
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات15مرحلة تحت 
32درو 

حبیبھ محمد زھران  -  االتحاد 1

2 جنى محمود عزیز  -  ھلیو
/2018/11/16 1م  15:40

جنى محمود عزیز  -  ھلیو

مریم محمد مرسال  -  االتحاد
 

سلمى مصطفى الشیخ  -  دجلة  3
2018/11/16 5م  20:20

سلمى مصطفى الشیخ  -  دجلة

4 سلمى مصطفى الشیخ  -  دجلة
  / 2018/11/16 2م  15:40

أمینھ عمر البرلسي  -  البرلسى 5
   

6 لجین أحمد محمد نبیل  -  االتحاد
/  2018/11/16 3م  15:40

أمینھ عمر البرلسي  -  البرلسىأمینھ عمر البرلسي  -  البرلسى

إیمان أحمد عبدالباري  -  ب. بول
 

إیمان أحمد عبدالباري  -  ب. بول  7
2018/11/16 6م  20:20

8 حبیبھ ھشام غراب  -  شمس
  / 2018/11/16 4م  15:40

9 فریده محمد رفعت  -  دجلة
  

10 حبیبھ كریم عبدالمحسن  -  ھلیو
/  2018/11/16 5م  15:40

حبیبھ كریم عبدالمحسن  -  ھلیو

فریدة خالد سعید  -  ك . شوت
 

لیلھ أحمد سعید  -  ھلیو    11
2018/11/16 7م  20:20

حبیبھ كریم عبدالمحسن  -  ھلیو

12 لیلھ أحمد سعید  -  ھلیو
  /   2018/11/16 6م  15:40

سلمى محمد الملیجي  -  زھور 13
   

14 فریدة تامر الشریف  -  أھلى
/  2018/11/16 7م  15:40

فریدة تامر الشریف  -  أھلىفریدة تامر الشریف  -  أھلى

جنى ھاني أحمد  -  دجلة
 

أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -    15
2018/11/16 8م  20:20

16 أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -  
  /  2018/11/16 8م  15:40

عالیھ عالء فتح  -  الصید 17
 

18 امینھ محمد سعید  -  دجلة
/ 2018/11/16 1م  16:10

عالیھ عالء فتح  -  الصید

بارب سامح غبلایر  -  دجلة
 

بارب سامح غبلایر  -  دجلة   19
2018/11/16 1م  20:50

عالیھ عالء فتح  -  الصید

20 فرح محمد مصطفى  -  االتحاد
  /  2018/11/16 2م  16:10

سما أحمد سالم  -  دجلة 21
    

22 كنزي تامر جوده  -  جزیرة
/   2018/11/16 3م  16:10

حبیبھ أیمن سید  -  معادىسما أحمد سالم  -  دجلة

فریده محمد الشرمھ  -  رواد
 

حبیبھ أیمن سید  -  معادى   23
2018/11/16 2م  20:50

24 حبیبھ أیمن سید  -  معادى
  /  2018/11/16 4م  16:10

25 ملك حسام حسن  -  االتحاد
 

26 نور شریف كامل حسین  -  دجلة
/ 2018/11/16 5م  16:10

نور شریف كامل حسین  -  دجلة

ساره محمد السید  -  رواد
 

ساره محمد السید  -  رواد   27
2018/11/16 3م  20:50

ساره محمد السید  -  رواد

28 ریم محمد عبده سلیم  -  ب. بول
  /  2018/11/16 6م  16:10

ھنا احمد العشري  -  الصید 29
  

أكتوبر6لجین سامح علي  -  
1899/12/30  30

/  2018/11/16 7م  16:10
ھنا احمد العشري  -  الصیدھنا احمد العشري  -  الصید

فاطمھ مصطفى ضیف  -  زھور
1899/12/30  

جنى أیمن سید  -  معادى   31
2018/11/16 4م  20:50

32  جنى أیمن سید  -  معادى
  /2018/11/16 8م  16:10


