضبِخ غٕيُ

ادَ خبٌذ عٍي

يبضيٓ ازّذ يبلٛد

ِصطفي ِسّذ اٌدسار

ِيٕب ٚضيُ يٛضف

يص ايّٓ ِٕٙب

عّبر يبضر ِزٌٛي

عٍي ِسّذ اٌعجبضي

يٛضف شريف طعيّخ

عس اٌذيٓ اوراَ اثرا٘يُ

ِسّذ يسيي ِسّذ ضجبعي

7

ِسّذ زطيٓ ِسّذ ضعيذ

ازّذ طٗ اٌجرثري

ثالي ازّذ اٌّراضي

يٛضف ازّذ ضرزبْ

ضيف اٌذيٓ ازّذ ِسّٛد

ِصطفي ربِر اٌىٛرأي

ِسّذ شريف ِسّذ

خبثرييً اٌجرد فبيس

ثراء يبضر عجذ إٌّعُ

عّر شريف فٙيُ

ِسّٛد ِسّذ شٛلي

دأيبي ٔبخي اثرا٘يُ

عجذ اٌرزّٓ ِسّذ اٌد٘ٛري

8

عٍي يبضر ٌطفي

يٛضف ٌٚيذ زطٓ

ضٍيُ ٚخذي اٌجطراْ

ايبد ازّذ ِسّٛد

ادُ٘ عّر ٚثٙي

عٍي ِسّذ فزسي

وريص اٌجير ٔيمٛال

عّر عجذ اٌخبٌك

يبضيٓ ربِر عٍي

عجذ اٌرزّٓ ازّذ

ازّذ ِسّذ عٍي عٍي

يبضيٓ ِسّذ عبطف

اِبَ اِبَ

9

يٛضف ٘شبَ ِسّذ اٌجطبطي

زطٓ ِسّذ إٌّشبٚي

ادُ٘ ٚائً عجذ اٌعظيُ

يبضيٓ ازّذ ٔصر

ضيف ِسّذ ازّذ

عّر ضبِر فزر هللا

شٙذ ايّٓ ِسّٛد

ضيف وريُ راشذ

عٍي ٘بٔي اٌشبرٌي

فريذح ربِر زطٓ

يٛضف ِّذٚذ ِخزبر

ازّذ ثب٘ر اٌذِٛٙخي

زجيجخ ٘شبَ غراة

10

يٛضف ضبِر ضّير ِسّذ

عّر ٘شبَ اٌروبيجي

ازّذ ِسّذ خّبي ز٘راْ

ِرٚاْ ِسّذ ايّٓ

اضبِخ اٌطيذ اٌرفبعي

عّر ٔبخي اٌجىري

خٕب ازّذ عٛيص

عجذ هللا طبرق اٌطيذ

ثبضً ِخزبر ضبٌُ

فرذ زطبَ اٌذيٓ ضعذ هللا

عّر ِسّذ ريبْ

ِسّذ شريف عجذ هللا

ٔبديٓ ٌٚيذ اٌسّبِي

2

11

اٌّصطفي ٘شبَ شرِي

اٌسطيٓ ٘شبَ اٌطٕبٚي

ِسّذ زيبد اٌطيذ

وريُ ِعزس فبرٚق

صٙيت عّبد ِسّذ

عٍي ِسّذ عجذ اٌ٘ٛبة

رليخ زبزَ فبرٚق

زطيٓ طبرف طجٛزادح

شٙبة اٌذيٓ اشرف

رٚاْ عّر ٚعجذ اٌعظيُ

ٌجٕي ازّذ ضبِي

ضٍّي ِسّذ اٌٍّيدي

زجيجخ عّبد ز٘راْ

12

اِيٕٗ ِسّذ عرفي

عٍي ِسّذ أٛر أيص

عّر ِسّٛد ٚاوذ

عٍي ربِر خّبي

يبضيٓ ايّٓ ثيِٛي

ضيف زبزَ اٌدسار

رٔب ازّذ ِشعً

ٔذيُ خبٌذ اٌشراوي

ِرٚاْ ايّٓ ِسّٛد

ٕ٘ب ٔجيً زطٓ

عبٌيب عّر ٚفٛزي

ٔٛر اشرف فٛزي

ثريٙبْ ِسّذ شزبد

13

ِبيب وريُ زطٓ

ادُ٘ ِسّذ اٌرويت

خيذاء زبزَ ِّذٚذ

ازّذ خبٌذ ِسّذ

يبضيٓ ربِر ضيذ ِسّٛد

اثرا٘يُ اضالَ اثٛريٗ

زال ِسّذ رشذي

اضّبعيً زبزَ اثرا٘يُ

زيٓ ِسّذ عجذ إٌّعُ

ِريُ ِرضبي

ِٕي ِّذٚذ عجذ اٌّديذ

فبطّخ ِصطفي ضيف

فرذ ازّذ ِب٘ر

14

وٕسي ربِر خٛدح

ِصطفي عٍي اٌطيذ

ورِٗ ِذزذ لبضُ

عّر عجذ اٌسي عبدي

يبضيٓ شريف اٌشرثيٕي

ِعبر ازّذ زوي

ضٍّي عصبَ ضعذ

ازّذ ِراد اٌعيطٛي

وريُ ضبِر عبدي

زيٕخ ِسّذ شيريٓ

خٕي ِسّذ خبٌذ

ٌيٍخ ربِر وبًِ

ٍِه ازّذ اثرا٘يُ

15

زجيجخ ٌٚيذ عس اٌذيٓ

16
17

زيٕٗ ٘بٔي ِسّذ

ِسّذ عّر ٚعجذ اٌرزّٓ

خٕي ٘يثُ عجذ اٌطالَ

يبضيٓ عّر٘ ٚبٔي

عٍي خبٌذ اٌس٘برٔٗ

ٔٛر ِسّذ ِدب٘ذ

ضٍّي ِسّذ الشيٓ

فيرٚز ايٙبة

طٗ خبٌذ ِسّذ

ريزبج ايٙبة صمر

خٕي ازّذ رافذ

ضٍّي خبٌذ اٌشٍمبِي

وريُ ِسّذ ثروبد

خٛدي ٘يثُ ِسّذ

يٛضف عبدي زٕب

رزاْ ِسّذ شريف

خٕي ِسّذ ِسفٛظ

زيٕخ ِسّذ ضّير

ٔٛر اضالَ خفبخي

ِصطفي ِسّذ خٍيً

ٍِه اضالَ ِسّذ

فرذ ِصطفي ازّذ

ِريُ ازّذ ربِر

خٕي ِسّٛد عسيس

خِٛبٔٗ خبٌذ ضٍيُ

زطٓ ازّذ صالذ

ٌديٓ ِسّذ فٛزي

ضدي ِسّذ ِصطفي

خيذاء عّر ٚاٌطيذ

اٚراد ازّذ ِصطفي

عٍي ِبخذ فؤاد

ايطً ايٙبة صمر

ٍِه عّر ٚصالذ اٌذيٓ

عّر طبرق اٌغساٚي

ضٍّي ِصطفي اث ٛثىر

ٌٌٛٛح ِسّذ عجذ اٌفزبذ

ٍِه اشرف ٘يىً

خٕي خالي ِسّذ

ِصطفي شريف ازّذ

ٔذي ِسّذ اٌطعيذ

ٍِه خبٌذ عجذ إٌّعُ

ريزبج عجذ اٌخبٌك

ضٛزاْ عّر ٚعجذ اٌرازق

رليخ عصبَ ضعذ

ورِٗ ايّٓ

عّر خبٌذ ِسّذ

فبطّخ ضبٌُ زطيٓ

خٕي رائذ اث ٛاٌعال

زيٕٗ ِعزس ايٛة

ٍِه اضالَ فىري

ٔٛر عّبد اٌذيٓ اضّبعيً

فبطّخ ازّذ ِسّٛد

عٍي ازّذ اٌطيذ

ضّب زبزَ عجذ اٌعبي

ٌٛخيٓ ِصطفي اٌطيذ

ريب ِسّذ خّبي

وريُ ازّذ طجً

خٛد اشرف زالٖٚ

خٛدي ِسّذ ِجرٚن

زجيجخ ِصطفي خبٌذ

وبريٓ ازّذ اضبِٗ

ورِٗ خٍيً اٌّرضي

ِريُ ِصطفي ثر٘بْ

فرذ اثرا٘يُ دٚيذار

ِريُ خبٌذ اٌّطراٚي

ٌٛريٓ وٍٛد ثبٌزيبْ

18

زجيجخ وريُ ِسّٛد

19

ريزبج ازّذ ضّير

20

خذيدخ يسيي اٌسذاد

21

خذيدخ عّر ٚزّبدح

خبضيّٓ اِيٓ ازّذ

22

ِريُ ِسّذ اٌجذٚي

وٕسي خبٌذ عٍي

23

عبٌيب ربِر اٌعٕبٔي

