
نظام المسابقات وشئون الالعبين

29.00-11.00-2016  حتى  24.00-11.00-2016بطولة نادى سموحة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

32.00درو 

نور رامى محمود  -  شمس 1

 
B Y E نور رامى محمود  -  شمس2

يارا مصطفى حيدر  -  دجلة
 

3
ناردين سامح جرس  -  دجلة  

2016/11/26 1م  14:00
نور رامى محمود  -  شمس

4 ناردين سامح جرس  -  دجلة
  / 2016/11/25 1م  14:20

جنى وائل صافى  -  دجلة 5
نور رامى محمود  -  شمس   

32016/11/27م  13:50

6 حال كريم محمد شكري  -  سموحة
/  2016/11/25 2م  14:20

جنى وائل صافى  -  دجلةجنى وائل صافى  -  دجلة

عاليا وليد عادل محمد  -  طنطا
 

7
  

عاليا وليد عادل محمد  -  طنطا
2016/11/26 2م  14:00

8 نوران إيمن عماره  -  طنطا
  / 2016/11/25 3م  14:20

 بسمله محمد عارف  -  سموحة
9

نور رامى محمود  
32016/11/28م  14:30

 
B Y E 10

  
بسمله محمد عارف  -  سموحة

نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
 

11
    

نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
2016/11/26 3م  14:00

بسمله محمد عارف  -  سموحة

12 شادن محمد منير  -  سبورتيج
  /   2016/11/25 4م  14:20

ميار محمد خميس  -  سموحة

نارين طارق حبيب  -  دجلة 13
42016/11/27م  13:50   

14 جنى هشام عيسى  -  الصيد.ق
/  2016/11/25 5م  14:20

ميار محمد خميس  -  سموحةجنى هشام عيسى  -  الصيد.ق

6ملك حسن محمد  -  الصيد 
 

15
  

ميار محمد خميس  -  سموحة
2016/11/26 4م  14:00

ميار محمد خميس  -  سموحة
2016/11/29  16

  /  2016/11/25 4م  614:50م  14:20
نور أشرف هيكل

لينة محمد الملغم  -  سموحة 17
 

18 نور محمد وجيه  -  زهور
/ 2016/11/25 7م  14:20

نور محمد وجيه  -  زهور

خديجه حمدي البرقوقي  -  دجلة
 

19
   

لينا شريف تمام  -  سبورتيج
2016/11/26 5م  14:00

نور محمد وجيه  -  زهور

20 لينا شريف تمام  -  سبورتيج
  /  2016/11/25 8م  14:20

نور وليد أحمد فؤاد  -  سبورتيج 21
نور محمد وجيه  -  زهور    

52016/11/27م  13:50

22 مارجان عماد الدفراوى  -  هليو
/   2016/11/25 1م  14:50

جنه كريم العشماوى  -  سبورتيجمارجان عماد الدفراوى  -  هليو

ملك محمد العصامى  -  طنطا
 

23
   

جنه كريم العشماوى  -  سبورتيج
2016/11/26 6م  14:00

24 جنه كريم العشماوى  -  سبورتيج
  /  2016/11/25 2م  14:50

نور أشرف هيكل

 هبه هللا محمد رياض  -  سبورتيج
25

42016/11/28م  14:30 

26 مريم إيهاب الشنواي  -  طنطا
/ 2016/11/25 3م  14:50

هبه هللا محمد رياض  -  سبورتيج

نورين هشام خليفه  -  سبورتيج
 

27
   

نورين هشام خليفه  -  سبورتيج
2016/11/26 7م  14:00

نورين هشام خليفه  -  سبورتيج

28 دعاء أشرف علي  -  أهلى
  /  2016/11/25 4م  14:50

نور أشرف هيكل  -  سموحة

جوزيده محمود ابو زيد  -  ح.حدود 29
62016/11/27م  13:50  

30  6هنا أحمد نعمان  -  الصيد 
/  2016/11/25 5م  14:50

نور محمد وجيهميار محمد خميسنور أشرف هيكل  -  سموحة6هنا أحمد نعمان  -  الصيد 

2016/11/29 3م  14:50  
B Y E 31

نور أشرف هيكل  -  سموحة   
2016/11/26 8م  14:00

نور محمد وجيه

32  نور أشرف هيكل  -  سموحة
  


