
نظام المسابقات وشئون الالعبين

8-10-2018  حتى  4-10-2018بطولة نادى بالك بول المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات11مرحلة تحت 

128درو 

روزان رمضان العتربي  -  دجلة 1

 
B Y E روزان رمضان العتربي2

عليه إيهاب العريني  -  الصيد
 

3  2018/10/04 7م  18:10
روزان رمضان العتربيعليه إيهاب العريني

4 ملك محمد رمضان  -  الصيد
  / 2018/10/04 8م  10:00

أكتوبر6سلمى أيمن الضبع  -  
 5م  15:30

5
  2018/10/05

روزان رمضان العتربي

 
B Y E 6

  
ساره أشرف رزق هللاسلمى أيمن الضبع

ساره أشرف رزق هللا  -  دجلة
 

7  2018/10/04 8م  18:10
ساره أشرف رزق هللا

8 جنى هشام هواش  -  سموحة
  / 2018/10/04 9م  10:00

سلمي حازم فاروق  -  سموحة 9
42018/10/05م  20:30   

روزان رمضان العتربي

 
B Y E 10

  
سلمي حازم فاروق

جورى هشام احمد  -  أهلى
 

11    2018/10/04 9م  18:10
جورى هشام احمدجورى هشام احمد

12 أكتوبر6مريم سعد الدين عقل  -  
  /   2018/10/04 10م  10:00

سما محمد نشأت

3منه محمد مبروك  -  مجمع 
 6م  15:30

13
  2018/10/05

 
B Y E 14

  
سما محمد نشأتمنه محمد مبروك

سما محمد نشأت  -  شمس
 

15  2018/10/04 10م  18:10
سما محمد نشأت

16 فطيمه محمد الشامي  -  سبورتنج
  /  2018/10/04  11م  10:00
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كرمه وليد القمحاوي  -  سموحة 17
  

 B Y E 18
 

كرمه وليد القمحاوي
 

ساره أحمد النويهي  -  م.النصر
 

19   2018/10/04 11م  18:10

كرمه وليد القمحاويساره أحمد النويهي
 

20 ملك أحمد عبد العال  -  معادى
  /  2018/10/04  12م  10:00

سلمى أحمد وصال  -  دجلة
 7م  15:30

21
   2018/10/05

كرمه وليد القمحاوي
 

 B Y E 22
   

سلمى أحمد وصالسلمى أحمد وصال
 

مايا وليد بكير  -  دجلة
 

23   2018/10/04 12م  18:10

مايا وليد بكير
 

24 عائشه وائل شديد  -  شمس
  /  2018/10/04 1م  10:20

كرمه وليد القمحاوي
 

راما أحمد النجار  -  م.بوينت 25
 52018/10/05م  20:30  

 B Y E 26
 

راما أحمد النجار
 

ملك ايهاب ابراهيم  -  النصر
 

27   2018/10/04 1م  18:30

راما أحمد النجارملك ايهاب ابراهيم
 

28 ملك محمد أبو اليزيد  -  البرلسى
  /  2018/10/04 2م  10:20

حبيبه أحمد عامر
 

حبيبه أحمد عامر  -  م.بوينت
 8م  15:30

29
 2018/10/05 

 B Y E 30
   

حبيبه أحمد عامرحبيبه أحمد عامر
 1899/12/30

حبيبه ثروت عبدالرحمن  -  دجلة
 

31   2018/10/04 2م  18:30

حبيبه ثروت عبدالرحمن
 1899/12/30

32 مريم أحمد خليفه  -  البرلسى
  / 2018/10/04  3م  10:20
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زينه خالد هالل  -  هليو 33
   