ٕ٘ب ازّذ ٔجيً

24

اِيٕخ خبٌذ زدبج

2

2

ٔٛر ايّٓ اٌخٌٛي

ضٙيٍخ خبٌذ ضبثيٗ

25

خِٛبٔٗ شٙبة صالذ

ورِٗ ازّذ عجذ اٌعسيس

ايزٓ ايٙبة ضعذ

26

ٍِه ٘شبَ ٚائً عيطي

اشرلذ ِبخذ ثٙدذ

خٛدي ازّذ ٔديت

27

ٔٛر ِّذٚذ ازّذ

28

فيرٚز ربِر عجذ هللا

29

خٕي عّر ٚيسيي

30

اِيٕخ يبضر زّسح

31

زٕيٓ ٌٚيذ اٌعطبر

32

ِريُ ازّذ إٌٛيٙي

33

٘بٔيب ايّٓ ِسّٛد

34

فرذ ِسّذ ِصطفي

35

ِي ِسّٛد ِسّذ

36

ٍِه زّبدٖ

37

رزّٗ خبٌذ ِسّذ

38

أدي ِصطفي وّبي

خٕخ ِبِ ْٛاثرا٘يُ

ٌيٍي ازّذ اٌطيذ
الخميس 2016\12\15

ن /ازّذ اٌّطعٕي

اإلتحاد المصري لالسكواش
أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  13سنة ناشئين (  11نادي )
م

المعادي

هليوبوليس

الصيد

األهلي

وادي دجله

طنطا

سموحة

سبورتنج

توكيالت مالحية

طالئع ج

الشمس

1

عمر عمي عزام

ازّذ ٚائً عجذ اٌّعطي

كريم محمد بدوي

يوسف عبد الفتاح

كريم ماىر التركي

احمد وليد يوسف

اسالم احمد ىنداوي

كريستوف مينا

محمد طارق سمير

ادم شريف عطااهلل

محمد مصطفي ابراىيم

2

طارق زياد السيد

اسماعيل شريف منصور

سيف تامر جمال

يوسف شريف محمود فيمي

عمي كريم الخواص

يوسف ىشام عبد المنعم

عمر سعيد صبحي

ادىم نصار

يوسف احمد البنا

ادىم ىشام سعيد

محمد ناصر عبد المنعم

3

ممدوح حازم ممدوح

يحيي طو البربري

سييل ياسر الشناوي

عبد اهلل محمد عطية

عمر محمد مبروك

سيف اليواري

مصطفي اسامة احمد

سيف اهلل شريف

مالك عمرو عبد اهلل

4

عمر احمد الخولي

عمر احمد ياقوت

عمر وليد عادل

يوسف رشدي مبروك

يوسف يكن

احمد محمد محمود

عمي ىشام سالم

احمد شريف الوابوري

5

حمزة اسامة غنيم

محمد طارق وىبي

ادىم اشرف اسماعيل رافت محمد عبد الرؤوف يوسف باسم الصبيحي

انتوني فاخر رزق

يوسف حسام بسطاوي

يوسف معتز

محمد محمد محمود

احمد ماجد غرابو

يوشف شريف الوابوري

6

زياد طارق قنديل

يوسف شريف مجدي

ياسين كريم شيدي

يوسف عصام فرج

يوسف محمد عبداهلل

حسام احمد نصر

نور الدين محمد حسن

عمر قطب

عز الدين محمد محمود

عمر محمد توفيق

محمد ىثيم االجيوري

7

احمد محمد جمال زىران

سممان شريف عمر

خالد صبري حسن

محمد اشرف عنايت

عبد الرحمن وليد

ىشام محمد الشعراوي

ياسين خالد عمارة

فوزي كريم

محمد ىاني حسين

احمد وليد متولي

يحيي محمد الجيار

حسين محمد المنشاوي

اسالم عماد قريطم

يوسف احمد العباسي

طو ايمن الشافعي

يحيي اسالم ابو ريو

زياد محمد ثابت

محمد طارق

يوسف معتز الصاوي

سيف الدين اشرف

كريم وليد الحمامي

محمد حسام الدين فاىم

عمر ابراىيم عسل

قاسم محمد عابد

يوسف محمد عشيبو عمي احمد زكي سالمو

محمود طاىر

كريم محمد طو

محمد ىشام محمد

ادم اشرف فؤاد

يوسف شريف مجدي

ديفيد ماجد مجدي

زياد ناصر الدين فخري

محمد ايمن

يوسف شريف طعيمة

عمي ابراىيم دويدار

عبد الرحمن محمد حجاج

عمي احمد العباسي

كريم خالد حسونو

مصطفي محمد الجزار يوسف حسام بسطاوي

يحيي الشربيني

ميند محمد عمي

براء ياسر

12

حمدي ايياب حمدي

حمدي طارق رفعت

عمي محمد عبد الوىاب ياسين محمد المراغي

عمر عبد الخالق

عمار ياسر

13

عبد اهلل ايمن صابر

عمي خالد الزىارنو

محمد زكريا

باسل اسامو عبد الحفيظ

14

عمر شريف عبد الفتاح

ادىم عمرو بيي

سيف راشد

محمد وليد العطار

15

صييب عماد محمد

يس ايمن

اسر محمد

16

سيف الدين احمد محمود

جابرييل البرت

محمود محمد خميل

17

ياسين ايمن بيومي

كريم خالد يوسف

18

ياسين تامر سيد محمود

عمر ماجد عفيفي

19

سيف محمد احمد

اندرو ميالد

20

اسامو السيد الرفاعي

احمد سمير

21

ياسين شريف الشربيني

زياد شريف ميدي

22

ياسين احمد ياقوت

ميدي شريف ميدي

8
9
10

2

عبد اهلل باسل

 2ادم ياسر الشاذلي
2

مصطفي ماجد عبد المقصود

11

عمي امين احمد شوقي ىشام محمد الصبري
زياد خالد صالح

عبد اهلل عمرو عادل

زين الدين سامح
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اإلتحاد المصري لالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  15سنة ناشئين (  12نادي )
م
1

