
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠-٩-٢,٠١٢  حتى  ١٤-٩-٢,٠١٢بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

نغم أحمد محمود مجدي  -  الصید 1

B Y E نغم أحمد محمود مجدي2

سما أیمن فاروق  -  النصر نغم أحمد محمود مجديمریم محمد محمود نبیل3

مریم محمد محمود نبیل  -  ھلیو 4

ملك محمد نوح  -  سبورتیج نغم أحمد محمود مجدي5

B Y E ملك محمد نوحملك محمد نوح6

نور أشرف ھیكل  -  سموحة نور أشرف ھیكل7

B Y E 8

سما أیمن محمود على  -  زھور نغم أحمد محمود مجدي9

B Y E سما أیمن محمود على10

٦ھیا محمد على أحمد  -  الصید  سما أیمن محمود علىھیا محمد على أحمد11

B Y E سما أیمن محمود على12

كنزى أیمن صابر  -  الصید 13

B Y E كنزى أیمن صابركنزى أیمن صابر14

لینة محمد الملغم  -  سموحة لینة محمد الملغم15

B Y E 16
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتیج 17

B Y E ملك أشرف محمد كمال18

سارة مجدى جمال  -  ھلیو ملك أشرف محمد كمالسارة مجدى جمال19

٢مایا محمد طوالن  -  مجمع  20

شھد إسماعیل محمد  -  ھلیو ملك أشرف محمد كمال21

B Y E ملك محمد أحمد العتالشھد إسماعیل محمد22

ملك محمد أحمد العتال  -  سبورتیج ملك محمد أحمد العتال23

B Y E ملك أشرف محمد كمال24

مریم عالء الدین شوقى  -  الصید.ق 25

B Y E مریم عالء الدین شوقى26

ھنا ھشام أحمد  -  ھلیو مریم عالء الدین شوقىھنا ھشام أحمد27

منھ أشرف محمد ھانى  -  الصید مریم عالء الدین شوقى28

٦ملك أحمد القنادیلى  -  الصید  29

B Y E ملك أحمد القنادیلىملك أحمد القنادیلى30

فریدة ھشام سعید  -  م.النصر فریدة ھشام سعید31

حبیبھ ھانى دیاب  -  سموحة 32
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

ھاجر أیمن شافعى  -  دجلة 33

B Y E ھاجر أیمن شافعى34

جنا ھانى السوسى  -  سموحة ھاجر أیمن شافعىجنا ھانى السوسى35

نور أحمد محمد زھران  -  الصید 36

حبیبھ نادر الدفراوى  -  الصید.ق حبیبھ نادر الدفراوى37

B Y E حبیبھ نادر الدفراوىحبیبھ نادر الدفراوى38

٦مریم یاسر رفعت  -  الصید  مریم یاسر رفعت39

B Y E 40

بانسیھ سامر محمد  -  سموحة حبیبھ نادر الدفراوى41

B Y E بانسیھ سامر محمد42

جنھ كریم العشماوى  -  سبورتیج بانسیھ سامر محمدجنھ كریم العشماوى43

B Y E بانسیھ سامر محمد44

سما خالد فخرى  -  سموحة 45

B Y E سما خالد فخرىسما خالد فخرى46

عھد محمد صادق  -  ھلیو عھد محمد صادق47

B Y E 48
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

ایتن عاطف شبانھ  -  زھور 49

B Y E ایتن عاطف شبانھ50

دعاء أشرف علي  -  أھلى ایتن عاطف شبانھدعاء أشرف علي51

میار خالد ضابیھ  -  سموحة 52

أینور تامر المحالوى  -  طنطا ایتن عاطف شبانھ53

B Y E أینور تامر المحالوىأینور تامر المحالوى54

رحمھ بیتھوفن السید  -  جزیرة رحمھ بیتھوفن السید55

B Y E ایتن عاطف شبانھ56

نور رامى محمود  -  شمس 57

B Y E نور رامى محمود58

سلمى أحمد محمد الطیب  -  الصید.ق نور رامى محمودسلمى أحمد محمد الطیب59

نھى حسام حسن  -  أھلى نور رامى محمود60

منة هللا سامح عصران  -  دجلة 61

B Y E منة هللا سامح عصرانمنة هللا سامح عصران62

ملك أحمد محمد البدرى  -  الصید.ق جمیلھ أحمد محمد63

جمیلھ أحمد محمد  -  دجلة 64
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