 B Y E زينه خالد هالل34
  

رقيه جمال أبو طبيخ  -  زهور
 

35  2018/10/04 3م  18:30

زينه خالد هاللرقيه جمال أبو طبيخ
  

36 ملك حاتم حسن مصطفي  -  االتحاد
  / 2018/10/04   4م  10:20

كرمه أحمد سلوم  -  سموحة
 9م  15:30

37
  2018/10/05

زينه خالد هالل
  

 B Y E 38
  

جومانه حسام االشطوخيكرمه أحمد سلوم
  

جومانه حسام االشطوخي  -  طنطا
 

39  2018/10/04 4م  18:30

جومانه حسام االشطوخي
  

40 سلمى أحمد العزيري  -  شمس
  / 2018/10/04   5م  10:20

سهيلة محمد سامي  -  ب. بول 41
62018/10/05م  20:30   

سهيلة محمد سامي
  

 B Y E 42
  

سهيلة محمد سامي
  

عائشه شريف عسكر  -  سبورتنج
 

43    2018/10/04 5م  18:30

سهيلة محمد ساميعائشه شريف عسكر
  

44 جني ياسر اشرف احمد  -  رواد
  /   2018/10/04 6م  10:20

سهيلة محمد سامي
  

ريناد هيثم أمين  -  دجلة
 10م  15:30

45
  2018/10/05  

 B Y E 46
  

ريناد هيثم أمينريناد هيثم أمين
  

ريتاج عمرو سيد  -  م.النصر
 

47  2018/10/04 6م  18:30

ريتاج عمرو سيد
  

48 حال حاتم شاكر  -  الصيد
  /  2018/10/04  7م  10:20
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جودي سامح المرسي  -  دجلة 49
  

 B Y E 50
 

جودي سامح المرسي
 

مريم إبراهيم فوده  -  زهور
 

51   2018/10/04 7م  18:30

جودي سامح المرسيمريم إبراهيم فوده
 

52 فريده مصطفى البكري  -  هليو
  /  2018/10/04  8م  10:20

جنى محمد عبد الحميد  -  االتحاد
 11م  15:30

53
   2018/10/05

جودي سامح المرسي
 

 B Y E 54
   

زينه محمد عبد العالجنى محمد عبد الحميد
 

زينه محمد عبد العال  -  معادى
 

55   2018/10/04 8م  18:30

زينه محمد عبد العال
 

56 ميلفا شريف حناوي  -  أهلى
  /  2018/10/04 9م  10:20

جودي سامح المرسي
 

خديجة ممدوح عمران  -  أهلى 57
 72018/10/05م  20:30  

 B Y E 58
 

خديجة ممدوح عمران
 

إنجي أحمد الحديدي  -  زهور
 

59   2018/10/04 9م  18:30

إنجي أحمد الحديديإنجي أحمد الحديدي
 

60 الرا محمد الشرقاوي  -  الصيد
  /  2018/10/04 10م  10:20

إنجي أحمد الحديدي
 

إنجي مصطفى مراد  -  شمس
 12م  15:30

61
 2018/10/05 

 B Y E 62
 

إنجي مصطفى مرادإنجي مصطفى مراد
 

جنى يحيى أبو زهره  -  دجلة
 

63 2018/10/04 10م  18:30

جنى يحيى أبو زهره
 

64 مايا أحمد حسني  -  الصيد
  /2018/10/04  11م  10:20
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منه عالء حسنين  -  هليو 65
  

66 أكتوبر6إيثار خالد أحمد  -  
/2018/10/04 12م  10:20

إيثار خالد أحمد
 

 
B Y E 67  2018/10/04 11م  18:30

كرمه خالد عودهكرمه خالد عوده
 

68 كرمه خالد عوده  -  سموحة
    

رقيه إيمن خضر  -  سبورتنج
 1م  15:50

69
  2018/10/05

منه أحمد عبد الباري
 

70 أسيل أسامه مطاوع  -  سموحة
/  2018/10/04 1م  10:40

منه أحمد عبد الباريأسيل أسامه مطاوع
 

 
B Y E 71  2018/10/04 12م  18:30

منه أحمد عبد الباري
 

72 منه أحمد عبد الباري  -  ب. بول
    

نور حاتم حسن مصطفي  -  هليو 73
82018/10/05م  20:30   

منه أحمد عبد الباري
 

74 ملك محمد يوسف  -  سموحة
/  2018/10/04 2م  10:40

نور حاتم حسن مصطفي
 

الرا أحمد عليوه  -  رواد
 

75    2018/10/04 1م  18:50

نور حاتم حسن مصطفيفريده أحمد نظمي
 

76 فريده أحمد نظمي  -  معادى
  /   2018/10/04 3م  10:40

زينه جالل أبو فرد
 

راويه عبدالرحمن حسن  -  سبورتنج
 2م  15:50

77
  2018/10/05 

78 فاطمة هاني محمد صالح  -  دجلة
/  2018/10/04 4م  10:40

زينه جالل أبو فردفاطمة هاني محمد صالح
 

 
B Y E 79  2018/10/04 2م  18:50

زينه جالل أبو فرد
 

80 زينه جالل أبو فرد  -  هليو
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حال حسن ربيع  -  رواد 81
   