هليوبوليس

المعادي

سبورتنج

طالئع الجيش

ت مالحية

الزهور

الشمس

سيف ياسر الشناوي يحيي ىشام النوساني احمد سعيد صبحي

مصطفي احمد

ادم شريف عطا

عبد الرحمن اشرف

عمر احمد الفحام

عمر باسم كيوان

الصيد

عبد الرحمن محمد

عمر عصام يحيي

محمد عبد العال

توني كمود جريجور

احمد حازم محمد

محمد تامر كامل

زياد احمد ابراىيم

يحيي محمد مجاىد

روجيو البير نقوال

يوسف متي

ادىم ىشام سعيد

يوسف عبد الفتاح صالح احمد الترجمان

حازم ايمن محمد

اشرف مجدي عبد النبي

احمد مجدي

سيف اهلل شريف حسان سمير طارق سمير

محمد احمد محمد ابراىيم صالح الدين الترجمان محمد كريم الخواص

احمد وليد محمد

مروان رضا عربي

حسين لبيب

عمي ياسر احمد

عمر محمد شوقي

احمد رمضان

يوسف حسام زكي

عمر عالء تمام

عمر ياسر جوىري احمد وائل عبد المعطي مصطفي محمد السرتي

األهلي
يوسف ياسر عز

وادي دجله

 2ياسين حازم السباعي اسماعيل شريف منصور محمد حسام الدين شرف مروان عمر البرلسي كريم محمود البربري
3

عمر عمي عزام

يحيي طو البربري

4

سيف حازم رؤف

حسين ىشام الدسوقي

5

طارق زياد

يحيي حسام عالم

6

عمر احمد الخولي

يوسف اسر عزو

ابراىيم محمد ابراىيم عمر اشرف عنايت
عمر محمد زكريا

طو وليد دنانو

طنطا

سموحة

حسين عمرو طمعت مروان ايمن فاروق

محمد وليد صادق

يوسف ىشام عبد المنعم عمر ابراىيم الميدي

 7احمد طارق الخشاب يوسف اسماعيل الخولي

عمر عزت حممي

يوسف تامر حسن

كريم ماىر التركي

مروان سامح البنداري

كريم محمد بدوي

حازم حسام حسن

عمي كريم الخواص عمر وليد الششتاوي

محمد عمرو رستم

سيف تامر جمال

8

يوسف المراسي

 9كريم وجدي البطران

يوسف شريف فيمي سييل ياسر الشناوي

مارك امير سمير

كريستوف مينا

عمي ىشام احمد

عمي السعيد عمي

انتوني فاخر فريد

ستيفن امير سمير

محمد طارق

عمر محمد توفيق

عمر محمود احمد زكي

محمد مصطفي ابراىيم

حسام احمد نصر

سيف الدين سامح

محمود طاىر

احمد وليد متولي

محمد طارق سمير

محمد حسام محمد جاد

يوسف يكن

محمد ىشام محمد

كريم محمد طو

احمد ايمن توفيق

محمد ايمن

يوسف محمد حسين يوسف احمد البنا
عبد الرحمن ياسر النادري

11
12

2

يوسف شريف جودت ياسين كريم شيدي رافت محمد عبد الرؤوف يوسف باسم الصبيحي

يوسف ابراىيم الشريف

13

نور الدين تامر العدلي خالد صبري عز الدين

محمد وليد نصار

يوسف محمد عبد اهلل

احمد مدحت ابراىيم

سيف اليواري

14

يوسف ايياب الدىبي محمد حسام الدين فاىم

مارك امير سمير

عبد الرحمن وليد صادق

ياسين المراغي

عمر قطب

عمر محمد فتحي

ستيفن امير سمير

قاسم محمد عابد

يوسف رشدي مبروك

محمد زكريا

محمد احمد الجزار

يوسف محمد مرسال

ديفيد ماجد مجدي

عمر محمد مبروك

يحيي الشربيني

عمر خالد لبيب

17

كريم ىشام زعموك

محمد اشرف عنايت

كريم خالد حسونو

عمر سعيد صبحي

فوزي كريم

محمد وليد العطار

18

محمد طارق وىبي

يوسف شريف مجدي طو ايمن الشافعي

يوسف حسام بسطاوي

ياسين ايمن

اسر محمد

19

يوسف شريف مجدي

نور الدين محمد حسن

عمر عبد الخالق

مروان وائل

20

سممان شريف عمر

حسن محمد سامي

جابريل البيرت

عمر خالد نور الدين

21

حسين محمد المنشاوي

اسالم احمد ىنداوي

يوسف محمد طو

22

ادم ياسر الشاذلي

ياسين خالد عماره

محمد عاصم ىيكل

23

عبد اهلل باسل

زياد محمد حسن

احمد سمير

24

مصطفي ماجد عبد المقصود

زين الدين سامح

ميدي شريف ميدي

16

عبد الرحمن احمد بركات اسالم عماد قريطم

محمد ياسر صالح الدين ادىم شريف الصعيدي

احمد مجدي مرزوق

حسن عادل مدكور ادىم اشرف اسماعيل عبد اهلل عمرو عرفو عمر طمعت ياقوت

احمد ىشام العزازي

عمي محمد حازم

سيف ناصر عبد المنعم

ادىم نصار

10

ادم اشرف فؤاد

يوسف خالد محمد عبد اهلل شياب فوزي

عبد الرحمن محمد زىران بيتر ممدوح مختار رمزي الحسين محمد

2

15

نادر توفيق عبد الدايم عمي امين احمد شوقي ىشام محمد صبري

مروان معتز ايوب

عبد اهلل محمد

محمد اسامة محمد عمر ايمن محمود عماره يوسف عمرو عبد اهلل

ىشام محمد الشعراوي احمد صالح الدين دسوقي

عمي تامر رضا

ياسين مصطفي ضيف عبد الرحمن عمرو نصار

احمد عماد زىران

زياد شريف ميدي
25

اسماعيل عمي مخموف

الخميس 2016\12\15
ك  /احمد المطعني

اإلرسبد اٌّصري ٌالضىٛاظ

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION
أضّبء اٌالعجيٓ اٌّشبرويٓ ثبٌذٚري اٌعبَ ِٛضُ ِ 2017/2016رزٍخ رسذ  17ضٕخ ٔبشئيٓ ( ٔ 13بدي )

