
نظام المسابقات وشئون الالعبین

19-11-2018  حتى  15-11-2018بطولة نادى طنطا الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
64درو 

جنى حسام مبروك  -  سموحة 1
 B Y E جنى حسام مبروك2

فیروز إسماعیل الحنفي  -  منصورة
 

3  2018/11/15 2م  20:30
جنى حسام مبروك فیروز إسماعیل الحنفي

4 ملك محمد ھاللي  -  المؤسسة
  / 2018/11/15 2م  10:00

لوجین شریف وھبي  -  سموحة 5
32018/11/16م  13:25   

جنى حسام مبروك

6 سما نصر السید احمد  -  ك . شوت
/  2018/11/15 3م  10:00

لوجین شریف وھبي لوجین شریف وھبي

مریم إیھاب الزربھ  -  سبورتنج
 

7  2018/11/15 3م  20:30
مریم إیھاب الزربھ

8 شیرمین شریف سرور  -  سموحة
  / 2018/11/15 1م  10:20

نور محمود الحفناوي  -  طنطا 9   

 B Y E 10
نور محمود الحفناوي  

كنزي اسماعیل ابراھیم  -  منصورة
 

11    2018/11/15 1م  20:50
نور محمود الحفناوي جنى أحمد السید الباز

12 جنى أحمد السید الباز  -  ك . شوت
  /   2018/11/15 2م  10:20

نور محمود الحفناوي

جودي محمود مبروك  -  سموحة 13
12018/11/16م  13:45   

14 مایا أحمد حسنین  -  طنطا
/  2018/11/15 3م  10:20

دانا محمد راشد مایا أحمد حسنین

دانا محمد راشد  -  دجلة
 

15  2018/11/15 2م  20:50
دانا محمد راشد

16 فریده عمر شریف  -  سبورتنج
  /  2018/11/15  1م  10:40

سجى أحمد حسنین  -  طنطا 17
  

 B Y E 18
 سجى أحمد حسنین 

ملك محمد فؤاد عیاد  -  سموحة
 

19   2018/11/15 3م  20:50
سجى أحمد حسنین  ملك محمد فؤاد عیاد

20 فریده وائل محمد أحمد  -  دجلة
  /  2018/11/15  2م  10:40

جاسمین حسام مبروك  -  سموحة 21
22018/11/16م  13:45    

 جاسمین حسام مبروك

22 حبیبھ السید عبد الحي  -  طنطا
/   2018/11/15 3م  10:40

جاسمین حسام مبروك  جاسمین حسام مبروك

كیندا محمد البنداري  -  سموحة
 

23   2018/11/15 1م  21:10
 كیندا محمد البنداري

24 سلمى حسین المنشاوي  -  طنطا
  /  2018/11/15  1م  11:00

تالیا محمد زكریا  -  سبورتنج 25   

26 كرمھ فادي عادل  -  سموحة
/ 2018/11/15 2م  11:00

 تالیا محمد زكریا

ملك محمد یوسف  -  سموحة
 

27   2018/11/15 2م  21:10
تالیا محمد زكریا  ملك محمد یوسف

28 أمیره عبد هللا صابر  -  دجلة
  /  2018/11/15 3م  11:00

 تالیا محمد زكریا

جنى یحیى أبو زھره  -  دجلة 29
 32018/11/16م  13:45  

30 جنى أحمد عبد الخالق  -  طنطا
/   2018/11/15 1م  11:20

فرح عمرو الشریف 1899/12/30 جنى یحیى أبو زھره

فرح عمرو الشریف  -  المؤسسة
 

31   2018/11/15 3م  21:10
1899/12/30 فرح عمرو الشریف

32 ھالھ إبراھیم رمضان  -  طنطا
  / 2018/11/15  2م  11:20
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دانھ أحمد فارس  -  سموحة 33  

34 فطیمھ محمد الشامي  -  سبورتنج
/2018/11/15 3م  11:20

 فطیمھ محمد الشامي

جودي حسام ابوكلیلھ  -  سموحة
 

35  2018/11/15 1م  21:30
فریده خالد زاید  فریده خالد زاید

36 فریده خالد زاید  -  طنطا
  / 2018/11/15  1م  11:40

رقیھ إیمن خضر  -  سبورتنج 37
12018/11/16م  14:05   

 فریده خالد زاید

38 مریم محمد حسن علي  -  ھلیو
/  2018/11/15 2م  11:40

أسیل أسامھ مطاوع  رقیھ إیمن خضر

 
B Y E 39  2018/11/15 2م  21:30

 أسیل أسامھ مطاوع

40 أسیل أسامھ مطاوع  -  سموحة
    

نیللي محمد ھاللي  -  المؤسسة 41    

42 ھایا محمد مبروك  -  سموحة
/  2018/11/15 3م  11:40

 ھایا محمد مبروك

إیالن وائل فراج  -  طنطا
 

43    2018/11/15 3م  21:30
مریم مینا لبیب  مریم مینا لبیب

44 مریم مینا لبیب  -  سبورتنج
  /   2018/11/15 1م  12:00

 جودي ولید المالح

حبیبھ حسین جوده  -  سموحة 45
 22018/11/16م  14:05   

46 جودي محمد نور  -  طنطا
/  2018/11/15 2م  12:00

جودي ولید المالح  جودي محمد نور

 
B Y E 47  2018/11/15 1م  21:50

 جودي ولید المالح

48 جودي ولید المالح  -  ب.المحلة
    

دارین السعید عمران  -  سبورتنج 49
 

50 جودي عبد المجید وھبي  -  سبورتنج
/ 2018/11/15 3م  12:00

دارین السعید عمران

جنى محمود حمدي  -  طنطا
 

51   2018/11/15 2م  21:50
دارین السعید عمران كرمھ خالد عوده

52 كرمھ خالد عوده  -  سموحة
  /  2018/11/15 1م  12:20

ملك وائل شرف  -  سبورتنج 53
32018/11/16م  14:05    

جومانھ حسام االشطوخي

54 فریده أحمد المنشاوي  -  طنطا
/   2018/11/15 2م  12:20

جومانھ حسام االشطوخي فریده أحمد المنشاوي

 
B Y E 55   2018/11/15 3م  21:50

جومانھ حسام االشطوخي

56 جومانھ حسام االشطوخي  -  طنطا
    

إنجي حازم سیف النصر  -  االتحاد 57  

58 ریتال محمد الفقي  -  طنطا
/ 2018/11/15 3م  12:20

ریتال محمد الفقي

تالیا عجمي السید  -  سبورتنج
 

59   2018/11/15 1م  22:10
لجین عالء حسني لجین عالء حسني

60 لجین عالء حسني  -  طنطا
  /  2018/11/15 1م  12:40

نور محمد الشین

الرا أحمد منصور  -  سموحة 61
12018/11/16م  14:25  

62 خدیجھ محمد المصري  -  سبورتنج
/ 2018/11/15 2م  12:40

نور محمد الشین خدیجھ محمد المصري

 
B Y E 63 2018/11/15 2م  22:10

نور محمد الشین

64 نور محمد الشین  -  سموحة
  


