اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنة المسابقات

الموسم 2013/2012

نتائج بطولة منطقة االسكندرٌة لالسكواش
الفترة من  2012 / 8 / 26حتً 2012 / 8 / 31
المرحلة السنٌة

المركز األول

المركز الثالث

المركز الثانً

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

مصطفى السرتً  -زهور

علً ٌاقوت  -معادي

كرٌم البربري  -زهور

محمد حسام الدٌن  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

مروان طارق  -صٌد

محمد تامر  -هلٌوبولٌس

زٌاد أٌمن  -طنطا

مصطفى منتصر  -طنطا

ناشئٌن تحت  15سنة

سعد الدٌن اٌهاب -معادي

حسام الطوخً  -طنطا

بالل وائل  -الشمس

ٌوسف مصطفى  -طنطا

ناشئٌن تحت  17سنة

عمر االطمس  -الشمس

عبد الرحمن زاهر  -الشمس

ٌوسف خالد  -الشمس

محمد الجوارحً  -الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى بٌومً -هلٌوبولٌس

سٌف أشرف  -الشمس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

ٌوسف محمد السٌد  -الجزٌرة

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

فرٌدة محمد  -سبورتنج

نوران علً  -سموحة

أمنٌة أبو العنٌن  -الصٌد

نور صفائً  -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

روان رضا  -سموحة

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

هانا معتز  -دجلة

أمٌنه ٌاسر  -صٌد

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه محمد  -سبورتنج

سلمى طارق  -دجله

نادٌن هشام  -دجله

منه هللا غرٌب  -الشمس

ناشئات تحت  17سنة

سلمى هانً  -سموحة

حبٌبه محمد  -سبورتنج

نادٌن شاهٌن  -صٌد

هنا باسم  -سبورتنج

ناشئات تحت  19سنة

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

سلمى هانً  -سموحة

أٌه شرٌف  -معادي

سلمى حاتم  -معادي

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
رجال تحت  23سنة
عمومً رجـــــــــــال