َ

اٌّعبدي

ٍ٘يٛثٌٛيص

اٌصيذ

األٍ٘ي

ٚادي دخٍٗ

طٕطب

ضّٛزخ

ضجٛررٕح

طالئع ج

اٌدسيرح

اٌس٘ٛر

د ِالزيخ

اٌشّص

1

عّر اشرف عذٌي

عٍي ِسّذ زطٓ

ِصطفي ِسّذ اٌطرري

عجذ اٌرزّٓ الشيٓ

ِرٚاْ طبرق ٌطفي

ازّذ اٌّشذ

عٍي ٘شبَ طٍجٗ

عٍي اث ٛاٌعٕيٓ

رٔٛي وٍٛد خريدٛر

ِصطفي ِسّٛد عطً

ِصطفي ِسّذ خّبي

عّرٚ ٚالء زرِجٗ

زيبد ِسّذ صمر

2

عّر يبضر اٌد٘ٛري

اضّبعيً ازّذ عبطف

زبزَ ازّذ اث ٛاٌطعٛد

ازّذ عبدي اٌذِراظ

ِصطفي ِسّذ ِٕزصر

يسيي ٘شبَ إٌٛضبٔي

زيبد ِسّذ ضبٌُ

ِبزْ اٌذضٛلي

عٍي يبضر

٘شبَ ازّذ فٕصٗ

ِّذٚذ خيرد عٕجٗ

زيبد ِسّذ يسيي شطب

شبدي ِسّذ فٛزي اٌشرثيٕي

3

يبضيٓ زبزَ اٌطجبعي

وريُ طبرق ثبثذ

ِسّذ زطبَ اٌذيٓ شرف

عبدي ازّذ عفيفي

عّر ِب٘ر اٌزروي

زيبد ايّٓ عّبرٖ

عّر اثرا٘يُ اٌشريف

أذرِ ٚزي

يٛضف زطبَ ٔجيً

ِسّٛد ِسّذ ٚاٌي

عّر ازّذ اٌفسبَ

عّر ٚشٙبة رفعذ

يٛضف ازّذ اٌشرثيٕي

4

يٛضف اٌّراضي

ازّذ ٚائً عجذ اٌّعطي اثرا٘يُ ِسّذ اثرا٘يُ يٛضف طبرق اث ٛضعذٖ
يٛضف ِسّذ زوريب

5

اضّبعيً شريف ِٕصٛر

6

يسيي طٗ اٌجرثري

عّر يبضر ضرٚر

7

زطيٓ ٘شبَ اٌذضٛلي

عّر اضبِٗ اٌّعزس

8

يٛضف يبضر يبضيٓ

اضالَ ازّذ خ٘ٛر

9

اِير اورَ اٌسّبِي

ِسّذ ازّذ خ٘ٛر

10
11

2

ِسّذ ربِر اٌشبِي

ضيف ازّذ فزٛذ

ازّذ ضعيذ صجسي

ادُ٘ اٌشرثيٕي

عجذ اٌرزّٓ ز٘راْ

زيبد ٌٚيذ زطبٔيٓ

ِسّذ ربِر وبًِ

عجذ اٌرزّٓ اشرف ئٛص

عٍي زبرُ اٌطٛخي

ضيف يبضر اٌشٕبٚي

عجذهللا ايٙبة زطٕي

ِرٚاْ رضب عرثي

يص اٌعزبي

زطيٓ ٘شبَ

زطيٓ ٌٚيذ زطبٔيٓ

عّر ايّٓ ِسّٛد عّبرٖ

ازّذ زبزَ ِسّذ

ضيف راِي ِسّٛد

ضيف ايّٓ ثذيع

ِسّذ ضيذ ضبٌُ

يسيي ِسّذ ِدب٘ذ

رٚخيٗ اٌجير ٔمٛال

ِصطفي ازّذ

عجذ اٌرزّٓ يبضر

عٍي اث ٛثىر ٘بشُ

يٛضف خبٌذ ِسّذ

ِسّذ اضبِخ ِسّذ

زيبد ازّذ اثرا٘يُ

ازّذ زطبَ زطٓ

وريُ ِسّٛد اٌجرثري

عجذ اٌرزّٓ ِسّذ

عّر عصبَ يسيي

ِسّذ عجذ اٌعبي

عّر ِسّذ فزسي

يٛضف يبضر عس

يبضيٓ ايّٓ اٌشبفعي

عجذ اٌرزّٓ ِسّذ

عجذ اٌرزّٓ ايّٓ صبثر ِسّذ ضبِر اٌّطزىبٚي

عٍي ِسّذ زبزَ

ضّير طبرق اث ٛعّيرح اضّبعيً ايّٓ رٛفيك

زبزَ ايّٓ عّبرٖ

عّر اثرا٘يُ اٌّٙذي

يٛضف ِزي

ِسّذ ازّذ اٌدسار

عّر ِسّذ شٛلي

ازّذ شٙبة فٛزي

زيبد ِسّذ فزسي

ازّذ ِدذي ِرزٚق

ازسّذ ِدذي

يٛضف ِسّذ زطيٓ

عّر ِسّٛد زوي

عّر ثبضُ ويٛاْ

يسيي زطبَ عالَ

يٛضف ايٙبة عٛض

ِرٚاْ عّر اٌجرٌطي

طٗ ٌٚيذ دٔبٔٗ

ِبرن اِير ضّير

زطيٓ ٌجيت

عّر خبٌذ ٔٛر اٌذيٓ

يٛضف عّر ٚعجذ هللا

يٛضف اضر عسٚ

عّر ِسّذ زوريب

عّر اشرف عٕبيذ

ِسّذ وريُ اٌخٛاص

ضزيفٓ اِير ضّير

ازّذ رِضبْ

يٛضف ِسّذ طٗ

عجذ هللا شٙبة فٛزي

عّر ازّذ زطٓ

يٛضف عجذ اٌفزبذ

ِسّذ ٌٚيذ صبدق

ازّذ ِذزذ اثرا٘يُ

ادُ٘ ٔصبر

ِسّذ عبصُ ٘يىً

ضيف ٔبصر عجذ إٌّعُ

صالذ اٌذيٓ اٌزرخّبْ

ِرٚاْ ِعزس ايٛة

اضالَ ازّذ ٕ٘ذاٚي

وريطزٛف ِيٕب

ِسّذ عٍي ِسّذ

عٍي ربِر عٍي رضب

اضّبعيً عٍي ِخٍٛف

يٛضف شريف شٍزٛد

12

يٛضف اضّبعيً اٌخٌٛي

13

ِرٚاْ ضبِر اٌجٕذاري زطيٓ عّر ٚطٍعذ
ِرٚاْ ضبِر عطراْ

ِرٚاْ ِسّذ ايّٓ

وريُ ِب٘ر اٌزروي

اشرف ِدذي عجذ إٌجي

ِسّذ طبرق

يٛضف ربِر اٌشريف

عٍي وريُ اٌخٛاص

ضيف اٌذيٓ ضبِر

ِسّٛد طب٘ر

14

ِسّذ عّر ٚرضزُ

15

ٔبدر رٛفيك عجذ اٌذايُ

ضٙيً يبضر اٌشٕبٚي

يٛضف اثرا٘يُ اٌشريف

يٛضف يىٓ

عّر ازّذ يبلٛد

عّر ِسّذ ِجرٚن

ِسّذ ايّٓ

16

زطٓ عبدي ِذوٛر

زبزَ زطبَ زطٓ

17

يٛضف شريف خٛدد

يٛضف شريف فّٙي

يٛضف ثبضُ اٌصجيسي

عّر ضعيذ صجسي

ضيف اٌٛٙاري

يٛضف ِسّذ عجذ هللا

يٛضف زطبَ ثططبٚي

عّر لطت

18

ٔٛر اٌذيٓ ربِر اٌعذٌي

ِبرن اِير ضّير

19

يٛضف ايٙبة اٌذ٘جي

ضزيفٓ اِير ضّير

يٛضف رشذي ِجرٚن

ِسّذ زوريب

يبضيٓ خبٌذ عّبرٖ

يسيي اٌشرثيٕي

20

ازّذ ٘شبَ اٌعسازي

عجذ اٌرزّٓ ٌٚيذ صبدق

21

عجذ اٌرزّٓ ازّذ ثروبد

لبضُ ِسّذ عبثذ

22

وريُ ٘شبَ زعٍٛن

ديفيذ ِبخذ ِدذي

زيبد ِسّذ زطٓ

فٛزي وريُ

23

ِسّذ طبرق ٘ٚجي

وريُ خبٌذ زطٗٔٛ

زيٓ اٌذيٓ ضبِر

يبضيٓ ايّٓ

24

يٛضف شريف ِدذي

ازّذ صالذ دضٛلي

عّر عجذ اٌخبٌك

25

ضٍّبْ شريف عّر

عّر ٘شبَ اٌطيذ

خبثريً اٌجيرد

26

زطيٓ ِسّذ إٌّشبٚي

زطٓ ِسّذ ضبِي

27

ادَ يبضر اٌشبرٌي

28

عجذ هللا ثبضً

29

ِصطفي ِبخذ عجذ اٌّمصٛد
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ن  /ازّذ اٌّطعٕي

اإلتحاد المصري لالسكواش
أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  19سنة ناشئين (  10نادي )

