
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٨-١٢-٢٠١٠  حتى  ٢٣-١٢-٢٠١٠بطولة نادى ھلیوبولیس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى سیدات

٣٢درو 

ھلیو-  رنیم محمد الولیلي  1

B Y E ھلیو-  رنیم محمد الولیلي  2

ھلیو-  رنیم محمد الولیلي  شمس-  نورین ھشام بدر  شمس-  نورین ھشام بدر  3

B Y E 4

ھلیو-  رنیم محمد الولیلي  الشرطة-  ھبھ اهللا ھشام نصیر  5

B Y E الشرطة-  ھبھ اهللا ھشام نصیر  الشرطة-  ھبھ اهللا ھشام نصیر  6

معادى-  أیھ شریف عصمت  معادى-  أیھ شریف عصمت  7

B Y E 8

رنیم محمد الولیليدجلة-  سلمى محمد شبانة  9

B Y E دجلة-  سلمى محمد شبانة  10

ھلیو-  مى محمد الزیات  ھلیو-  مى محمد الزیات  ھلیو-  مى محمد الزیات  11

جزیرة-  سارة محمد النعماني  ھلیو-  شروق محمد خفاجي  12

جزیرة-  سارة محمد النعماني  13

B Y E جزیرة-  سارة محمد النعماني  جزیرة-  سارة محمد النعماني  14

جزیرة-  فرح محمد مؤمن  جزیرة-  فرح محمد مؤمن  15

B Y E رنیم محمد الولیلي16

ھلیو-  یثرب عادل محمد  17

ھلیو-  سلمي محمد نصار  ھلیو-  سلمي محمد نصار  18

B Y E شمس-  منھ اهللا محمد ناصر  شمس-  منھ اهللا محمد ناصر  19

شمس-  منھ اهللا محمد ناصر  20

ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  معادى-  أیھ طارق نصار  21

ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  معادى-  أیھ طارق نصار  سبورتیج-  فاطمة محمد الزرقا  22

B Y E ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  23

كنزي عماد الدفراويھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  24

ھلیو-  ھایدى عصام الال  25

الصید-  مریھان صالح الدین  الصید-  مریھان صالح الدین  26

B Y E الصید-  مریھان صالح الدین  شمس-  مي محمد االطمس  27

ھلیو-  نور محمد الطیب  شمس-  مي محمد االطمس  28

B Y E 29

سارة محمد النعمانيسارة محمد النعمانيھلیو-  نور محمد الطیب  الصید-  مریم محمود المسیري  الصید-  مریم محمود المسیري  30

B Y E نور محمد الطیبھلیو-  نور محمد الطیب  31

ھلیو-  نور محمد الطیب  32