عبد الفتاح فهٌم  -مجمع 2
محمد أبو الغار

الصٌد

أحمد حسنً  -االهلً
عمرو خالد

دجلة

حسام حافظ  -الشمس
كرٌم سامً

جزٌرة

حسٌن إمام  -الشمس
عمر العزباوي

جزٌرة

عمومً ســــــــٌدات

أمنٌة علً  -جزٌرة

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

نوران الترك  -سبورتنج

مرٌم متولً  -سموحة

رجال فوق  45سنه

عز الدٌن سالم  -سبورتنج

محمد ابراهٌم نجا  -الصٌد

طارق محمود  -هلٌوبلٌس

ٌاسر ٌسرى  -الصٌد
رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

الموسم 2013/2012

لجنة المسابقات

نتائج بطولة نادى الشمس الرٌاضى لالسكواش
الفترة من  2012 / 9 / 5حتً 2012 / 9 / 10

المرحلة السنٌة

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

مصطفى السرتً  -الزهور

محمد حسام  -الصٌد

علً ٌاقوت  -المعادي

ٌحٌى مجاهد  -طنطا

ناشئٌن تحت  13سنة

محمد تامر الشامً  -هلٌوبولٌس

مصطفى السرتً  -الزهور

ٌحٌى النوسانً  -طنطا

عبد هللا اٌهاب  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  15سنة

بالل وائل  -الشمس

سعد أبو عٌشً  -المعادي

كرٌم مجدي  -االهلً

ٌوسف هشام  -وادي دجله

ناشئٌن تحت  17سنة

عمر االطمس  -الشمس

محمد الجوارحً  -الشمس

ٌوسف خالد  -الشمس

أحمد بٌومً  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  19سنة

فارس الدسوقً  -سموحة

أحمد عاطف  -الشمس

شهاب عصام  -هلٌوبولٌس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

ناشئات تحت  11سنة

فرٌده محمد احمد  -سبورتنج

نوران علً علً  -سموحة

فرده خفاجً  -هلٌوبولٌس

نور محمد وجٌه  -الزهور

ناشئات تحت  13سنة

روان رضا  -سموحة

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

أمنٌه ٌاسر  -الصٌد

هنا معتز  -دجله

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه محمد  -سبورتنج

نادٌن هشام  -دجله

منه هللا غرٌب  -الشمس

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  17سنة

سلمى هانً  -سموحه

مٌار هانً  -االهلً

هنا باسم  -سبورتنج

رنٌم حسام  -الصٌد

ناشئات تحت  19سنة

سلمى هانً  -سموحه

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

سلمى حاتم  -المعادي

مً الزٌات  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات

مراحل الرجال
رجال تحت  23سنة

عبد الفتاح ٌحً  -مجمع 1

حسٌن أمام  -الشمس

أحمد حسنً  -االهلً

حسام حافظ  -الشمس

عمومً رجـــــــــــال

أحمد حواس  -الشمس

علً الكرارجً  -سبورتنج

هاشم سمٌر  -الجزٌرة

محمد عصام الشرٌف  -شبورتنج

عمومً ســــــــٌدات

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

هنا عصام  -سبورتنج

سلمى نصار  -هلٌوبولٌس

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

الموسم 2013/2012

لجنة المسابقات

نتائج بطولة نادى المعادى الرٌاضى لالسكواش
الفترة من  2012 / 9 / 14حتً 2012 / 9 / 20

المرحلة السنٌة

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

مصطفى السرتً  -الزهور

علً ٌاقوت  -المعادي

محمد حسام  -الصٌد

كرٌم محمود البربرى  -الزهور

ناشئٌن تحت  13سنة

مروان طارق  -صٌد

ٌحٌى النوسانً  -طنطا

على ابو العنٌٌن  -سبورتنج

محمد تامر الشامً  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  15سنة

سعد الدٌن اٌهاب -معادي

كرٌم مجدي  -االهلً

ٌوسف ابراهم  -دجله

حسام الطوخً  -طنطا

ناشئٌن تحت  17سنة

محمد الجوارحً  -الشمس

عمر االطمس  -الشمس

ٌوسف خالد  -الشمس

عبد الرحمن زاهر  -الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

فارس الدسوقً  -سموحة

مصطفى بٌومً -هلٌوبولٌس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

أمٌر حسام  -معادى

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

فرٌده محمد احمد  -سبورتنج

نوران علً علً  -سموحة

أمنٌة أبو العنٌن  -الصٌد

سنا محمود ابراهٌم  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

روان رضا  -سموحة

أمنٌه ٌاسر  -الصٌد

هنا معتز  -دجله

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه محمد  -سبورتنج

نادٌن هشام  -دجله

منه هللا غرٌب  -الشمس

زٌنه فرٌد مٌكوى  -سبورتنج

ناشئات تحت  17سنة

سلمى هانً  -سموحه

هنا باسم رمضان  -سبورتنج

مٌار هانً  -االهلً

نادٌن شاهٌن  -الشٌد

ناشئات تحت  19سنة

سلمى حاتم  -معادي

أٌه شرٌف عصمت  -معادي

سلمى هانً  -سموحه

أٌه طارق نصار  -معادي

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
رجال تحت  23سنة

عبد الفتاح ٌحً  -مجمع 1

أحمد حسنً  -االهلً

طارق صالح  -الشرطة

حسام حافظ  -الشمس

عمومً رجـــــــــــال

عمر عبد العزٌز  -األهلى

محمد عصام الشرٌف  -شبورتنج

أندرو وجٌه  -دجلة

أحمد المهٌلمى  -شبورتنج

عمومً ســــــــٌدات

نوران الترك  -سبورتنج

سلمى نصار  -هلٌوبولٌس

نادٌن شاهٌن  -الشٌد

هنا عصام عزت  -سبورتنج

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

الموسم 2013/2012

لجنة المسابقات

نتائج بطولة نادى الزهور الرٌاضى لالسكواش
الفترة من  2012 / 9 / 28حتً 2012 / 10 / 4