م
1

هليوبوليس

الصيد

عبد اهلل ياسر المصري مصطفي محمد السرتي

2

عمي محمد حسن

3

كريم اكمل الريس

محمد حسام الدين شرف

4

شياب طارق ثابت

عمر حسن البربري

5

كريم طارق ثابت

مروان عزت حممي
يوسف محمد زكريا

األهلي

وادي دجله

سموحة

طنطا

سبورتنج

الشمس

ت مالحية

الزهور

كريم مجدي دسوقي

سعد الدين ايياب

عمي ىشام طمبو

باسل شيرين غانم

ماجد اشرف

زياد صقر

احمد طارق حسنين

يوسف محمد وجيو

بالل وائل نوار

احمد محمد طارق

حازم حممي ابو السعود يحيي عصام الدين محمود يوسف ابراىيم عبد اهلل
احمد عبد الفتاح

مروان طارق لطفي

يوسف محمد الشنواني مصطفي محمد منتصر

زياد محمد سالم

احمد عبد الرحمن المشد

عمي ابو العنين

عمر ابراىيم الشريف

زياد ايمن عماره

مازن الدسوقي

شادي محمد فوزي الشربيني عبد اهلل محمود السيد

شادي عمرو الشناوي

احمد سعيد صبحي

احمد ايمن ابو العال

ادىم الشربيني

يوسف احمد الشربيني

عبد اهلل سالم حسين

مصطفي محمد جمال

مروان رضا عربي

مروان محمد العصامي

اندرو متي

عمي حاتم الطوخي

سامر ىشام السيد

ممدوح خيرت ممدوح

سيف احمد فتوح

يس العتال

محمد ىاني ابراىيم

عبد الرحمن عمرو عبد المنعم

محمد تامر كامل

عبد اهلل ايياب حسني

مصطفي احمد

سيف رامي محمود

عبد الرحمن اشرف

عمر ابراىيم الميدي

عاصم عمرو ابو فريخو

محمد عبد العال

اسماعيل ايمن توفيق

عمرو والء زرمبة

يوسف متي

احمد شياب فوزي

عمرو شياب رفعت

احمد مجدي

زياد احمد ابراىيم

عمر محمود زكي

خميل محمد خميل

مصطفي خالد سمير

6

حسين ىشام الدسوقي

عمرو وليد الحديدي

عمر ماىر التركي

روجيو البير نقوال

7

اسماعيل احمد عاطف عمر اسامة المعتز باهلل

عبد الرحمن محمد

يوسف مصطفي شوقي

عمر عصام يحيي

8

 2يوسف ياسر ياسين

اسالم احمد محمد ابراىيم

عبد الرحمن الشين

يوسف ىشام حموده

امير اكرم الحمامي

محمد احمد جوىر

احمد عادل الدمرداش

محمد تامر الشامي

احمد مجدي مرزوق

احمد وائل عبد المعطي يوسف ايياب عوض عادل توفيق عفيفي

سيف ياسر الشناوي

مارك امير سمير

9
10

 11اسماعيل شريف منصور

ابراىيم محمد ابراىيم

12

محمد طارق وىبي

عمر محمد زكريا

13

يوسف شريف مجدي

عمر ياسر سرور

14

يحيي طو البربري

15

سممان شريف عمر

16

حسين عمرو طمعت

حسين محمد المنشاوي

17

ادم ياسر الشاذلي

18

عبد اهلل باسل

يوسف طارق ابو سعده محمد سيد سالم البرعي

سيف ايمن محمد
احمد حسام حسن

عمر اشرف امام
يوسف ياسر عز الدين

ستيفن امير سمير

حسين لبيب

سيف ناصر عبد المنعم

كريم محمود البربري

احمد مدحت ابراىيم

احمد رمضان

عبد الرحمن عمرو نصار

ياسين ايمن الشافعي

اسالم احمد ىنداوي

كريستوف مينا

ادىم شريف الصعيدي

محمد سامر المستكاوي اشرف مجدي عبد النبي
طو وليد دنانو

سيف الدين سامح

عبد الرحمن ايمن صابر صالح الدين احمد الترجمان يوسف ابراىيم الشريف

مروان عمرالبرلسي

محمد كريم الخواص

عمر محمد مبروك

محمد طارق

عبد الرحمن عمرو نصار

محمود طاىر

عمر مازن عطية

يوسف يكن

محمد حسن ابراىيم

محمد ايمن

يوسف شريف شمتوت

عمر اشرف عنايت

محمد وليد صادق

عمر سعيد صبحي

ادىم نصار

صالح الدين الترجمان

مروان معتز ايوب

يوسف حسام بسطاوي

سيف اليواري

20

يحيي حسام عالم

مروان ايمن محمد

كريم ماىر التركي

يوسف رشدي مبروك

عمر قطب

21

يوسف اسر عزو

يوسف تامر الشريف

عمي كريم الخواص

ياسين خالد عماره

محمد زكريا

22

يوسف اسماعيل الخولي

مروان سامح عسران

سييل ياسر الشناوي

زياد محمد حسن

يحيي الشربيني

 19مصطفي ماجد عبد المقصود

حسن ابراىيم سند

23

مروان سامح البنداري

عمر احمد ياقوت

زين الدين سامح

فوزي كريم

24

محمد عمرو رستم

يوسف باسم الصبيحي

احمد صالح دسوقي

ياسين ايمن

25

نادر توفيق عبد الدايم

يوسف محمد عبد اهلل

عمر ىشام السيد

عمر عبد الخالق

26

حسن عادل مدكور

عبد الرحمن وليد صادق

محمد حسن حنفي

جابريل البيرت

27

يوسف شريف جودت

قاسم محمد عابد

حسن محمد سامي

28

نور الدين تامر العدلي

ديفيد ماجد مجدي

29

يوسف ايياب الدىبي

كريم خالد حسونو

يوسف احمد الفحام

يوسف عمرو محمود
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اإلتحاد المصري لالسكواش
أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  13سنة ناشئات (  11نادي )

م
1

هليوبوليس

المعادي

الصيد

األهلي

وادي دجله

طنطا

سموحة

سبورتنج

طالئع ج

ىيا محمد عمي

كنزي ايمن صابر

جني وائل صافي

ايتن شيرين غانم

نور اشرف ىيكل

نورين ىشام

فرح تامر عصام

سممي احمد الطيب

ىنا احمد ىشام

ناردين سامح لطفي جني حسام محمود بسممة محمد عارف

ممك اسالم

جنو اهلل اسماعيل

حبيبة اسماعيل صالح نور محمد اسماعيل ريناد ىيثم السعيد عاليو عالء محمود ميسم محمد فتحي منو اهلل وليد حسن

لينا شريف

كارين احمد اسامو

نور وليد

جاسمين احمد اسامو بسممة تامر احمد نادين وليد الحمامي

لوجين ياسر جوىري فريدة ىشام الركايبي

ىنا ىشام العزازي

2

جني ايمن سيد

3

حبيبة ايمن سيد

4

جومانو خالد سميم

5

جيداء حازم ممدوح سييمة عمر حسام مريم ياسر الحسيني نيي حسام حسن

ليمي احمد امين

سممي عمرو االلفي مريم مدحت جالل نور محمد الشرقاوي لوجين محمد حنتيره حبيبو ىاني دياب

