
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

جودي أمین شوقي  -  الصید 1

 B Y E جودي أمین شوقي2

خدیجھ محمد إبراھیم  -  شمس
 

3  2018/11/15 6م  15:00
جودي أمین شوقيخدیجھ محمد إبراھیم

4 فریده جالل محمد جرر  -  معادى
  / 2018/11/15 1م  10:00

سما محمد نشأت  -  شمس
5 1م  10:00

  2018/11/16
جودي أمین شوقي

 B Y E 6
  

سما محمد نشأتسما محمد نشأت

سلمى أحمد العزیري  -  شمس
 

7  2018/11/15 7م  15:00
سلمى أحمد العزیري

8 فریده الحسین عبدون  -  معادى
  / 2018/11/15 2م  10:00

رقیھ تامر المتولي  -  أھلى 52018/11/16م  18:30   9
جودي أمین شوقي

 B Y E 10
  

رقیھ تامر المتولي

مریم أحمد خلیفھ  -  البرلسى
 

11    2018/11/15 8م  15:00
مریم أحمد خلیفھمریم أحمد خلیفھ

12 ھدى هللا أحمد بیومي  -  أھلى
  /   2018/11/15 3م  10:00

رقیھ حسن عبد الجواد

رقیھ حسن عبد الجواد  -  دجلة
13 2م  10:00

  2018/11/16

 B Y E 14
  

رقیھ حسن عبد الجوادرقیھ حسن عبد الجواد

سلمى أحمد حافظ  -  معادى
 

15  2018/11/15 1م  15:20
سلمى أحمد حافظ

16 جنى أشرف الغنام  -  معادى
  /  2018/11/15  4م  10:00
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ریناد ھیثم أمین  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 

ریناد ھیثم أمین
 

كارمھ سامح طالب  -  دجلة
 

19   2018/11/15 2م  15:20
ریناد ھیثم أمینكارمھ سامح طالب

 

20 زینھ محمد علي حمیده  -  زھور
  /  2018/11/15  5م  10:00

حبیبھ محمد الدیب  -  الصید
21 3م  10:00

   2018/11/16
ریناد ھیثم أمین

 

 B Y E 22
   

ربى خالد سعید عثمانحبیبھ محمد الدیب
 

ربى خالد سعید عثمان  -  االتحاد
 

23   2018/11/15 3م  15:20
ربى خالد سعید عثمان

 

 B Y E 24
    

جولي شھاب عبد الحكیم
 

جولي شھاب عبد الحكیم  -  الصید  62018/11/16م  18:30  25

 B Y E 26
 

جولي شھاب عبد الحكیم
 

سلمى رحیم حسان  -  معادى
 

27   2018/11/15 4م  15:20
جولي شھاب عبد الحكیمكرمھ عمرو المكاوي

 

28 كرمھ عمرو المكاوي  -  الصید
  /  2018/11/15 6م  10:00

جولي شھاب عبد الحكیم
 

حبیبھ ثروت عبدالرحمن  -  دجلة
29 4م  10:00

 2018/11/16 

 B Y E 30   
حبیبھ ثروت عبدالرحمنحبیبھ ثروت عبدالرحمن

 1899/12/30

حبیبھ أحمد رزق  -  الصید
 

31   2018/11/15 5م  15:20
سندس وائل مصطفى

 1899/12/30

32 سندس وائل مصطفى  -  دجلة
  / 2018/11/15  7م  10:00
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رقیھ أحمد سالم  -  معادى 33   

 B Y E رقیھ أحمد سالم34
  

لجین محمد مصطفي  -  دجلة
 

35  2018/11/15 6م  15:20
رقیھ أحمد سالملجین محمد مصطفي

  

 B Y E 36
     

إنجي مصطفى مراد  -  شمس
37 5م  10:00

  2018/11/16
رقیھ أحمد سالم

  

 B Y E 38
  

إنجي مصطفى مرادإنجي مصطفى مراد
  

حبیبھ محمد عید  -  معادى
 

39  2018/11/15 7م  15:20
جودي ھادي العربي

  

40 جودي ھادي العربي  -  دجلة
  / 2018/11/15   8م  10:00

3منھ محمد مبروك  -  مجمع  72018/11/16م  18:30   41
رقیھ أحمد سالم

  