المرحلة السنٌة

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

علً ٌاقوت  -المعادي

مصطفى السرتً  -الزهور

محمد حسام  -الصٌد

كرٌم محمود البربرى  -الزهور

ناشئٌن تحت  13سنة

مروان طارق  -صٌد

أحمد المشد  -طنطا

سٌف أبو الفتوح  -طنطا

مصطفى السرتً  -الزهور

ناشئٌن تحت  15سنة

سعد الدٌن اٌهاب -معادي

بالل وائل  -الشمس

كرٌم مجدي  -االهلً

ٌوسف مصطفى شوقى  -طنطا

ناشئٌن تحت  17سنة

عمر االطمس  -الشمس

محمد الجوارحً  -الشمس

ٌوسف خالد  -الشمس

عبد الرحمن زاهر  -الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

فارس الدسوقً  -سموحة

شهاب عصام  -هلٌوبولٌس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

مصطفى بٌومً -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

نوران علً أمٌن  -سموحة

فرٌده محمد احمد  -سبورتنج

مٌار محمد خمٌس  -سموحة

أمٌنه أبو العنٌٌن  -الصٌد

ناشئات تحت  13سنة

أمنٌه ٌاسر  -الصٌد

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

روان رضا  -سموحة

هنا معتز  -دجله

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه محمد  -سبورتنج

نادٌن هشام  -دجله

سلمى طارق محمد  -دجلة

منه هللا غرٌب  -الشمس

ناشئات تحت  17سنة

سلمى هانً  -سموحه

رنٌم حسام شرف  -الصٌد

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

مٌار هانً  -االهلً

ناشئات تحت  19سنة

سلمى هانً  -سموحه

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

سلمى حاتم  -معادي

أٌه شرٌف عصمت  -معادي

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
رجال تحت  23سنة

عبد الفتاح ٌحً  -مجمع 1

أحمد حسنً  -االهلً

حسٌن أمام  -الشمس

أمٌر عالء  -الرواد

عمومً رجـــــــــــال

مازن هشام صبرى  -األهلى

أحمد المهٌلمى  -سبورتنج

هاشم سمٌر  -الجزٌرة

أحمد حسنً  -االهلً

عمومً ســــــــٌدات

هبة الترك  -سبورتنج

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

حبٌبه محمد  -سبورتنج

روٌدا ولٌد  -الصٌد

رجال فوق  45سنه

محمد ابراهٌم نجا  -الصٌد

طارق محمود  -هلٌوبلٌس

نشأت الشافعى  -زهور

اٌمن الرافعى  -شمس

رئٌس لجنة المسابقات
محــــاسب  /سٌد القماش

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

الموسم 2013/2012

نتائجىىبطولةىناديىسموحهىىلالسكواشى
الفترةىمنى 17ى/ىىىى10ىىىى/ى 2012ىىىىحتيىىى 23ىىى/ىى10ىىى2012 /