82 جودي محمود مبروك  -  سموحة
/ 2018/10/04 5م  10:40

جودي محمود مبروك
  

 
B Y E 83   2018/10/04 3م  18:50

جودي سعيد راضيجودي سعيد راضي
  

84 جودي سعيد راضي  -  الصيد
      

هيا علي علي يوسف  -  االتحاد
 3م  15:50

85
   2018/10/05

فريده كريم عمر حموده
  

86 النا تامر دسوقي  -  زهور
/   2018/10/04 6م  10:40

فريده كريم عمر حمودهالنا تامر دسوقي
  

 
B Y E 87   2018/10/04 4م  18:50

فريده كريم عمر حموده
  

88 فريده كريم عمر حموده  -  الصيد
    

ريتاج محمد كامل
  

إنجي خالد أبو العزم  -  سبورتنج 89
  92018/10/05م  20:30  

90 سجى عمرو عاطف  -  شمس
/ 2018/10/04 7م  10:40

سجى عمرو عاطف
  

 
B Y E 91   2018/10/04 5م  18:50

ليلى هشام خضرليلى هشام خضر
  

92 ليلى هشام خضر  -  معادى
    

ريتاج محمد كامل
  

جيسي ماجد جرجس  -  دجلة
 4م  15:50

93
 2018/10/05  

94 ناعومي حسام فكري  -  ب. بول
/ 2018/10/04 8م  10:40

ريتاج محمد كاملجيسي ماجد جرجس
  

 
B Y E 95 2018/10/04 6م  18:50

ريتاج محمد كامل
  

96 ريتاج محمد كامل  -  ب. بول
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مريم محمود سرايا  -  هليو 97
  

98 رقيه حسن عبد الجواد  -  دجلة
/2018/10/04 9م  10:40

رقيه حسن عبد الجواد
 

 
B Y E 99  2018/10/04 7م  18:50

رقيه حسن عبد الجوادكنزي محمد الفقي
 

100 كنزي محمد الفقي  -  شمس
    

جويس مايكل عبدالمالك  -  دجلة
 5م  15:50

101
  2018/10/05

جودي محمد درويش
 

102 حبيبه محسن العزبي  -  زهور
/  2018/10/04 10م  10:40

جودي محمد درويشجويس مايكل عبدالمالك
 

 
B Y E 103  2018/10/04 8م  18:50

جودي محمد درويش
 

104 جودي محمد درويش  -  الصيد
    

إنجي حازم سيف النصر  -  االتحاد 105
102018/10/05م  20:30   

نور محمود سامي مصطفي
 

106 يارا عالء قاسم  -  زهور
/  2018/10/04 11م  10:40

يارا عالء قاسم
 

 
B Y E 107    2018/10/04 9م  18:50

مريم مينا لبيبمريم مينا لبيب
 

108 مريم مينا لبيب  -  سبورتنج
     

نور محمود سامي مصطفي
 

سلمي عمرو سيد احمد  -  دجلة
 6م  15:50

109
  2018/10/05 

110 ملك محمد فؤاد عياد  -  سموحة
/  2018/10/04 12م  10:40

نور محمود سامي مصطفيسلمي عمرو سيد احمد
 

 
B Y E 111  2018/10/04 10م  18:50

نور محمود سامي مصطفي
 

112 نور محمود سامي مصطفي  -  م.بوينت
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فطيمة محمود شريف  -  هليو 113
 

114 سلمى إيمن حسن  -  الصيد
/ 2018/10/04 1م  11:00

سلمى إيمن حسن

 
B Y E 115   2018/10/04 11م  18:50

سلمى إيمن حسنعاليا محمد احمد صالح

116 عاليا محمد احمد صالح  -  م.بوينت
    

حبيبه حسين جوده  -  سموحة
 7م  15:50

117
   2018/10/05

سلمى إيمن حسن

118 ريتاج تامر نصر محمد  -  سموحة
/   2018/10/04 2م  11:00

أمينه ياسر حمزهريتاج تامر نصر محمد

 
B Y E 119   2018/10/04 12م  18:50

أمينه ياسر حمزه

120 أمينه ياسر حمزه  -  االتحاد
    

ملك محمد المراغي

خديجه محمد إبراهيم  -  شمس 121
112018/10/05م  20:30  

122 لينا إيمن أحمد ماهر  -  دجلة
/ 2018/10/04 3م  11:00

لينا إيمن أحمد ماهر

جودي محمد نور  -  طنطا
 

123   2018/10/04 1م  19:10
لينا إيمن أحمد ماهرفريده خالد حماد

124 فريده خالد حماد  -  ب. بول
  /  2018/10/04 4م  11:00

ملك محمد المراغي

شيرمين شريف سرور  -  سموحة
 8م  15:50

125
 2018/10/05

126 رقيه تامر المتولي  -  أهلى
/ 2018/10/04 5م  11:00

ملك محمد المراغيرقيه تامر المتولي

 
B Y E 127 2018/10/04 2م  19:10

ملك محمد المراغي

128 ملك محمد المراغي  -  شمس
  


