
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-10-2017  حتى  4-10-2017بطولة نادى الصيد المصري المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

شهد أيمن شاهين  -  سموحة 1

 
B Y E شهد أيمن شاهين2

ملك أحمد الترجمان  -  أهلى
 

3
  2017/10/07 7م  10:40

شهد أيمن شاهين ملك أحمد الترجمان

4 رزان حسام الدين محمد  -  دجلة
  / 2017/10/06 8م  18:25

سلمى مصطفى الشيخ  -  دجلة 5
12017/10/07م  15:15   

سلمى مصطفى الشيخ

6 لجين هيثم حسن  -  دجلة
/  2017/10/06 9م  18:25

سلمى مصطفى الشيخ سلمى مصطفى الشيخ

هيا أمير محمود خاف  -  رواد
 

7
  2017/10/07 8م  10:40

هيا أمير محمود خاف

8 حبيبه عمرو حموده  -  معادى
  / 2017/10/06 10م  18:25

ملك خالد علي  -  الصيد 9
   

10 كرمة مدحت قاسم  -  معادى
/  2017/10/06 1م  19:00

ملك خالد علي

سالوناز وسام الحسيني  -  سموحة
 

11
    2017/10/07 9م  10:40

ملك خالد علي جني رائد ابو العال

12 جني رائد ابو العال  -  الصيد
  /   2017/10/06 2م  19:00

ملك خالد علي

ساره محمد السيد  -  رواد 13
22017/10/07م  15:15   

14 أكتوبر6لجين سامح علي  -  
/  2017/10/06 3م  19:00

حبيبه أيمن سيد ساره محمد السيد

حبيبه أيمن سيد  -  معادى
 

15
  2017/10/07 10م  10:40

حبيبه أيمن سيد

16 كنزي إبراهيم المهدي  -  سموحة
  /  2017/10/06  4م  19:00

أيسل محمد داود  -  سموحة 17
  

18 ليلى وليد السقطى  -  دجلة
/ 2017/10/06 5م  19:00

أيسل محمد داود
 

جنى محمد على  -  سبورتيج
 

19
   2017/10/07 1م  11:15

كرمة إيمن عالم كرمة إيمن عالم
 

20 كرمة إيمن عالم  -  سبورتيج
  /  2017/10/06  6م  19:00

جودي كريم الخواص  -  شمس 21
32017/10/07م  15:15    

كرمة إيمن عالم
 

22 ملك عمرو متولي  -  زهور
/   2017/10/06 7م  19:00

جودي كريم الخواص جودي كريم الخواص
 

هنا نبيل حسن  -  أهلى
 

23
   2017/10/07 2م  11:15

جاسمين أمين موسى
 

24 جاسمين أمين موسى  -  الصيد
  /  2017/10/06  8م  19:00

ملك أحمد عبد الحافظ  -  الصيد 25
   

26 جمانه محمد سليم  -  الصيد
/ 2017/10/06 9م  19:00

ملك أحمد عبد الحافظ
 

فريدة تامر الشريف  -  أهلى
 

27
   2017/10/07 3م  11:15

ملك أحمد عبد الحافظ فريدة تامر الشريف
 

28 علياء عادل مصطفى  -  رواد
  /  2017/10/06 10م  19:00

ملك أحمد عبد الحافظ
 

حال حسام الدين فاروق  -  أهلى 29
 42017/10/07م  15:15  

30 جودى أحمد صالح الدين  -  شمس
/   2017/10/06 1م  19:35

فريده أحمد الترجمان حال حسام الدين فاروق
 

فريده أحمد الترجمان  -  أهلى
 

31
   2017/10/07 4م  11:15

فريده أحمد الترجمان
 

32 جومانه خالد سليم  -  معادى
  / 2017/10/06  2م  19:35
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ريم تامر المغازي  -  أهلى 33
  

34 هنا احمد العشري  -  الصيد
/2017/10/06 3م  19:35

هنا احمد العشري
 

مريم محمد مرسال  -  أهلى
 

35
  2017/10/07 5م  11:15

جنى أحمد عويس جنى أحمد عويس
 

36 جنى أحمد عويس  -  سموحة
  / 2017/10/06  4م  19:35

جودي محمد شاهين  -  سموحة 37
52017/10/07م  15:15   

اوراد أحمد مصطفى
 

38 حبيبه هشام غراب  -  شمس
/  2017/10/06 5م  19:35

اوراد أحمد مصطفى حبيبه هشام غراب
 

فريده محمد الشرمه  -  رواد
 

39
  2017/10/07 6م  11:15

اوراد أحمد مصطفى
 

40 اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتيج
  / 2017/10/06  6م  19:35

فرح محمد مصطفى  -  الجيش 41
    

42 سميه ياسر عبد الغني  -  الصيد
/  2017/10/06 7م  19:35

فرح محمد مصطفى
 

جايداء حازم عبدالغني  -  معادى
 

43
    2017/10/07 7م  11:15

جنى أيمن سيد جنى أيمن سيد
 

44 جنى أيمن سيد  -  معادى
  /   2017/10/06 8م  19:35

نهى حسام حسن
 

3لجين أحمد محمد نبيل  -  مجمع  45
 62017/10/07م  15:15   

46 روضه محمد الدسوقي  -  رواد
/  2017/10/06 9م  19:35

نهى حسام حسن روضه محمد الدسوقي
 

ياسمين طارق السرى  -  شمس
 

47
  2017/10/07 8م  11:15

نهى حسام حسن
 

48 نهى حسام حسن  -  أهلى
  /  2017/10/06 10م  19:35

فريده محمد رفعت  -  دجلة 49
 

50 جاسمين احمد اسامة  -  أهلى
/ 2017/10/06 1م  20:10

جاسمين احمد اسامة

ريتاج احمد سمير  -  شمس
 

51
   2017/10/07 9م  11:15

كارين أحمد أسامة كارين أحمد أسامة

52 كارين أحمد أسامة  -  أهلى
  /  2017/10/06 2م  20:10

فريده مصطفى عطيه  -  هليو 53
72017/10/07م  15:15    

رزان محمد عرام

54 كنزي تامر جوده  -  جزيرة
/   2017/10/06 3م  20:10

رزان محمد عرام كنزي تامر جوده

مريم أحمد النويهى  -  م.النصر
 

55
   2017/10/07 10م  11:15

رزان محمد عرام

56 رزان محمد عرام  -  دجلة
  /  2017/10/06 4م  20:10

حبيبة إسماعيل محمد  -  هليو 57
  

58 سارة رامى سوادن  -  هليو
/ 2017/10/06 5م  20:10

سارة رامى سوادن

نانسى محمد المنسى  -  االتحاد
 

59
   2017/10/07 1م  11:50

سارة رامى سوادن نانسى محمد المنسى

60 لوجين محمد حنتيره  -  طنطا
  /  2017/10/06 6م  20:10

نور محمد مجاهد

عاليا وليد الحديدي  -  أهلى 61
82017/10/07م  15:15  

62 أمينه عمر البرلسي  -  أهلى
/ 2017/10/06 7م  20:10

نور محمد مجاهد أمينه عمر البرلسي

 
B Y E 63

 2017/10/07 2م  11:50
نور محمد مجاهد

64 نور محمد مجاهد  -  أهلى
  