المرحلةىالسنوة

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

مراحلىالناشئون
ناشئٌن تحت  11سنة

مروان رضا  -سموحة

علً ٌاقوت  -المعادي

محمد حسام  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

مروان طارق  -الصٌد

محمد تامر هلٌوبولٌس

علً محمد حسن  -هلٌوبولٌس حازم ابو السعود  -الصٌد

ٌوسف مجدي  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  15سنة

بالل وائل  -الشمس

كرٌم دسوقً  -االهلً

زٌاد صقر  -طنطا

محمد حسن  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  17سنة

محمد حسام  -الشمس

عمر االطمس  -الشمس

ٌوسف خالد  -الشمس

عبد الرحمن زاهر الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

فارس الدسوقً  -سموحة

مصطفى بٌومً  -هلٌوبولٌس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

شهاب عصام  -هلٌوبولٌس

مراحلىالناشئات

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

نوران علً  -سموحة

فرٌده محمد  -سبورتنج

مٌار الشافعً  -سموحة

نور خالد  -الشمس

ناشئات تحت  13سنة

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

روان رضا  -سموحة

هنا معتز  -دجله

امٌنه ٌاسر  -الصٌد

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه محمد  -سبورتنج

نادٌن هشام  -دجله

سلمى طارق  -دجله

منه هللا غرٌب  -شمس

ناشئات تحت  17سنة

مٌار هانً  -االهلً

هنا باسم  -سبورتنج

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

رنٌم حسام  -الصٌد

ناشئات تحت  19سنة

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

سلمى حاتم  -معادي

سلمى الدفراوي  -هلٌوبولٌس

نوران مرسً  -سموحة

رئوسىلجنةىالمسابقات
محــــاسبى/ىسودىالقماش

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

الموسم 2013/2012

نتائجىىبطولةىناديىالصودىىلالسكواشى
الفترةىمنى 3ى/ىىىى11ىىىى/ى 2012ىىىىحتيىىى10ىى/ىى11ىىى2012 /

المرحلةىالسنوة

المركزىالثاني

المركزىاألول

المركزىالثالث

المركزىالرابع

مراحلىالناشئون
ناشئٌن تحت  11سنة

علً ٌاقوت  -المعادي

مروان رضا  -سموحة

كرٌم محمود البربرى  -الزهور

أشرف مجدي  -سموحة

ناشئٌن تحت  13سنة

مروان طارق  -الصٌد

أحمد المشد  -طنطا

علً محمد حسن  -هلٌوبولٌس

على أبو العنٌن  -سبورتنج

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

بالل وائل  -الشمس

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم دسوقً  -االهلً

ناشئٌن تحت  17سنة

ٌوسف محمد السٌد  -هلٌوبلٌس أدهم ماهر

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى بٌومً  -هلٌوبولٌس

 -سبورتنج

سعد الدٌن اٌهاب  -معادي

أحمد حسن بٌومى  -هلٌو

حسٌن الرٌس

 -هلٌو

شهاب عصام  -هلٌوبولٌس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

نوران علً  -سموحة

أمنٌة أبو العنٌن  -الصٌد

ملك أشرف  -سبورتنج

سنا محمود ابراهٌم  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

روان رضا  -سموحة

امٌنه ٌاسر  -الصٌد

هنا معتز  -دجله

ناشئات تحت  15سنة

سلمى طارق  -دجله

منه هللا غرٌب  -شمس

زٌنه فرٌد مٌكوى  -سبورتنج

ندى اٌهاب حافظ  -طنطا

ناشئات تحت  17سنة

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

حبٌبه محمد  -سبورتنج

هنا باسم  -سبورتنج

نادٌن هشام قطب  -دجله

ناشئات تحت  19سنة

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

هنا عصام  -سبورتنج

سلمى الدفراوي  -هلٌوبولٌس

جانا هانى  -سبورتنج

مراحلىالناشئات

أمٌر حسام

 -المعادى

رجال تحت  23سنة

عبد الفتاح فهٌم  -مجمع 2

أحمد حسنً  -االهلً

عمومً رجـــــــــــال

أحمد حسنً  -االهلً

هاشم سمٌر  -الجزٌرة

عمومً ســــــــٌدات

هبة الترك  -سبورتنج

رجال فوق  35سنه

 -الصٌد

رجال فوق  45سنه

أحمد مدٌن

نشات الشافعى  -زهور

سلمى هانى

الصٌد ق

طارق اسماعٌل

 -اهلى

عبد الفتاح فهٌم  -مجمع 2
حبٌبه محمد  -سبورتنج

أشرف حسٌن  -شمس

محمد النحاس زهور

محمد ابراهٌم نجا  -الصٌد

عالء عبد اللطٌف  -الشمس

محمد عرفة

-سموحة

أحمد حواس

 -شمس

روٌدا ولٌد
تامر خلٌل

الصٌد
 -زهور

ٌاسر ٌسرى  -الصٌد
رئوسىلجنةىالمسابقات
محــــاسبى/ىسودىالقماش

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

الموسم 2013/2012

نتائجىىبطولةىناديىوادىىدجلةىىلالسكواشى
الفترةىمنى15ى/ىىىى11ىىىى/ى 2012ىىىىحـــتـــيىىى20ىى/ىى11ىىى2012 /