 B Y E 42
  

منھ محمد مبروك
  

عال عمر البرلسي  -  البرلسى
 

43    2018/11/15 8م  15:20
عال عمر البرلسيعال عمر البرلسي

  

 B Y E 44
     

عال عمر البرلسي
  

جودي سعید راضي  -  الصید
45 6م  10:00

  2018/11/16  

 B Y E 46
  

جودي سعید راضيجودي سعید راضي
  

سلمي عمرو سید احمد  -  دجلة
 

47  2018/11/15 1م  15:40
سلمي عمرو سید احمد

  

 B Y E 48
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ھنا مصطفى طلب  -  معادى 49
  

 B Y E 50
 

ھنا مصطفى طلب
 

ملك أحمد عبد العال  -  معادى
 

51   2018/11/15 2م  15:40
ھنا مصطفى طلبكرمھ شریف مصطفى

 

52 كرمھ شریف مصطفى  -  معادى
  /  2018/11/15  1م  10:20

عالیا مصطفى خلیف  -  سبورتنج
53 7م  10:00

   2018/11/16
ھنا مصطفى طلب

 

 B Y E 54
   

عالیا مصطفى خلیفعالیا مصطفى خلیف
 

فاطمھ سالم حسین  -  االتحاد
 

55   2018/11/15 3م  15:40
فاطمھ سالم حسین

 

56 كرمھ أحمد جوده  -  جزیرة
  /  2018/11/15 2م  10:20

ھنا مصطفى طلب
 

إنجي أحمد الحدیدي  -  زھور  82018/11/16م  18:30  57

 B Y E 58
 

إنجي أحمد الحدیدي
 

شریفھ اشرف ممتاز  -  معادى
 

59   2018/11/15 4م  15:40
إنجي أحمد الحدیديشریفھ اشرف ممتاز

 

60 حبیبھ محمد حسان  -  معادى
  /  2018/11/15 3م  10:20

إنجي أحمد الحدیدي
 

دانا ھیثم نصار  -  الصید
61 8م  10:00

 2018/11/16 

 B Y E 62
 

دانا ھیثم نصاردانا ھیثم نصار
 

راقیھ مصطفي محمد رضا  -  دجلة
 

63 2018/11/15 5م  15:40
راقیھ مصطفي محمد رضا

 

64 ندى محمد عرفھ  -  جزیرة
  /2018/11/15  4م  10:20



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش
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B Y E 65
  

جیسي ماجد جرجس66 جیسي ماجد جرجس  -  دجلة
 

 
B Y E 67  2018/11/15 6م  15:40

عالیا محمد احمد صالحعالیا محمد احمد صالح
 

68 عالیا محمد احمد صالح  -  م.بوینت
    

جنى محمد یونس  -  أھلى
69 1م  10:20

  2018/11/16
فریده أحمد نظمي

 

70 حال حسن ربیع  -  رواد
/  2018/11/15 5م  10:20

فریده أحمد نظميحال حسن ربیع
 

 
B Y E 71  2018/11/15 7م  15:40

فریده أحمد نظمي
 

72 فریده أحمد نظمي  -  معادى
    

B Y E 12018/11/16م  18:55   73
لیلى ھشام خضر

 

74 سجى عمرو عاطف  -  شمس
  

سجى عمرو عاطف
 

 
B Y E 75    2018/11/15 8م  15:40

تیا محمد سحابتیا محمد سحاب
 

76 تیا محمد سحاب  -  الصید
     

لیلى ھشام خضر
 

B Y E 2م  10:20 77
  2018/11/16 

78 رقیھ جمال أبو طبیخ  -  زھور
  

لیلى ھشام خضررقیھ جمال أبو طبیخ
 

 
B Y E 79  2018/11/15 1م  16:00

لیلى ھشام خضر
 

80 لیلى ھشام خضر  -  معادى
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B Y E 81
   

