
نظام المسابقات وشئون الالعبین

5-11-2018  حتى  1-11-2018بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
64درو 

كرمة إیمن عالم  -  سبورتنج 1
 B Y E كرمة إیمن عالم2

مایا محمد حسن رأفت  -  سموحة
 

3  2018/11/02 1م  13:35
كرمة إیمن عالم ھنا محمد لبیب

4 ھنا محمد لبیب  -  االتحاد
  / 2018/11/01 3م  16:30

كنزي إبراھیم المھدي  -  سموحة 5
42018/11/02م  21:15   

كرمة إیمن عالم

6 جودي محمد سید  -  سموحة
/  2018/11/01 4م  16:30

كنزي إبراھیم المھدي كنزي إبراھیم المھدي

نور ممدوح الورداني  -  االتحاد
 

7  2018/11/02 2م  13:35
نور ممدوح الورداني

8 نور ولید خمیس  -  سموحة
  / 2018/11/01 5م  16:30

جایداء حازم عبدالغني  -  معادى 9   

 B Y E 10
جایداء حازم عبدالغني  

حبیبھ عمرو حموده  -  معادى
 

11    2018/11/02 3م  13:35
جایداء حازم عبدالغني حبیبھ عمرو حموده

12 جومانھ تامر ممدوح  -  ھلیو
  /   2018/11/01 6م  16:30

بارب سامح غبلایر

بارب سامح غبلایر  -  دجلة 13
52018/11/02م  21:15   

 B Y E 14
بارب سامح غبلایر   بارب سامح غبلایر

حنین محمد الغندور  -  منصورة
 

15  2018/11/02 4م  13:35
كنزي خالد عوده

16 كنزي خالد عوده  -  سموحة
  /  2018/11/01  7م  16:30

رقیھ حازم فاروق حسین  -  سموحة 17
  

 B Y E 18
 رقیھ حازم فاروق حسین 

سلمى محمد منتصر  -  ح.حدود
 

19   2018/11/02 5م  13:35
سلمى محمد منتصر  سلمى محمد منتصر

20 جمیلھ محمد زیدان  -  االسطول
  /  2018/11/01  8م  16:30

كنزي خالد القلیوبي  -  الصید 21
62018/11/02م  21:15    

 كنزي خالد القلیوبي

 B Y E 22
كنزي خالد القلیوبي     كنزي خالد القلیوبي

ملك محمد الجندي  -  سموحة
 

23   2018/11/02 6م  13:35
 ملك محمد الجندي

24 جودي محمد عبد العزیز  -  زھور
  /  2018/11/01  1م  16:55

حبیبھ كریم عبدالمحسن  -  ھلیو 25   

 B Y E 26
 حبیبھ كریم عبدالمحسن 

ھنا شریف علوان نوفل  -  رواد
 

27   2018/11/02 7م  13:35
حبیبھ كریم عبدالمحسن  ھنا شریف علوان نوفل

28 مریم إسالم سامي  -  سموحة
  /  2018/11/01 2م  16:55

 حبیبھ كریم عبدالمحسن

سلمى محمد الشین  -  سموحة 29
 72018/11/02م  21:15  

 B Y E 30
كرمھ بالل محمد    1899/12/30 سلمى محمد الشین

كرمھ بالل محمد  -  سبورتنج
 

31   2018/11/02 8م  13:35
1899/12/30 كرمھ بالل محمد

32 دانیا علي التقتلي  -  ح.حدود
  / 2018/11/01  3م  16:55
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أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -   33  

34 كرمة مدحت قاسم  -  معادى
/2018/11/01 4م  16:55

 كرمة مدحت قاسم

 
B Y E 35  2018/11/02 1م  14:00

جومانھ حسن علي سالمھ  جومانھ حسن علي سالمھ

36 جومانھ حسن علي سالمھ  -  سموحة
    

ملك سمیر سلیمان  -  سبورتنج 37
82018/11/02م  21:15   

 ملك أحمد إبراھیم

38 حبیبھ المعتز غیث  -  سبورتنج
/  2018/11/01 5م  16:55

ملك أحمد إبراھیم  ملك سمیر سلیمان

 
B Y E 39  2018/11/02 2م  14:00

 ملك أحمد إبراھیم

40 ملك أحمد إبراھیم  -  أھلى
    

جمانھ محمد إبراھیم  -  زھور 41    

42 لیلھ أحمد سعید  -  ھلیو
/  2018/11/01 6م  16:55

 لیلھ أحمد سعید

 
B Y E 43    2018/11/02 3م  14:00

نور أشرف فوزى  نور أشرف فوزى

44 نور أشرف فوزى  -  زھور
 حال محمد رشدي     

جودي سامح المرسي  -  دجلة 45
 12018/11/02م  21:45   

46 فاطمھ أحمد محمود  -  سبورتنج
/  2018/11/01 7م  16:55

حال محمد رشدي  فاطمھ أحمد محمود

 
B Y E 47  2018/11/02 4م  14:00

 حال محمد رشدي

48 حال محمد رشدي  -  سموحة
    

لینھ محمد السمنودي  -  ھلیو 49
 

50 روان عمرو عبد العظیم  -  أھلى
/ 2018/11/01 8م  16:55

لینھ محمد السمنودي

 
B Y E 51   2018/11/02 5م  14:00

كارین أحمد أسامة كارین أحمد أسامة

52 كارین أحمد أسامة  -  أھلى
    

زینھ محمد شیرین قاسم  -  االتحاد 53
22018/11/02م  21:45    

كارین أحمد أسامة

54 جنى محمد عبد هللا  -  االتحاد
/   2018/11/01 1م  17:20

جومانھ شھاب صالح زینھ محمد شیرین قاسم

 
B Y E 55   2018/11/02 6م  14:00

جومانھ شھاب صالح

56 جومانھ شھاب صالح  -  الصید
    

جاسمین محمد سلیم  -  الصید 57  

58 فرح حسام سعد هللا  -  أھلى
/ 2018/11/01 2م  17:20

فرح حسام سعد هللا

 
B Y E 59   2018/11/02 7م  14:00

فرح حسام سعد هللا جنا محمد جمعھ

60 جنا محمد جمعھ  -  طنطا
فرح حسام سعد هللا    

تاال ھشام أباظھ  -  أھلى 61
32018/11/02م  21:45  

62 ملك أشرف الطباخ  -  سموحة
/ 2018/11/01 3م  17:20

جني رائد ابو العال تاال ھشام أباظھ

 
B Y E 63 2018/11/02 8م  14:00

جني رائد ابو العال

64 جني رائد ابو العال  -  ب. بول
  


