
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠-١١-٢,٠١٢  حتى  ١٥-١١-٢,٠١٢بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١٥مرحلة تحت 

٣٢درو 

بیرین طارق أبو سعده  -  أھلى 1

B Y E بیرین طارق أبو سعده  -  أھلى2

رنا خالد عباس  -  شمس أمینة یاسر یسرى  -  الصیدأمینة یاسر یسرى  -  الصید3

أمینة یاسر یسرى  -  الصید 4

مریم أحمد رفعت منصور  -  سبورتیج 5

جیالن أحمد الجباس  -  جزیرة ریم أبو یمامة  -  معادىجیالن أحمد الجباس  -  جزیرة6

ریم أبو یمامة  -  معادى ریم أبو یمامة  -  معادى7

ریم حسام الدین فاروق  -  دجلة 8

فریدة مصطفي صابر  -  سموحة 9

٢شادن ھشام جمال  -  مجمع  فریدة مصطفي صابر  -  سموحة10

منة عمرو سعید سرور  -  سبورتیج فریدة مصطفي صابر  -  سموحةمنة عمرو سعید سرور  -  سبورتیج11

تقى هللا ولید محمد  -  م.النصر 12

مریم عمرو أبو فریخة  -  طنطا 13

دانا حازم السباعى  -  معادى مریم عمرو أبو فریخة  -  طنطامریم عمرو أبو فریخة  -  طنطا14

ملك خالد بھیر  -  دجلة ملك خالد بھیر  -  دجلة15

علیاء أحمد محمد  -  ھلیو 16

ندي أحمد القصراوى  -  طنطا 17

نور یاسر أبو زید  -  ب.المحلة ندي أحمد القصراوى  -  طنطا18

روان رضا عربى  -  سموحة روان رضا عربى  -  سموحةروان رضا عربى  -  سموحة19

مریم مجدى بانوب  -  ب.المحلة 20

عالیا علي القطان  -  جزیرة 21

منھ هللا ھشام وھبھ  -  دجلة یارا محمد ریاض  -  أھلىمنھ هللا ھشام وھبھ  -  دجلة22

مھا خالد نادر فرید  -  دجلة یارا محمد ریاض  -  أھلى23

یارا محمد ریاض  -  أھلى 24

نور تامر محسن أحمد  -  معادى 25

جویریة یحیى ماضي  -  سموحة نور تامر محسن أحمد  -  معادى26

٢فریده محمود محمد  -  مجمع  ملك محمد فاید  -  دجلةملك محمد فاید  -  دجلة27

ملك محمد فاید  -  دجلة 28

سلمى طارق المأمون  -  ھلیو 29

روان عبد الناصر  -  ب.المحلة إنجى محمد صمیدة  -  دجلةروان عبد الناصر  -  ب.المحلة30

ریم زكي السید  -  طنطا إنجى محمد صمیدة  -  دجلة31

إنجى محمد صمیدة  -  دجلة 32