المرحلةىالسنوة

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

مراحلىالناشئون
ناشئٌن تحت  11سنة

كرٌم محمود البربرى  -الزهور

مروان رضا  -سموحة

صالح الدٌن الترجمان  -دجلة

ٌوسف أحمد الشربٌنى  -االهلً

عمر أشرف عدلى  -المعادى

أسر هشام محمود  -سموحة

ناشئٌن تحت  15سنة

سعد الدٌن اٌهاب  -معادي

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

ٌوسف هشام حمودة  -دجلة

ناشئٌن تحت  17سنة

كرٌم طارق حسٌن  -دجلة

زٌاد رشدى  -سموحة

عمر أشرف الظاهرى  -دجلة

كرٌم ابراهٌم  -دجلة

ناشئٌن تحت  19سنة

عمر على القطان  -الجزٌرة

عمر محمد االطمس  -شمس

محمد الجوارحى  -شمس

مروان عبد النبى  -سموحة

مراحلىالناشئات

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

نوران علً  -سموحة

فرٌده محمد  -سبورتنج

أمنٌة أبو العنٌن  -الصٌد

ملك أشرف  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

هنا معتز  -دجله

فرح مصطفى ابراهٌم  -زهور

سلمى ٌاسر  -سموحة

ناشئات تحت  15سنة

امٌنه ٌاسر  -الصٌد

روان رضا  -سموحة

ندى اٌهاب حافظ  -طنطا

نادٌن هشام قطب  -دجله

ناشئات تحت  17سنة

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

نورهان مجدى  -سموحة

ناشئات تحت  19سنة

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

هنا عصام  -سبورتنج

رجال تحت  23سنة

أندرو وجٌه إمٌل  -دجلة

أحمد حسنً  -االهلً

عمومً رجـــــــــــال

كرٌم حاتم دروٌش  -دجلة

فارس محمد الدسوقى  -سموحة

عمومً ســــــــٌدات

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  13سنة

علً ٌاقوت  -المعادي
على أبو العنٌٌن

 -سبورتنج

ندى عباس

 -الصٌد

دٌنا فرٌد

 -االهلى

لطٌفة محمد زكرٌا  -شمس

أندرو مجدى متى

روٌدا ولٌد

 -سبورتنج

 -الصٌد

سلمى الدفراوي  -هلٌوبولٌس

مراحلىالعمومىى

رجال فوق  35سنه

أحمد مدٌن

 -الصٌد

هبه عالء الترك
محمد عاطف

 سبورتنج -زهور

محمد عرفة

-سموحة

أحمد هانى حسٌن  -سبورتنج
نورهان مجدى  -سموحة
تامر خلٌل

 -زهور

أحمد المهدى مٌدان  -طنطا
هاشم سمٌر  -الجزٌرة
روٌدا ولٌد

 -الصٌد

محمد حسن ٌوسف

 -زهور

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

الموسم 2013/2012

ىىبطولةىناديىاالهلىىىلالسكواشى
الفترةىمنى 7ى/ىىىى 2ىىىى/ى  2013ىىىىحـــتـــيىىى 12ىى/ىى 2ىىى2013 /