82 أكتوبر6نور محمد مطر  -  
 

نور محمد مطر
  

 
B Y E 83   2018/11/15 2م  16:00

نادیھ تامر محمودنادیھ تامر محمود
  

84 نادیھ تامر محمود  -  الصید
      

B Y E 3م  10:20 85
   2018/11/16

سلمى أیمن الضبع
  

86 ملك ایھاب ابراھیم  -  النصر
   

سلمى أیمن الضبعملك ایھاب ابراھیم
  

 
B Y E 87   2018/11/15 3م  16:00

سلمى أیمن الضبع
  

88 أكتوبر6سلمى أیمن الضبع  -  
    

سلمى إیمن حسن
  

نوران محمد الناظر  -  معادى   22018/11/16م  18:55  89

90 جویس مایكل عبدالمالك  -  دجلة
/ 2018/11/15 6م  10:20

جویس مایكل عبدالمالك
  

 
B Y E 91   2018/11/15 4م  16:00

رقیھ محمد عبد الوھابرقیھ محمد عبد الوھاب
  

92 رقیھ محمد عبد الوھاب  -  الصید
    

سلمى إیمن حسن
  

نور طارق نھاد جمعة  -  معادى
93 4م  10:20

 2018/11/16  

94 بتول عصام إبراھیم  -  ك . شوت
/ 2018/11/15 7م  10:20

سلمى إیمن حسننور طارق نھاد جمعة
  

 
B Y E 95 2018/11/15 5م  16:00

سلمى إیمن حسن
  

96 سلمى إیمن حسن  -  الصید
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جودي أشرف الغانم  -  معادى 97  

98 ھیا علي علي یوسف  -  االتحاد
/2018/11/15 8م  10:20

ھیا علي علي یوسف
 

 
B Y E 99  2018/11/15 6م  16:00

جمانھ السید العسالجمانھ السید العسال
 

100 جمانھ السید العسال  -  دجلة
    

B Y E 5م  10:20 101
  2018/11/16

جمانھ السید العسال
 

102 سلمى سیف التحیوي  -  أھلى
  

زینھ محمد عبد العالسلمى سیف التحیوي
 

 
B Y E 103  2018/11/15 7م  16:00

زینھ محمد عبد العال
 

104 زینھ محمد عبد العال  -  معادى
    

B Y E 32018/11/16م  18:55   105
فریده محمد عبدالھادي

 

106 یارا عالء قاسم  -  زھور
  

یارا عالء قاسم
 

 
B Y E 107    2018/11/15 8م  16:00

جیداء محمد عليجیداء محمد علي
 

108 جیداء محمد علي  -  الصید
     

فریده محمد عبدالھادي
 

رقیھ حسام فاید  -  دجلة
109 6م  10:20

  2018/11/16 

110 تالھ تامر بركات  -  ك . شوت
/  2018/11/15 1م  10:40

فریده محمد عبدالھاديتالھ تامر بركات
 

 
B Y E 111  2018/11/15 1م  16:20

فریده محمد عبدالھادي
 

112 فریده محمد عبدالھادي  -  الصید
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ملك خالد محمد  -  معادى 113
 

114 راویھ عبدالرحمن حسن  -  سبورتنج
/ 2018/11/15 2م  10:40

راویھ عبدالرحمن حسن

 
B Y E 115   2018/11/15 2م  16:20

راویھ عبدالرحمن حسنكنزي محمد الفقي

116 كنزي محمد الفقي  -  شمس
    

B Y E 7م  10:20 117
   2018/11/16

سلمي محمود محمد

118 نور محمد خلیل  -  دجلة
   

سلمي محمود محمدنور محمد خلیل

 
B Y E 119   2018/11/15 3م  16:20

سلمي محمود محمد

120 سلمي محمود محمد  -  الصید
أمینھ یاسر حمزه    

B Y E 42018/11/16م  18:55  121

122 فاطمة ھاني محمد صالح  -  دجلة
 

فاطمة ھاني محمد صالح

 
B Y E 123   2018/11/15 4م  16:20

جنى أحمد رأفتجنى أحمد رأفت

124 جنى أحمد رأفت  -  االتحاد
أمینھ یاسر حمزه    

جودي أیمن الفرغلي  -  ھلیو
125 8م  10:20

 2018/11/16

126 ندى محمد خلیل  -  دجلة
/ 2018/11/15 3م  10:40

أمینھ یاسر حمزهندى محمد خلیل

 
B Y E 127 2018/11/15 5م  16:20

أمینھ یاسر حمزه

128 أمینھ یاسر حمزه  -  االتحاد
  