سممي احمد سامي جاسمين مصطفي كمال

جني عالء تمام

زينة ياسر السعيد

ريم عمرو ابراىيم سممي احمد عبد اهلل

شيد ايمن شاىين

جنة القفاص

حبيبة محمد زىران

لبني احمد سامي

حبيبة ىشام غراب

امينة عمر البرلسي ممك احمد الترجمان جنا محمد محفوظ جيداء عمرو السيد

ىبو رياض

فريدة محمد رفعت

مني ممدوح عبد المجيد

فرح احمد ماىر

كرمو وليد خميل

فاطمة حسن

مريم احمد النوييي عاليا عمرو فرغمي حبيبة عماد زىران

فريدة احمد سموم

شادن منير

ىيا اسالم

لي لي شريف محسن

نور حرفوش

رقية ياسر حمزة

مريم وسيم محمد صادق

سما محمد احمد

ميار خالد ضابيو

ليال ايياب

فرح محمد مصطفي

فريده خالد سعيد

روان عمرو عبد العظيم رزان محمد شريف

سلمي محمد سمير

زينو زين الدين

جودي كريم الخواص

انجي مصطفي كامل

ايسل محمد سليمان

جني طارق

ريم محمد عبده

فرح ايياب

ماىي محمد

14

فيروز ايياب

مي محمود محمد

15

اوراد احمد

جني احمد عبد الغني

16

نور اسالم

17

جني عبد الدايم

18

كرمو ايمن

19

مريم برىان

20

جني جالل

6
7

نبيمة حاتم الصوفي جني محمود عزيز

عاليا تامر العناني جني مصطفي محمود حال حسام الدين سعد

ممك احمد فتحي

8
9

ممك احمد البدري

2

11

ممك عمرو طو

فريدة تامر الشريف فريدة احمد الترجمان

ممك خالد عبد المنعم مريم محمد مرسال خديجة حمدي البرقوقي

جني رائد ابو العال

10

اميرة السيد رفاعي

زينو محمد شرين

12

ىنا نبيل حسن

13

فرح حسام سعد

نور محمد مجاىد

توكيالت مالحية

الشمس

ممك اسالم محمد برييان محمد شتات
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EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  15سنة ناشئات (  11نادي )

م

هليوبوليس

الصيد

األهلي

وادي دجله

طنطا

سموحة

سبورتنج

الشمس

طالئع الجيش

الجزيرة

الزهور

1

ايتن عاطف شبانو

حبيبة نادر الدفراوي

رنا احمد ىشام

نور خالد

ممك محمد العصامي

نوران عمي امين

جني شيحو

سنا محمود ابراىيم

فرح تامر عصام

امينو ايياب الريحاني

نور محمد وجيو

2

ىنا ىشام احمد

نغم احمد محمود

حبيبة مجدي داوود

ىاجر ايمن الشافعي

اينور تامر المحالوي

نور اشرف ىيكل

فريدة محمد

نور رامي محمود

جنة اهلل اسماعيل

فلاير احمد الدسوقي

سما ايمن محمود

3

فريدة ىشام الركايبي

ىنا احمد نعمان

امينة تامر فاروق

جني وائل صافي

ايتن شيرين غانم

ميار محمد شافعي

ممك اشرف

ميار محمد السرتي

جاسمين احمد اسامو

ليمي سامح عمر

لوجين محمد جمال

4

مورجان عماد الدفراوي

ريم خالد محمد فتحي

كنزي ايمن صابر

يا ار مصطفي حيدر

رغداء عصام جوده

نور صفائي اسماعيل

جنو كريم

جاسمين مصطفي كمال

حبيبة محمد زىران

ىيام ىاني الحامولي

جنة اشرف الخولي

5

فاطمة احمد امين

مريم ياسر رفعت الحسيني

مريم محمد صقر

نارين طارق حبيب

عاليا وليد الششتاوي

سما خالد فخري

نورين ىشام

برييان محمد شتات

انجي سامح

مريم احمد شكري

نور اشرف فوزي

6

سارة مجدي جمال

مريم عالء شوقي

ريناد ىيثم السعيد

شيد السيد الرفاعي

جني حسام محمود

نور خالد عبد العزيز

ممك اسالم

فرح احمد ماىر

نيممي سامح

امينو محمد عرفي

سممي محمد

7

شيد اسماعيل صالح

ممك احمد محمد

مريم مدحت جالل

ناردين سامح لطفي

ميسم محمد فتحي

بانسيو سامر يسري

لينا شريف

سممي احمد عبداهلل

ىيا اسالم

سييمة عمرو حسام

جني ايياب عمي

ىنا احمد ىشام

عاليو عالء محمود

لوجين محمد حنتيرة

زينو ىاني دياب

نور وليد

زينة ياسر القط

رقية ياسر حمزة

سممي احمد الطيب

دعاء اشرف عمي

نور محمد الشرقاوي

مريم ايياب الشنواني

لينو محمد ابراىيم

ممك نوح

حبيبة عماد زىران

دارين اسامو

ىيا محمد عمي

نيي حسام حسن

منو اهلل سامح عصران

نوران ايمن عمارة

بسممة محمد عارف

حبيبة حسن

فريدة خالد سعيد

كارين ايياب

11

جني ىشام وائل عيسي

امينة عمر البرلسي

اميرة السيد الرفاعي

منو اهلل وليد حسن

شادن منير

فرح باىر القطري

ريم محمد عبده

12

نور محمد اسماعيل

حال حسام الدين

ممك احمد الترجمان

فريدة احمد سموم

ىبو رياض

ياسمين سمير

13

سممي عمرو االلفي

مريم محمد بكير

ممك عمرو طو

لي لي شريف محسن

فاطمو حسن

فريدة ىشام سعيد

14

ممك حسن محمد متولي

فريدة احمد الترجمان

ميار خالد ضابيو

نور حرفوش

فرح ىشام سعيد

15

ممك احمد البدري

خديجة حمدي البرقوقي

سممي محمد سمير

ليال ايياب

جني احمد عبد اغني

16

ممك احمد فتحي

سما محمد احمد

حبيبو ىاني دياب

جنو القفاص

17

ممك حسن فتحي

رزان محمد شريف

كرمه وليد خميل

زينو زين الدين

ايسل محمد سميمان

فيروز ايياب

8
9

2

ىنا ىشام العزازي

10

2

ليمي احمد امين

18

فرح مصطفي احمد

19
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أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  17سنة ناشئات (  9أندية )