المرحلةىالسنوة

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

مراحلىالناشئون
ناشئٌن تحت  11سنة

علً ٌاقوت  -االهلى

مروان رضا  -سموحة

ناشئٌن تحت  13سنة

أحمد المشد  -طنطا

ٌحٌى النوسانً  -طنطا

كرٌم البربرى  -زهور

حازم أبو السعود  -الصٌد

عبد الرحمن تامر  -اهلى

مصطفى السرتً  -الزهور

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم دسوقً  -االهلً

زٌاد صقر  -طنطا

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

مصطفى خالد  -شمس

ناشئٌن تحت  17سنة

عبد الرحمن زاهر  -الشمس

أدهم ماهر  -سبورتنج

كرٌم طارق حسٌن  -دجلة

أحمد سامى العادلى  -سموحة

ناشئٌن تحت  19سنة

أمٌر حسام  -معادى

عمر محمد االطمس  -شمس

ٌوسف خالد  -شمس

محمد الجوارحى  -شمس

مراحلىالناشئات

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

نور خالد  -الشمس

سنا محمود ابراهٌم  -سبورتنج

نور وجٌة  -الزهور

ناشئات تحت  13سنة

إنجى شرٌف حمودة  -دجلة

جنى محمد  -سموحة

سلمى ٌاسر  -سموحة

حبٌبة حسام  -أهلى

ناشئات تحت  15سنة

هنا معتز  -دجلة

امٌنه ٌاسر  -الصٌد

مٌار خمٌس

 -سموحة

ندى اٌهاب حافظ  -طنطا

روان رضا  -سموحة

ناشئات تحت  17سنة

مٌار هانً  -االهلً

حبٌبه محمد  -سبورتنج

نادٌن هشام  -دجله

هنا باسم  -سبورتنج

ناشئات تحت  19سنة

سلمى هانً  -سموحه

هنا عصام  -سبورتنج

نادٌن أٌمن  -الصٌد

بانسٌة حسان  -سموحة

مراحلىالعمومىى

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

رجال تحت  23سنة

أحمد حسنً  -االهلً

عمر صالح  -شرطة

مصطفى بٌومى  -هلٌو

طارق اسماعٌل  -أهلى

عمومً رجـــــــــــال

عمر عبد العزٌز  -أهلى

محمد عباس  -اهلى

عمر العزباوى  -الجزٌرة

هاشم سمٌر  -الجزٌرة

عمومً ســــــــٌدات

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

سلمى هانً  -سموحه

سلمى نصار  -هلٌوبولٌس

نادٌن أٌمن  -الصٌد

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

الموسم 2013/2012

ىىبطولةىناديىسبورتنجىىلالسكواشى
الفترةىمنى28ى/ىىىى 2ىىىى/ى 2013ىىىىحـــتـــيىىى5ىى/ىى 3ىىى2013 /

المرحلةىالسنوة

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

مراحلىالناشئون
ناشئٌن تحت  11سنة

مروان رضا  -سموحة

كرٌم البربرى  -زهور

ابراهٌم محمد ابراهٌم  -الصٌد

محمد مصطفى ابراهٌم  -زهور

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌحٌى النوسانً  -طنطا

أحمد المشد  -طنطا

مصطفى السرتً  -الزهور

اسماعٌل أحمد عاطف  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم دسوقً  -االهلً

