
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٧-٨-٢،٠١١  حتى  ١٢-٨-٢،٠١١بطولة منطقة القاھرة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى سیدات

٣٢درو 

جزیرة-  أمنیة علي عبد القوي   1

B Y E جزیرة-  أمنیة علي عبد القوي  2

ھلیو-  یثرب عادل محمد   ھلیو-  یثرب عادل محمد  ھلیو-  یثرب عادل محمد  3

B Y E 4

الشرطة-  ھبھ اهللا ھشام نصیر   ھلیو-  یثرب عادل محمد  5

B Y E جزیرة-  فرح أكرم الغرباوى  الشرطة-  ھبھ اهللا ھشام نصیر  6

جزیرة-  فرح أكرم الغرباوى   جزیرة-  فرح أكرم الغرباوى  7

B Y E 8

شمس-  منھ اهللا محمد ناصر   یثرب عادل محمد9

B Y E شمس-  منھ اهللا محمد ناصر  10

ھلیو-  میار علي حلمي   شمس-  منھ اهللا محمد ناصر  ھلیو-  میار علي حلمي  11

B Y E الصید-  مریھان صالح الدین  12

سموحة-  نیھال عالء بیومى   13

B Y E الصید-  مریھان صالح الدین  سموحة-  نیھال عالء بیومى  14

الصید-  مریھان صالح الدین   الصید-  مریھان صالح الدین  15

B Y E كنزي عماد الدفراوي16

B Y E 17

الصید-  مریم محمود المسیري   الصید-  مریم محمود المسیري  18

B Y E شمس-  نورین ھشام بدر  شمس-  نورین ھشام بدر  19

شمس-  نورین ھشام بدر   20

B Y E ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  21

سموحة-  روان سعید عبد الحافظ   ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  سموحة-  روان سعید عبد الحافظ  22

B Y E ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي  23

ھلیو-  كنزي عماد الدفراوي   كنزي عماد الدفراوي24

B Y E 25

ھلیو-  مى محمد الزیات   ھلیو-  مى محمد الزیات  26

B Y E شمس-  مي محمد االطمس  شمس-  مي محمد االطمس  27

شمس-  مي محمد االطمس   جزیرة-  سلمي ھاني علي  28

سموحة-  ندي محمد القلعاوي   29

جزیرة-  سلمي ھاني علي   سلمي ھاني عليمریھان صالح الدینجزیرة-  سلمي ھاني علي  جزیرة-  سلمي ھاني علي  30

B Y E سلمي ھاني عليھلیو-  رنیم محمد الولیلي  31

ھلیو-  رنیم محمد الولیلي   32


