
نظام المسابقات وشئون الالعبين

28.00-2.00-2017  حتى  23.00-2.00-2017بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات11مرحلة تحت 

64.00درو 

هنا احمد العشري  -  الصيد.ق 1

 
B Y E هنا احمد العشري2

هيا أمير محمود خاف  -  رواد
 

3
  2017/02/23 1م  17:20

هنا احمد العشري هيا أمير محمود خاف

4 6جيداء محمد علي  -  الصيد 
  / 2017/02/23 3م  13:20

جنا محمد جمعه  -  طنطا 5
12017/02/24م  13:20   

جنا محمد جمعه

6 جودى محمد رشدي  -  أهلى
/  2017/02/23 4م  13:20

جنا محمد جمعه جنا محمد جمعه

جنى عمرو يحيى رزق  -  الجيش
 

7
  2017/02/23 2م  17:20

جنى عمرو يحيى رزق

8 ياسمين الشربيني  -  منصورة
  / 2017/02/23 1م  13:40

بريهان محمد حسن  -  شمس 9
   

 
B Y E 10

  
بريهان محمد حسن

كرمه خالد عوده  -  سموحة
 

11
    2017/02/23 3م  17:20

بريهان محمد حسن كرمه خالد عوده

12 نور وليد خميس  -  سموحة
  /   2017/02/23 2م  13:40

بريهان محمد حسن

لوجينا وليد عطيه  -  سموحة 13
22017/02/24م  13:20   

14 خديجه عمرو مختار  -  هليو
/  2017/02/23 3م  13:40

لوجينا وليد عطيه لوجينا وليد عطيه

مريم إسالم سامي  -  سموحة
 

15
  2017/02/23 4م  17:20

مريم إسالم سامي

16 لولوه محمد عبدالفتاح  -  طنطا
  /  2017/02/23  4م  13:40

حال محمد رشدي  -  سموحة 17
  

 
B Y E 18

 
حال محمد رشدي

 

تيا محمد شحاته  -  سبورتيج
 

19
   2017/02/23 1م  17:40

حال محمد رشدي تيا محمد شحاته
 

20 هنا نبيل حسن  -  أهلى
  /  2017/02/23  1م  14:00

شهد هاني دياب  -  سموحة 21
32017/02/24م  13:20    

حال محمد رشدي
 

22 لجين عالء حسني  -  طنطا
/   2017/02/23 2م  14:00

شهد هاني دياب شهد هاني دياب
 

ريتاج احمد سمير  -  هليو
 

23
   2017/02/23 2م  17:40

ريتاج احمد سمير
 

24 حنين وليد العطار  -  الجيش
  /  2017/02/23  3م  14:00

ملك أشرف الطباخ  -  سموحة 25
   

26 سما أحمد سالم  -  دجلة
/ 2017/02/23 4م  14:00

ملك أشرف الطباخ
 

يارا رامي محمد حرفوش  -  سبورتيج
 

27
   2017/02/23 3م  17:40

ملك أشرف الطباخ يارا رامي محمد حرفوش
 

28 ياسمين محمد البطه  -  منصورة
  /  2017/02/23 1م  14:20

ملك أشرف الطباخ
 

حبيبه كريم عبدالمحسن  -  هليو 29
 42017/02/24م  13:20  

30 مريم محمد الغمراوي  -  الصيد
/   2017/02/23 2م  14:20

حبيبه كريم عبدالمحسن حبيبه كريم عبدالمحسن
 

مايا محمد حسن رأفت  -  سموحة
 

31
   2017/02/23 4م  17:40

مايا محمد حسن رأفت
 

  -  جوري معتز صالح حموده
ح.حدود

 32
  / 2017/02/23  3م  14:20
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64.00درو 

جودي محمد نافع  -  سموحة 33
  

34 فيروز تامر عبد هللا  -  الجيش
/2017/02/23 4م  14:20

جودي محمد نافع
 

سلمى شريف تمام  -  سبورتيج
 

35
  2017/02/23 1م  18:00

جايدا عمرو مرعي جايدا عمرو مرعي
 

36 جايدا عمرو مرعي  -  سموحة
  / 2017/02/23  1م  14:40

حنين محمد الغندور  -  منصورة 37
12017/02/24م  13:40   

نور ممدوح الورداني
 

38 جنا محمد شفيق راشد  -  دجلة
/  2017/02/23 2م  14:40

نور ممدوح الورداني جنا محمد شفيق راشد
 

منه هللا وليد فرج  -  طنطا
 

39
  2017/02/23 2م  18:00

نور ممدوح الورداني
 

40 نور ممدوح الورداني  -  الجيش
  / 2017/02/23  3م  14:40

فرح أحمد سلطان  -  منصورة 41
    

42 حبيبه مصطفي خليف  -  سبورتيج
/  2017/02/23 4م  14:40

حبيبه مصطفي خليف
 

ملك إسالم رسالن  -  طنطا
 

43
    2017/02/23 3م  18:00

حبيبه مصطفي خليف سلمى محمد الشين
 

44 سلمى محمد الشين  -  سموحة
  /   2017/02/23 1م  15:00

حبيبه مصطفي خليف
 

سوزان عمرو عبدالرازق  -  طنطا 45
 22017/02/24م  13:40   

46 روضه محمد السزقي  -  رواد
/  2017/02/23 2م  15:00

فاطمه أحمد محمود روضه محمد السزقي
 

 
B Y E 47

  2017/02/23 4م  18:00
فاطمه أحمد محمود

 

48 فاطمه أحمد محمود  -  سبورتيج
    

لجين السيد العسال  -  طنطا 49
 

50 لوجين مصطفى الجبراوي  -  سموحة
/ 2017/02/23 3م  15:00

لوجين مصطفى الجبراوي

أمينه ياسر حمزه  -  الجيش
 

51
   2017/02/23 1م  18:20
لوجين مصطفى الجبراوي ملك هشام وائل

52 ملك هشام وائل  -  الصيد.ق
  /  2017/02/23 4م  15:00

سجى محمد الحاوي  -  طنطا 53
32017/02/24م  13:40    

نور خالد حسونه

54 جومانه حسن علي سالمه  -  سموحة
/   2017/02/23 1م  15:20

نور خالد حسونه جومانه حسن علي سالمه

 
B Y E 55

   2017/02/23 2م  18:20
نور خالد حسونه

56 نور خالد حسونه  -  رواد
    

جومانه فؤاد نعمان  -  سموحة 57
  

58 سهيله حازم فاروق  -  سموحة
/ 2017/02/23 2م  15:20

سهيله حازم فاروق

كنزي إبراهيم المهدي  -  سموحة
 

59
   2017/02/23 3م  18:20

ليلى محمد حماده ليلى محمد حماده

60 أكتوبر6ليلى محمد حماده  -  
  /  2017/02/23 3م  15:20

كنزي خالد القليوبي

مريم ياسر سامي  -  طنطا 61
42017/02/24م  13:40  

62 نور عماد إسماعيل  -  سموحة
/ 2017/02/23 4م  15:20

كنزي خالد القليوبي نور عماد إسماعيل

 
B Y E 63

 2017/02/23 4م  18:20
كنزي خالد القليوبي

64 كنزي خالد القليوبي  -  الصيد.ق
  