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

بالل وائل  -شمس

ناشئٌن تحت  17سنة

عبد الرحمن زاهر  -الشمس

أحمد حسن بٌومى  -هلٌوبولٌس

أدهم ماهر  -سبورتنج

زٌاد رشدى  -سموحة

ناشئٌن تحت  19سنة

محمد الجوارحى  -شمس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

عمر محمد االطمس  -شمس

ٌوسف محمد البربرى  -الجزٌرة

مراحلىالناشئات

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

ملك أشرف  -سبورتنج

نغم أحمد محمود  -الصٌد

نور خالد  -الشمس

ناشئات تحت  13سنة

روان رضا  -سموحة

ندى عباس عمران  -الصٌد

جنى محمد  -سموحة

جمٌلة تامر  -الصٌد

ناشئات تحت  15سنة

روان رضا  -سموحة

امٌنه ٌاسر  -الصٌد

هنا معتز  -دجلة

زٌنه السٌسى  -سموحة

ناشئات تحت  17سنة

مٌار هانً  -االهلً

حبٌبه محمد  -سبورتنج

هنا باسم  -سبورتنج

نادٌن أٌمن  -الصٌد

ناشئات تحت  19سنة

نادٌن أٌمن  -الصٌد

مٌار هانً  -االهلً

رنٌم حسام شرف  -الصٌد

لطٌفة محمد زكرٌا  -شمس

مراحلىالعمومىى

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

رجال تحت  23سنة

مصطفى بٌومى  -هلٌو

أحمد حسنً  -االهلً

إبراهٌم فهٌم  -مجمع 2

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

عمومً رجـــــــــــال

كرٌم سامى  -الجزٌرة

عمر العزباوى  -الجزٌرة

فارس الدسوقى  -سموحه

عبد الفتاح فهٌم  -مجمع 2

عمومً ســــــــٌدات

مرٌم متولى  -سموحه

حبٌبه محمد  -سبورتنج

سلمى هانً  -الصٌد

رجال فوق  35سنه

زكرٌا حمزه  -سبورتنج

طارق الشاذلى  -طنطا

رجال فوق  45سنه

عز الدٌن سالم  -سبورتنج

محمد ابراهٌم نجا  -الصٌد

مٌار خمٌس

 -سموحة

أحمد مدٌن

 -الصٌد

طارق عبد العزٌز  -هلٌوبلٌس

أندرو مجدى متى

روٌدا ولٌد

ٌاسر ٌسرى

 -سبورتنج

الصٌد

 -الصٌد

ابراهٌم محمد  -ح حدود

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

نتائجىىبطولةىالجمكوروةىىلإلسكواشىالمصرىىللموسمى 2012ى/ى 2013
الفترةىمنىىى4ى/ىىىى4ىىىى/ى 2013ىىىىحتيىىى10ى/ىىىى4ىىىى/ى 2013ى
على مالعب نادى وادى دجلة الرٌاضى  -فرع دجلة زهراء المعادى