م

الصيد

هليوبوليس

وادي دجله

االهلي

سموحة

سبورتنج

الزهور

الشمس

ت مالحية

1

حبيبة نادر الدفراوي

ىانيا ايمن الحمامي

امينو ياسر محمود

حبيبة حسام الدين سعد

روان رضا عربي

جني شيحو

زينو خالد محمد

انجي شريف حموده

نور الرحمن طارق سمير

2

نغم احمد مجدي

منو اهلل ىشام سمير

ىنا معتز ايوب

جميمة تامر فاروق

نوران عمي امين

فريدة محمد

حبيبة جالل قريطم

فرح ىيثم صالح شحاتو

خديجة عمرو دسوقي

3

امل مختار حسن

نور صديق الممعي

جيالن احمد الجباس

رنا احمد ىشام

سممي ياسر مي ار

ممك اشرف

نور محمد وجيو

سنا محمود ابراىيم

مريم محمد محمود

4

ريم خالد محمد فتحي

ىنا ىشام احمد

ممك محمد عباس فايد

حبيبة مجدي احمد

منو اهلل مجدي مرزوق

امينو طاىر

سما ايمن محمود

فرح مصطفي ابراىيم

نو ار ممدوح عبد المجيد

5

مريم عالء شوقي

مارجان عماد الدفراوي

نور خالد ابو المكارم

امينة تامر فاروق

جويريو يحيي ماضي

فرح الشربيني

لوجين محمد جمال

نور رامي محمود

شيد عادل محمد

6

ليمي مصطفي شكري

شيد اسماعيل صالح

ىاجر ايمن الشافعي

كنزي ايمن صابر

رنيم عالء الترك

جنو كريم

جنو اشرف الخولي

ميار محمد السرتي

سممي احمد سامي

7

ىنا احمد نعمان

فاطمة احمد امين

نارين طارق حبيب

مريم محمد صقر

نور صفائي اسماعيل

نورين ىشام

سممي محمد المميجي

اسراء ىشام مصطفي غراب

عاليا عمرو فرغمي

8

ممك احمد محمد

سارة مجدي جمال

يا ار مصطفي حيدر

ريناد ىيثم السعيد

ميار محمد شافعي

ممك اسالم

نور اشرف فوزي

جاسمين مصطفي كمال

ممك اسالم محمد

سممي احمد الطيب

سييمة عمرو حسام

شيد السيد الرفاعي

نيي حسام حسن

سما خالد فخري

لينا شريف

زينة ياسر القط

10

ىيا محمد عمي

ايتن عاطف شبانو

جني وائل صافي

مريم مدحت جالل

نور خالد عبد العزيز

نور وليد

سممي احمد عبد اهلل

11

سممي عمرو االلفي

ناردين سامح لطفي

ىنا احمد ىشام

بانسيو سامر محمد

ممك نوح

12

جني ايياب شياب

عاليو عالء محمود فتح

امينة عمر البرلسي

زينو ىاني دياب

حبيبة حسن

13

جني ىشام وائل

نور محمد الشرقاوي

ريم عمرو عبد العظيم

لينو محمد سالم

شادن منير

14

نور محمد اسماعيل

منو سامح عسران

دعاء اشرف البدوي

بسممة محمد عارف

ىبة رياض

15

مريم ياسر الحسيني

اميرة السيد الرفاعي

منو اهلل وليد حسن

فاطمة حسن

16

ممك حسن متولي

ممك احمد الترجمان

نور اشرف ىيكل

نور حرفوش

17

ممك احمد القناديمي

ممك عمرو طو

فريدة احمد سموم

ليال ايياب

18

فريدة احمد الترجمان

لي لي شريف محسن

جنة القفاص

19

خديجة حمدي البرقوقي

ميار خالد ضابيو

زينة زين الدين

20

سما محمد احمد

سممي محمد سمير

21

رزان محمد شريف

حبيبة ىاني دياب

9

2
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أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة تحت  19سنة ناشئات ( 7أندية )

م
1

الصيد

هليوبوليس

حبيبة نادر الدفراوي ىانيا ايمن الحمامي

حبيبة حسام سعد

سموحة
وادي دجله
نوران احمد جوىر روان رضا عربي

منو اهلل ىشام سمير

جميمة تامر فاروق

امينو ياسر

نوران عمي امين

ىنا باسم

رنا احمد ىشام

منو حامد غريب

رنيم عالء الترك

زينة مكيوي

بيرين طارق ابو سعد

سممي طارق محمد سممي ياسر مي ار

جني شيحو

سنا محمود ابراىيم

فريدة محمد

فرح مصطفي ابراىيم

2

نغم احمد مجدي

3

امل مختار حسن نور صديق الممعي

4

ريم خالد محمد

ىنا ىشام احمد

األهلي

حبيبة مجدي داوود

5

مريم عالء شوقي مارجان عماد الدفراوي

امينة تامر فاروق

ىنا معتز ايوب

منو اهلل مجدي مرزوق

سبورتنج
حبيبة محمد

انجي شريف حموده
فرح ىيثم صالح

2

الشمس

6

ليمي مصطفي شكري شيد اسماعيل صالح

كنزي ايمن صابر

نادين ىشام قطب جويريو يحيي ماضي

ممك اشرف

7

ىنا احمد نعمان

فاطمة احمد امين

مريم محمد صقر

ندي ايياب حافظ نور صفائي اسماعيل

امينو طاىر

نور رامي محمود

8

ممك احمد محمد سارة مجدي جمال

ريناد ىثيم السعيد

جيالن احمد الجباس ميار محمد شافعي

جنو كريم

ميار السرتي

9

سممي احمد الطيب ايتن عاطف شبانو

روان عبد الناصر

ممك محمد عباس سما خالد فخري

نورين ىشام

اسراء ىشام غراب

فريدة ىشام الركايبي

وفاء اشرف عمي

نور خالد ابو المكارم نور خالد عبد العزيز

ممك اسالم

فرح باىر القطري

11

نور محمد اسماعيل ىنا ىشام العزازي

دعاء أشرف بدوى

ىاجر ايمن الشافعي بانسيو سامر محمد

لينا شريف

فريده خالد سعيد

12

سممي عمرو االلفي ليمي امين سميم

نيي حسام حسن

نارين طارق حبيب زينو ىاني دياب

نور وليد

يا ار مصطفي حيدر لينو محمد سالم

ممك نوح

شيد السيد الرفاعي بسممة محمد عارف

حبيبة حسن
شادن منير

10

13

ىيا محمد عمي

ىنا احمد ىشام

حبيبة اسماعيل صالح ريم عمرو عبد العظيم

2

14

جني ايياب شياب سييمة عمرو حسام

15

جني ىشام وائل جني محمود عزيز

منو سامح عسران منو اهلل وليد حسن

16

مريم ياسر الحسيني عاليا تامر العناني

جني وائل عبده صافي نور اشرف ىيكل

ىبة رياض

ناردين سامح لطفي فريدة احمد سموم

فاطمة حسن

عاليو عالء فتح لي لي شريف محسن

نور حرفوش

19

نور محمد الشرقاوي ميار خالد ضابيو

ليال ايياب

20

اميرة السيد الرفاعي سممي محمد سمير

جنو القفاص

21

ممك احمد الترجمان حبيبة ىاني دياب

زينو زين الدين

22

ممك عمرو طو

زينة ايياب حسن

23

فريدة احمد الترجمان

24

خديجة حمدي البرقوقي

25

سما محمد احمد

17

ممك حسن متولي

18

مريم مدحت جالل

سممي احمد مميجي
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أسماء الالعبين المشاركين بالدوري العام موسم  2017/2016مرحلة عمومي رجال وسيدات (  11نادي )
م
1

