
نظام المسابقات وشئون الالعبين

29-1-2018  حتى  24-1-2018بطولة بورسعيد المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

جاسمين أمين موسى  -  الصيد 1

 
B Y E جاسمين أمين موسى2

ريم محمد عبده سليم  -  الجيش
 

3
  2018/01/25 3م  14:25

جاسمين أمين موسى ريم محمد عبده سليم

 
B Y E 4

   

رقيه حازم فاروق حسين  -  سموحة 5
12018/01/26م  10:40   

رقيه حازم فاروق حسين

 
B Y E 6

  
رقيه حازم فاروق حسين رقيه حازم فاروق حسين

مريم أحمد النويهى  -  م.النصر
 

7
  2018/01/25 4م  14:25

مريم أحمد النويهى

 
B Y E 8

   

ريتاج احمد سمير  -  شمس 9
   

 
B Y E 10

  
ريتاج احمد سمير

نور ممدوح الورداني  -  االتحاد
 

11
    2018/01/25 5م  14:25

ريتاج احمد سمير نور ممدوح الورداني

12 جودي محمد مبروك  -  سموحة
  /   2018/01/24 1م  13:55

كرمة إيمن عالم

كرمة إيمن عالم  -  سبورتنج 13
22018/01/26م  10:40   

 
B Y E 14

  
كرمة إيمن عالم كرمة إيمن عالم

هانيا إيمن محمود  -  الجيش
 

15
  2018/01/25 6م  14:25

جودي أحمد سرور

16 جودي أحمد سرور  -  شمس
  /  2018/01/24  2م  13:55

ياسمين طارق السرى  -  شمس 17
  

 
B Y E 18

 
ياسمين طارق السرى

 

روان أشرف الصوابي  -  شمس
 

19
   2018/01/25 1م  14:50

بارب سامح غبلایر بارب سامح غبلایر
 

20 بارب سامح غبلایر  -  دجلة
  /  2018/01/24  3م  13:55

جومانه خالد سليم  -  معادى 21
32018/01/26م  10:40    

جومانه خالد سليم
 

 
B Y E 22

   
جومانه خالد سليم جومانه خالد سليم

 

ليلى خالد القطب هالل  -  هليو
 

23
   2018/01/25 2م  14:50

ليلى خالد القطب هالل
 

24 جنة إيهاب البدرى  -  ت.مالحية
  /  2018/01/24  4م  13:55

لوجين محمد فوزي  -  دجلة 25
   

 
B Y E 26

 
لوجين محمد فوزي

 

إيتن إيهاب الباجوري  -  الجيش
 

27
   2018/01/25 3م  14:50

إيتن إيهاب الباجوري إيتن إيهاب الباجوري
 

28 نور مصطفى فتحى كامل  -  االتحاد
  /  2018/01/24 5م  13:55

إيتن إيهاب الباجوري
 

كرمة مدحت قاسم  -  معادى 29
 42018/01/26م  10:40  

 
B Y E 30

حبيبه مصطفي خليف    كرمة مدحت قاسم
 

حبيبه مصطفي خليف  -  سبورتنج
 

31
   2018/01/25 4م  14:50

حبيبه مصطفي خليف
 

32 ندى محمد عوض  -  الجيش
  / 2018/01/24  6م  13:55



نظام المسابقات وشئون الالعبين

29-1-2018  حتى  24-1-2018بطولة بورسعيد المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

جنه أحمد المحضر  -  قناة.س 33
  

34 3لجين أحمد محمد نبيل  -  مجمع 
/2018/01/24 1م  14:20

لجين أحمد محمد نبيل
 

 
B Y E 35

  2018/01/25 5م  14:50
لجين أحمد محمد نبيل جمانه محمد سليم

 

36 جمانه محمد سليم  -  الصيد
    

جنى مصطفى حسين  -  دجلة 37
52018/01/26م  10:40   

ماهي محمد محمود
 

38 فرح إيهاب الديب  -  الجيش
/  2018/01/24 2م  14:20

ماهي محمد محمود فرح إيهاب الديب
 

 
B Y E 39

  2018/01/25 6م  14:50
ماهي محمد محمود

 

40 ماهي محمد محمود  -  الجيش
    

كنزي وليد بكير  -  دجلة 41
    

42 تاال هشام أباظه  -  شمس
/  2018/01/24 3م  14:20

تاال هشام أباظه
 

 
B Y E 43

    2018/01/25 1م  15:15
تاال هشام أباظه سميه ياسر عبد الغني

 

44 سميه ياسر عبد الغني  -  الصيد
     

بريهان محمد حسن
 

ملك هشام وائل  -  الصيد 45
 62018/01/26م  10:40   

46 بريهان محمد حسن  -  االتحاد
/  2018/01/24 4م  14:20

بريهان محمد حسن بريهان محمد حسن
 

 
B Y E 47

  2018/01/25 2م  15:15
هيا أمير محمود خاف

 

48 هيا أمير محمود خاف  -  رواد
    

رنا محمد عبده جبر  -  االتحاد 49
 

50 أكتوبر6ليلى محمد حماده  -  
/ 2018/01/24 5م  14:20

ليلى محمد حماده

 
B Y E 51

   2018/01/25 3م  15:15
حبيبه هشام غراب حبيبه هشام غراب

52 حبيبه هشام غراب  -  شمس
    

كنزي أشرف شلبي  -  االتحاد 53
12018/01/26م  11:10    

جودي أحمد العدل

54 جودي أحمد العدل  -  االتحاد
/   2018/01/24 6م  14:20

جودي أحمد العدل جودي أحمد العدل

 
B Y E 55

   2018/01/25 4م  15:15
روضه محمد الدسوقي

56 روضه محمد الدسوقي  -  رواد
    

جودي أحمد أبو العال  -  االتحاد 57
  

58 لورين كلود بالتيان  -  دجلة
/ 2018/01/24 1م  14:45

لورين كلود بالتيان

 
B Y E 59

   2018/01/25 5م  15:15
لورين كلود بالتيان فريده جالل اسماعيل

60 فريده جالل اسماعيل  -  هليو
    

لورين كلود بالتيان

وعد هللا السيد محمد  -  االتحاد 61
22018/01/26م  11:10  

62 جنى محمود عزيز  -  هليو
/ 2018/01/24 2م  14:45

جنى محمود عزيز جنى محمود عزيز

 
B Y E 63

 2018/01/25 6م  15:15
حبيبه كريم عبدالمحسن

64 حبيبه كريم عبدالمحسن  -  هليو
  