المرحلةىالسنوة

المركزىالثاني

المركزىاألول

المركزىالرابع

المركزىالثالث

مراحلىالناشئون
ناشئين تحت  11سنة

إبراهيم محمد إبراهيم  -الصيد

يحيى محمد مجاهد

محمد تامر الشامى  -هليوبليس

أسر هشام محمود  -سموحة

على هشام طلبة  -سبورتنج

مصطفى خالد سمير  -الشمس

بالل وائل  -الشمس

يوسف إبراهيم  -وادى دجلة

يوسف محمد السيد  -هليوبليس

عمرو مصطفى عرفة  -سموحة

كريم الحمامى  -هليوبوليس

أمير حسام صديق  -المعادى

أحمد محمد حتاتة  -سبورتنج

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

نور خالد سمير  -شمس

ميار خميس  -سموحة

سنا محمود ابراهيم  -سبورتنج

نور محمد وجيه  -زهور

ناشئات تحت  13سنة

هانيا الحمامى  -هليوبوليس

روان رضا عربى  -سموحة

ندى عباس عمران  -الصيد

جنى محمد حسام  -سموحة

ناشئات تحت  15سنة

حبيبة محمد احمد  -سبورتنج

هانيا الحمامى  -هليوبوليس

امينة ياسريسرى -الصيد

روان رضا عربى  -سموحة

ناشئات تحت  17سنة

حبيبة محمد احمد  -سبورتنج

ميار هانى محمد  -األهلي

نادين أيمن شاهين  -الصيد

هنا باسم رمضان  -سبورتنج

ناشئات تحت  19سنة

سلمي هاني ابراهيم  -سموحة

نوران محمد جوهر -هليوبوليس

سلمى حاتم عصمت  -المعادى

رنيم حسام شرف  -الصيد

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

رجال تحت  23سنة

مازن هشام صبرى  -االهلى

حسين امام رمضان  -شمس

عبد الفتاح يحيى  -مج أ

أحمد عاطف شحات  -الشمس

عمومي رجـــــــــــال

رامى محمد عاشور  -هليوبوليس

كريم درويش  -دجلة

طارق محمد مؤمن  -جزيرة

عمر مسعد أبو زيد  -هليوبوليس

عمومي ســــــــيدات

نور محمد الطيب  -هليوبوليس

نوران محمد جوهر -هليوبوليس

سلمي هاني ابراهيم  -سموحة

ناشئين تحت  13سنة
ناشئين تحت  15سنة

كريم محمود البربرى  -زهور
أحمد المشد

 -طنطا

كريم محمد دسوقى  -األهلي

ناشئين تحت  17سنة عمر محمد األطمس

 -الشمس

ناشئين تحت  19سنة محمد حسام الجوارحى

مراحلىالناشئات

مراحلىالرجال

 -الشمس

أمنية عبد القوى

 -جزيرة

 -طنطا

محمد مصطفى إبراهيم  -زهور

عبد الرحمن زاهر

 -الشمس

مراحلىفوقىالسن
فوق  35سنه هواه

أحمد حسن مدين

 -صيد

زكريا السيد حمزه  -سبورتنج

محمد عاطف توفيق  -الزهور

طارق الشاذلى  -طنطا

فوق  45سنه هواه

عز الدين سالم  -سبورتنج

 -سبورتنج

طارق عبد العزيز  -هليوبوليس

خالد عبد الرحمن  -سبورتنج

عالء عبد اللطيف

المدورىالتنفوذىىلالتحادى
ناصفىجورجى

اإلتحادىالمصريىلالسكواش

EGYPTIAN SQUASH-ASSOCIATION

لجنةىالمسابقات

الموسم 2013/2012

ىىبطولةىناديىالجزورةىىلالسكواشى
الفترةىمنى14ى/ىىىى 3ىىىى/ى 2013ىىىىحـــتـــيىىى 19ىى/ىى 3ىىى2013 /

المرحلةىالسنوة

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

مراحلىالناشئون
ناشئٌن تحت  11سنة

كرٌم البربرى  -زهور

مروان رضا  -سموحة

روجٌه البٌر  -سموحة

ناشئٌن تحت  13سنة

محمد تامر الشامى  -هلٌوبولٌس

ٌحٌى النوسانً  -طنطا

أحمد المشد  -طنطا

ناشئٌن تحت  15سنة

ٌوسف ابراهٌم  -دجلة

كرٌم دسوقً  -االهلً

اندرو متى  -سبورتنج

بالل وائل  -الشمس

ناشئٌن تحت  17سنة

أدهم ماهر  -سبورتنج

عمر الطاهرى  -دجلة

احمد بٌومى  -هلٌوبولٌس

عمر الشربٌنى  -االهلى

ناشئٌن تحت  19سنة

كرٌم الحمامى  -هلٌوبولٌس

ٌوسف خالد  -شمس

محمد الجوارحى  -شمس

عمر محمد االطمس  -شمس

مراحلىالناشئات

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

ناشئات تحت  11سنة

نور خالد  -الشمس

نور وجٌة  -الزهور

سنا محمود ابراهٌم  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

ندى محمد عباس  -الصٌد

جنى محمد  -سموحة

إنجى شرٌف حمودة  -دجلة

ملك عماد الدفراوى  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  15سنة

هانٌا الحمامى  -هلٌوبولٌس

روان رضا عربى  -سموحة

هنا معتز  -دجلة

ناشئات تحت  17سنة

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

هنا باسم  -سبورتنج

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

مٌار هانً  -االهلً

ناشئات تحت  19سنة

رنٌم حسام شرف  -الصٌد

هنا عصام عزت  -سبورتنج

سلمى الدفراوى  -هلٌوبولٌس

مٌار هانً  -االهلً

مراحلىالعمومىى

المركزىاألول

المركزىالثاني

المركزىالثالث

المركزىالرابع

رجال تحت  23سنة

كرٌم على فتحى  -الجزٌرة

عبد الفتاح ٌحٌى فهٌم  -مج 2

مصطفى بٌومى  -هلٌو

كرٌم الحمامى  -هلٌوبولٌس

عمومً رجـــــــــــال

طارق مؤمن  -الجزٌرة

كرٌم سامى  -الجزٌرة

عمر العزباوى  -الجزٌرة

مازن هشام  -االهلى

عمومً ســــــــٌدات

نوران جوهر  -هلٌوبولٌس

أمنٌة عبد القوى  -الجزٌرة

نادٌن شاهٌن  -الصٌد

حبٌبة محمد احمد  -سبورتنج

رجال فوق  35سنه

احمد مدٌن  -الصٌد

زكرٌا حمزة  -سبورتنج

محمود محمد عز  -سبورتنج

محمد النحاس  -الزهور

رجال فوق  45سنه

طارق عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس

هشام عٌسى  -الجزٌرة

ماجد شرٌف  -الجزٌرة

نشات الشافعى  -الزهور

مٌار خمٌس

 -سموحة

ابراهٌم محمد ابراهٌم  -الصٌد

حازم أبو السعود  -الصٌد

ندى اٌهاب حافظ  -طنطا

