
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٣-١١-٢،٠١٣  حتى  ٣٠-١٠-٢،٠١٣بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١٥مرحلة تحت 

٦٤درو 

سموحة-  روان رضا عربى   1

B Y E روان رضا عربى2

جزیرة-  جیالن أحمد الجباس   3
2013/10/31 ٧م  16:25

روان رضا عربى جیالن أحمد الجباس

B Y E 4

الصید-  ندى عباس عمران   5
١2013/11/01م  13:45

روان رضا عربى

B Y E ندى عباس عمران6 ندى عباس عمران

سموحة-  ھانیا حازم الموصلى   7
2013/10/31 ٨م  16:25

ھانیا حازم الموصلى

B Y E 8

سموحة-  سلمي یاسر میرا   9
٥2013/11/02م  10:45

روان رضا عربى

B Y E سلمي یاسر میرا10

سبورتیج-  ھاجر محمد نوح   11
2013/10/31 ١م  17:00

سلمي یاسر میرا ھاجر محمد نوح

B Y E سلمي یاسر میرا12

شمس-  زینة تامر عصام الدین   13
٢2013/11/01م  13:45

B Y E زینة تامر عصام الدین14 زینة تامر عصام الدین

جزیرة-  أمینة ولید عكاشھ   15
2013/10/31 ٢م  17:00

أمینة ولید عكاشھ

B Y E 16
2013/11/02 ٧م  15:00

روان رضا عربى

دجلة-  ھنا معتز أیوب   17

B Y E ھنا معتز أیوب18

الصید-  لیلي مصطفي شكري   19
2013/10/31 ٣م  17:00

ھنا معتز أیوب لیلي مصطفي شكري

B Y E 20

سموحة-  فریدة مصطفي صابر   21
٣2013/11/01م  13:45

ھنا معتز أیوب

B Y E فریدة مصطفي صابر22 فریدة مصطفي صابر

ھلیو-  منة اهللا ھشام سمیر   23
2013/10/31 ٤م  17:00

منة اهللا ھشام سمیر

B Y E ھنا معتز أیوب24

المحلة.ب-  مریم مجدى بانوب   25
٦2013/11/02م  10:45

B Y E مریم مجدى بانوب26

دجلة-  سارة وائل ناصف   27
2013/10/31 ٥م  17:00

مریم مجدى بانوب سارة وائل ناصف

B Y E مریم مجدى بانوب28

دجلة-  سلمى محمد لبن   29
٤2013/11/01م  13:45

B Y E سلمى محمد لبن30 ھانیا أیمن الحماميسلمى محمد لبن ھنا معتز أیوب

ھلیو-  فاتیما أشرف حنفي   31
2013/10/31 ٦م  17:00

ھانیا أیمن الحماميفاتیما أشرف حنفي
٣2013/11/03م  14:00

B Y E 32
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٦٤درو 

دجلة-  حبیبھ حاتم التونى   روان رضا عربى33
١2013/11/03م  14:00

الصید-  شادن سلیمان عارف   34
/2013/10/30 ١م  17:00

شادن سلیمان عارف

B Y E 35
2013/10/31 ٧م  17:00

فرح مصطفي إبراھیم فرح مصطفي إبراھیم

زھور-  فرح مصطفي إبراھیم   36

B Y E 37
٥2013/11/01م  13:45

ملك محمد فاید

٢مجمع -  روان كریم الخواص   ملك محمد فاید38 روان كریم الخواص

B Y E 39
2013/10/31 ٨م  17:00

ملك محمد فاید

دجلة-  ملك محمد فاید   40

B Y E 41
٧2013/11/02م  10:45

ھانیا أیمن الحمامي

شمس-  میار محمد السرتى   میار محمد السرتى42

B Y E 43
2013/10/31 ١م  17:35

منھ اهللا ھشام وھبھ منھ اهللا ھشام وھبھ

دجلة-  منھ اهللا ھشام وھبھ   ھانیا أیمن الحمامي44

B Y E 45
٦2013/11/01م  13:45

أھلى-  بیرین طارق أبو سعده   ھانیا أیمن الحمامي46 بیرین طارق أبو سعده

B Y E 47
2013/10/31 ٢م  17:35

أمینة یاسر یسرى ھانیا أیمن الحمامي

ھلیو-  ھانیا أیمن الحمامي   48
2013/11/02 ٨م  15:00

B Y E 49

زھور-  زینھ خالد محمد سعید   زینھ خالد محمد سعید50

B Y E 51
2013/10/31 ٣م  17:35

روان عبد الناصر روان عبد الناصر

المحلة.ب-  روان عبد الناصر   52

B Y E 53
٧2013/11/01م  13:45

رنیم عالء الترك

النصر-  أمیرة یاسر أحمد فؤاد   رنیم عالء الترك54 أمیرة یاسر أحمد فؤاد

B Y E 55
2013/10/31 ٤م  17:35

رنیم عالء الترك

سبورتیج-  رنیم عالء الترك   أمینة یاسر یسرى56

دجلة-  رضوى محمد الشامي   57
٨2013/11/02م  10:45

شمس-  إسراء ھشام مصطفى   58
/2013/10/30 ٢م  17:00

إسراء ھشام مصطفى

B Y E 59
2013/10/31 ٥م  17:35

إنجي شریف حموده إنجي شریف حموده

دجلة-  إنجي شریف حموده   أمینة یاسر یسرى60

B Y E 61
٨2013/11/01م  13:45

سبورتیج-  أمینھ كریم طاھر   أمینة یاسر یسرى62 أمینھ كریم طاھر

B Y E 63
2013/10/31 ٦م  17:35

أمینة یاسر یسرى

الصید-  أمینة یاسر یسرى   64