جنى ھشام عیسى  -  الصید.ق 65

تسنیم عصام ھالل  -  الصید.ق جنى ھشام عیسى66

B Y E جنى أحمد الجمیلجنى أحمد الجمیل67

جنى أحمد الجمیل  -  سموحة 68

نور محمد إسماعیل  -  الصید.ق نور خالد عبد العزیز69

نور أحمد فؤاد رشدى  -  سموحة نور خالد عبد العزیزنور محمد إسماعیل70

B Y E نور خالد عبد العزیز71

نور خالد عبد العزیز  -  سموحة 72

ملك عمرو محمد عالم  -  الصید جنى وائل صافى73

٦رنا أحمد ھشام  -  الصید  رنا أحمد ھشام74

B Y E ملك محمد العصامىملك محمد العصامى75

ملك محمد العصامى  -  طنطا جنى وائل صافى76

لیلى أیمن سلیط  -  دجلة 77

لیلى امین سلیم  -  ھلیو جنى وائل صافىلیلى امین سلیم78

B Y E جنى وائل صافى79

جنى وائل صافى  -  دجلة 80
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

انجى سامح على  -  أھلى 81

إنجى ھشام السید  -  الصید إنجى ھشام السید82

B Y E جنى ایھاب شھابجنى ایھاب شھاب83

جنى ایھاب شھاب  -  الصید.ق 84

بسملھ محمد عارف  -  سموحة ریم أحمد محمد صبرى85

ریم أحمد محمد صبرى  -  الصید.ق ریم أحمد محمد صبرىریم أحمد محمد صبرى86

B Y E ریم خالد محمد فتحى87

ریم خالد محمد فتحى  -  الصید.ق فلایر أحمد دسوقى88

شدا خالد فوزى  -  ھلیو 89

مریم خالد زاھر  -  الصید مریم خالد زاھر90

B Y E أمینة إیھاب الریحانىأمینة إیھاب الریحانى91

أمینة إیھاب الریحانى  -  الصید فلایر أحمد دسوقى92

٦ملك حسن محمد  -  الصید  93

سلمى سعد إبراھیم  -  سموحة فلایر أحمد دسوقىملك حسن محمد94

B Y E فلایر أحمد دسوقى95

فلایر أحمد دسوقى  -  الصید 96



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠-٩-٢,٠١٢  حتى  ١٤-٩-٢,٠١٢بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

B Y E 97

مارجان عماد الدفراوى  -  ھلیو مارجان عماد الدفراوى98

B Y E ھنا أحمد نعمانھنا أحمد نعمان99

ھنا أحمد نعمان  -  دجلة 100

B Y E ھنا أحمد نعمان101

حبیبھ السایح  -  سموحة مریم أشرف الخشنحبیبھ السایح102

B Y E مریم أشرف الخشن103

مریم أشرف الخشن  -  زھور 104

نیللى سامح على  -  أھلى حبیبھ مجدي أحمد105

لیلى سامح عمر  -  الصید.ق لیلى سامح عمر106

B Y E نارین طارق حبیبنارین طارق حبیب107

نارین طارق حبیب  -  دجلة حبیبھ مجدي أحمد108

فاطمھ حسن زھدى  -  سبورتیج 109

مریم محمد كمال  -  الصید حبیبھ مجدي أحمدمریم محمد كمال110

B Y E حبیبھ مجدي أحمد111

حبیبھ مجدي أحمد  -  الصید 112
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١٢٨درو 

حبیبھ حسام الدین  -  الصید.ق 113

فرح باھر القطرى  -  شمس فرح باھر القطرى114

B Y E فرح باھر القطرىمنھ هللا ولید حسن115

منھ هللا ولید حسن  -  سموحة 116

فریده ولید فخرى  -  ھلیو یارا مصطفى حیدر117

ھنا محسن العزبى  -  زھور یارا مصطفى حیدرھنا محسن العزبى118

B Y E یارا مصطفى حیدر119

یارا مصطفى حیدر  -  دجلة نور خالد سمیر120

B Y E 121

حبیبھ حسن زھدى  -  سبورتیج حبیبھ حسن زھدى122

B Y E عالیا ولید عادل محمدعالیا ولید عادل محمد123

عالیا ولید عادل محمد  -  طنطا نور خالد سمیر124

عائشھ محمد مدحت  -  م.النصر 125

فاطمة أحمد أمین  -  ھلیو نور خالد سمیرفاطمة أحمد أمین126

B Y E نور خالد سمیر127

نور خالد سمیر  -  شمس 128


