
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٥-٣-٢,٠١٣  حتى  ٢٨-٢-٢,٠١٣بطولة نادى سبورتیج الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

٣٢درو 

أمل مختار حسن محمد  -  الصید.ق 1

زینھ ھانى الشاذلى  -  سموحة أمل مختار حسن محمد  -  الصید.ق2

سلمي حازم القویسني  -  شمس أمل مختار حسن محمد  -  الصید.قسلمي حازم القویسني  -  شمس3

ھنا عمرو محمد  -  ھلیو 4

سلمى محمد لبن  -  دجلة 5

أمینھ أبو العنین  -  الصید أمینھ أبو العنین  -  الصیدأمینھ أبو العنین  -  الصید6

٢نور محمد محمد حسنین  -  مجمع  مریم كریم عوف  -  الصید7

مریم كریم عوف  -  الصید 8

فریدة محمد احمد  -  سبورتیج 9

ھاجر محمد نوح  -  سبورتیج فریدة محمد احمد  -  سبورتیج10

نور محمد عبده اللمعى  -  ھلیو فریدة محمد احمد  -  سبورتیجنور محمد عبده اللمعى  -  ھلیو11

كرمھ أحمد العنتبلى  -  سبورتیج 12

فرح ھیثم صالح الدین  -  زھور 13

فریدة محمد خفاجي  -  ھلیو فرح ھیثم صالح الدین  -  زھورفرح ھیثم صالح الدین  -  زھور14

ریم عمرو عبد العظیم  -  أھلى ریم عمرو عبد العظیم  -  أھلى15

حبیبھ مجدي أحمد  -  الصید 16

مریم أشرف الخشن  -  زھور 17

فرح ولید الشربیني  -  سبورتیج فرح ولید الشربیني  -  سبورتیج18

ایتن عاطف شبانھ  -  زھور فرح ولید الشربیني  -  سبورتیجلیلي مصطفي شكري  -  الصید19

لیلي مصطفي شكري  -  الصید 20

٦شادن سلیمان عارف  -  الصید  21

٦عائشھ محمود فاروق  -  الصید  ملك عماد الدفراوي  -  ھلیو٦عائشھ محمود فاروق  -  الصید 22

دعاء أشرف علي  -  أھلى ملك عماد الدفراوي  -  ھلیو23

ملك عماد الدفراوي  -  ھلیو 24

باسكال أشرف شوقى  -  سموحة 25

إنجي حاتم جبریل  -  معادى إنجي حاتم جبریل  -  معادى26

٦ملك أحمد القنادیلى  -  الصید  میار محمد السرتى  -  زھورمیار محمد السرتى  -  زھور27

میار محمد السرتى  -  زھور 28

نور خالد سمیر  -  شمس 29

سلمى محمد محمود  -  شمس جمیلة تامر فاروق  -  الصیدنور خالد سمیر  -  شمس30

ھنا أحمد نعمان  -  دجلة جمیلة تامر فاروق  -  الصید31

جمیلة تامر فاروق  -  الصید 32