المعادي
عبد الفتاح يحيي فييم

الصيد
محمد ابو الغار

هليوبوليس

الجزيرة

وادي دجله

االهلي

طنطا

سموحة

سبورتنج

الشمس

ت مالحية

عمي عمرو فرج

كريم سامي سعيد

مازن ىشام جمال

كريم محمد دسوقي

احمد ميدي ميدان

محمد حسام الشوربجي

فارس الدسوقي

شياب عصام

مصطفي سمير اليموتي

2

امير حسام صديق

احمد ماىر

يوسف محمد السيد

طارق محمد مؤمن

محمد عمي انور

احمد حسني سيد

باسل شيرين غانم

عمر مسعد ابو زيد

زاىد شرين

احمد عشوش

احمد محمد التابعي

3

عمر اشرف عدلي

محمد حاتم

كريم ايمن الحمامي

عمر اكرم العزباوي

مازن جمال رمضان

احمد محمود محمد

محمد ايياب حافظ

مروان الشوربجي

احمد ىاني

حسين امام رمضان

رائد عمي ابراىيم

4

اسماعيل كامل

حازم حممي

محمد خميل أحمد السراج

كريم عمي فتحي

كريم حاتم درويش

رسول ىاشم عبد اهلل

يوسف حسين العبد

محمد شريف الشربيني

ىشام اسامة

خالد محمد لبيب

احمد طارق حسنين

5

وليد العيوطي

مروان عزت

محمد ماجد عبد المقصود

محمد عباس محمد

محمد حسام الجوراحي

يحيي عصام الدين محمود

احمد ايمن ابو العال

زياد محمد رشدي

محمد عصام

احمد المالح

احمد محمد طارق

6

احمد كامل

عمر البربري

ىشام ابوطالب

ىاشم سمير محمد

سعد الدين ايياب

خميل محمد خميل

مروان محمد العصامي

محمد الطباع

ماجد اشرف

عمر خالد بيجت

عبد اهلل محمود السيد

7

عبد الرحمن وجدي

محمد مسعد

اسالم عادل عبد السالم

عمر عمي القطان

يوسف ابراىيم

يوسف محمد الشنواني

احمد المشد

احمد سامي العادلي

احمد شييب

بالل وائل نوار

عبد اهلل سالم حسين

سممي حاتم

احمد فييم

حسين اكمل الريس

ىشام احمد عادل فنصو

مروان طارق لطفي

عمر وليد الحديدي

زياده ايمن عماره

مروان عبد النبي

مازن الدسوقي

عمر حامد االطمس

سامر ىشام السيد

9

ايو شريف

امل مختار حسن

عبد اهلل ياسر

مصطفي محمود عسل

مصطفي منتصر

احمد طارق ابو سعده

يحيي النوساني

عمر صالح دسوقي

نور الشربيني

ابراىيم محمود ابراىيم

عبد الرحمن عمرو

10

عاليا احمد عبد الغفار

ليمي مصطفي شكري

 2باسم مكرم الطرابيشي

امنيو عبد القوي

مصطفي خالد سمير

احمد محمد عبد الخالق

سيف احمد فتوح

اشرف عادل ياسين

ىبو الترك

سيف رامي محمود

عمرو والء زرمبو

11

حال وائل

حبيبة نادر الدفراوي

شياب طارق ثابت

نادين ايمن شاىين

يوسف مصطفي شوقي

رامي مجدي دسوقي

عبد اهلل ايياب حسني

مصطفي نبيل نوار

حبيبة محمد

احمد شياب فوزي

عمرو شياب رفعت

12

ريم خالد فتحي

كريم اكمل الريس

فرح اكرم العزباوي

يوسف ىشام حموده

عالء عبد القادر رضوان

زياد محمد فتحي

احمد صالح دسوقي

نوران الترك

اسراء ىشام غراب

عمر محمود زكي

13

مريم عالء شوقي

عمي محمد حسن

ندي عباس زين العابدين

عمر ماىر التركي

مالك ىشام فاروق

عاصم عمرو ابو فريخو

عمي ىشام طمبو

زينو مكيوي

فرح مصطفي ابراىيم

طو صالح عيسي

14

جني ايياب عمي

حسين ىشام الدسوقي

محمد تامر الشامي

احمد عبد الفتاح عامر

ريم زكي محمد

محمد حسن حنفي

ىنا باسم

فرح ىيثم صالح

ىشام كمال الدين االمام

15

جني ىشام عيسي

اسماعيل احمد عاطف

محمد سيد سالم البرعي

عمرو محمد فييم

ممك محمد العصامي

مصطفي محمود عبد النبي

جني شيحو

انجي شريف حموده

شيرين سيد محمود

كريم طارق ثابت

ياسين ايمن الشافعي

محمود عبد القادر

رغداء عصام جوده

احمد سعيد صبحي

فريدة محمد

بيرين طارق ابو سعده

ايو شرف محمد

17

يوسف ياسر ياسين

محمد سامر المستكاوي

عبد الرحمن محمد

عاليا وليد الششتاوي

مروان رضا عربي

ممك اشرف

سممي احمد مميجي

نور الرحمن طارق

18

نور محمد الطيب

سيف ياسر الشناوي

يوسف احمد جالل

االء خالد حسن

روجيو البير نيقوال

لطيفة محمد زكريا

خديجة عمرو عبد المنعم

19

كنزي عماد الدفراوي

رنيم الوليمي

حسن ابراىيم سند

اينور تامر المحالوي

عمر عصام يحيي

منو اهلل ناصر

مريم شطا

20

ىانيا ايمن الحمامي

نوران احمد جوىر

يوسف ابو سعده

مريم ابو فريخو

عمر ابراىيم الميدي

نو ار ممدوح عبد المجيد

21

ايتن عاطف شبانو

اماندا صبحي

عبد الرحمن الشين

مريم ايياب الشنواني

احمد مجدي مرزوق

شيد عادل محمد

22

منو اهلل ىشام سمير

ميار ىاني

دينا احمد فريد

نوران ايمن عماره

سيف الدين سامح

سممي احمد سامي

23

نور صديق المعمي

امينو ياسر

وفاء اشرف عمي

اشرف مجدي عبد النبي

ىيا رجب حسن المشد

24

مرجان عماد الدفراوي

منو حامد غريب

حبيبة حسام الدين

يوسف ايراىيم الشريف

25

ىنا ىشام احمد

سممي طارق محمد

روان عبد الناصر

عمر محمد مبروك

26

سارة مجدي جمال

ىنا معتز ايوب

حبيبة محمد مجدي

عمر سعيد صبحي

27

نادين ىشام قطب

ريم عمرو عبد العظيم

اسالم احمد ىنداوي

28

ندي ايياب حافظ

جميمة تامر فاروق

يوسف رشدي مبروك

29

جيالن احمد الجباس

كنزي ايمن صابر

احمد مدحت ابراىيم

30

ممك محمد عباس

رنا احمد ىشام

ياسين المراغي

مريم محمد صقر

مريم متولي

8

16

31

2

32

سممي ابراىيم

33

نييال عالء بيومي

34

نورىان عبد النبي

35

روان رضا عربي

36

سممي ياسر مي ار

37

نوران عمي امين

38

زينو السيسي

39

شروق ايياب رشدي

40

نور ىنداوي

41

رنيم عالء الترك

42

بسممة محمد عارف

43

منو اهلل وليد ىدايو

44

نور اشرف ىيكل

45

فريدة احمد سموم

46

لي لي شريف
جويريو ماضي

47
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هليوبوليس

الصيد

توكيالت مالحية

وادي دجله

الزهور

1

طارق شامخ

احمد حسن مدين

طارق مرزوق برىام

احمد ابراىيم االبجي

عبد اهلل محمد عبد اهلل

2

محمد عبد السالم

عمرو عبد المنعم

فريد يسري سميم

محمد محمود نديم

محمد عاطف النحاس

3

طارق ابو طالب

محمد السيد التميني

ياسر صالح مصطفي

عمرو محمد طو

تامر خميل عمي

4

احمد عماد راغب

عمرو محمد الضبع

محمد احمد السيد

محمد محي الدين الجيار

محمد حامد االطمس

5

شريف رشدان

ياسر يسري محمود

محمد عبد الفتاح صقر

ىشام محمد ابو الفتوح

حسن عمي الميدي

6

اسامة سالمو

محمد ابراىيم القباني

سالم حسين عمي

محمد مصطفي الشرقاوي

محمد حسن يوسف

7

اسر عصام عزو

محمد احمد رجب

ياسر السيد الغزنوي

احمد ابراىيم احمد عفيفي

نشات انور الشافعي

8

زياد محمد فتحي الشاذلي

اسالم احمد بيومي

امجد لويز ايوب

عادل عادل مدكور

طارق سمير ابو عميرة

احمد محمد احمد الجزار

م

2

9

10

محمد حمدي رشاد

خالد محمود فوزي

11

وائل مصطفي صادق

عالء الدين محمد عبد المطيف

2

12

والء ابو طالب

13

اسماعيل محمد صالح

14

تامر ممدوح

15

طارق عبد العزيز

16

ىشام سمير الطناوي

17

18

محمد نشوان
طارق صالح
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