
نظام المسابقات وشئون الالعبين

4.00-4.00-2017  حتى  30.00-3.00-2017بطولة بورسعيد المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

32.00درو 

سنا محمود إبراهيم  -  شمس 1

 
B Y E سنا محمود إبراهيم  -  شمس2

جنى وائل صافى  -  دجلة
 

3
جنى وائل صافى  -  دجلة  

2017/04/01 1م  12:20
سنا محمود إبراهيم  -  شمس

4 سلمى أحمد عبد هللا  -  شمس
  / 2017/03/31 1م  13:00

جنه كريم العشماوى  -  سبورتيج 5
سنا محمود إبراهيم  -  شمس   

12017/04/02م  18:30

6 خديجه حمدي البرقوقي  -  دجلة
/  2017/03/31 2م  13:00

جنه كريم العشماوى  -  سبورتيججنه كريم العشماوى  -  سبورتيج

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
 

7
  

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
2017/04/01 2م  12:20

8 أينور تامر المحالوى  -  طنطا
  / 2017/03/31 1م  13:25

 6هيا محمد على أحمد  -  الصيد 
9

سنا محمود إبراهيم  
12017/04/03م  16:50

10 مريم محمد أحمد على  -  النورس
/  2017/03/31 2م  13:25

6هيا محمد على أحمد  -  الصيد 

فريدة هشام سعيد  -  الجيش
 

11
    

نورين هشام خليفه  -  سبورتيج
2017/04/01 1م  12:55

6هيا محمد على أحمد  -  الصيد 

12 نورين هشام خليفه  -  سبورتيج
  /   2017/03/31 1م  13:50

6هيا محمد على أحمد  -  الصيد 

ميار محمد خميس  -  سموحة 13
22017/04/02م  18:30   

14 ملك اسالم خفاجى  -  سبورتيج
/  2017/03/31 2م  13:50

ملك اسالم خفاجى  -  سبورتيجملك اسالم خفاجى  -  سبورتيج

نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
 

15
  

نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
2017/04/01 2م  12:55

لجين محمد على أحمد  -  رواد
2017/04/04  16

  /  2017/03/31 2م  115:00م  14:15
سنا محمود إبراهيم

جنى أحمد سيد  -  ح.حدود 17
 

18 سلمى أحمد محمد الطيب  -  الصيد.ق
/ 2017/03/31 2م  14:15

سلمى أحمد محمد الطيب  -  الصيد.ق

أميره السيد الرفاعي  -  دجلة
 

19
   

منه هللا وليد حسن  -  سموحة
2017/04/01 1م  13:30

  -  سلمى أحمد محمد الطيب
الصيد.ق

20 منه هللا وليد حسن  -  سموحة
  /  2017/03/31 1م  14:40

ناردين سامح جرس  -  دجلة 21
  -  سلمى أحمد محمد الطيب    

الصيد.ق

12017/04/02م  19:10

22 هنا هشام أحمد  -  هليو
/   2017/03/31 2م  14:40

نور أشرف هيكل  -  سموحةهنا هشام أحمد  -  هليو

نوران إيمن عماره  -  طنطا
 

23
   

نور أشرف هيكل  -  سموحة
2017/04/01 2م  13:30

24 نور أشرف هيكل  -  سموحة
  /  2017/03/31 1م  15:05

نور محمد وجيه

 كارين إيهاب هنري  -  الجيش
25

22017/04/03م  16:50 

26 يارا مصطفى حيدر  -  دجلة
/ 2017/03/31 2م  15:05

يارا مصطفى حيدر  -  دجلة

رحمه أحمد حجازي  -  القضاه
 

27
   

نور محمد وجيه  -  زهور
2017/04/01 1م  14:05

نور محمد وجيه  -  زهور

28 نور محمد وجيه  -  زهور
  /  2017/03/31 1م  15:30

نور محمد وجيه  -  زهور

جنى أحمد عبد الغنى  -  الجيش 29
22017/04/02م  19:10  

30  جنى هشام عيسى  -  الصيد.ق
/  2017/03/31 2م  15:30

سلمى أحمد محمد الطيبهيا محمد على أحمدنغم أحمد محمود مجدي  -  الصيدجنى هشام عيسى  -  الصيد.ق

نور رامى حرفوش  -  سبورتيج
2017/04/04 1م  15:00  

31
نغم أحمد محمود مجدي  -  الصيد   

2017/04/01 2م  14:05
سلمى أحمد محمد الطيب

32  نغم أحمد محمود مجدي  -  الصيد
  /2017/03/31 1م  15:55


