
الالعبة/إسم الالعباسم األكادٌمٌةم
الضربة األمامٌة 

(10)المستقٌمة 

الضربة الخلفٌة 

(10)المستقٌمة 

الضربة األمامٌة 

(10)العكسٌة 

الضربة الخلفٌة العكسٌة 

(10)

الضربة الجانبٌة 

(10)

الضربة الساقطة 

(10)

الضربة األمامٌة 

(10)منفرداً 

الضربة الخلفٌة 

(10)منفرداً 
(10)األداء الفنً 

مجموع الدرجات 

(90)

ترتٌب 

الالعبة/الالعب

#AcademyPlayer's Name
ForeHand 

Straight

BackHand 

Straight

ForeHand 

Cross
BackHand CrossSidewallDrop Shot

ForeHand 

Straight Solo

BackHand 

Straight Solo
TechniqueTotalRanking

999999999811جنى أحمد عبد الستارالمنصورة 23

888886868682أحمد عصفورالبرلسى 14

المراكز 788787788683سٌف أحمد عبد السمٌع المنصورة 24

المتقدمة

المراكز 

المتقدمة

أحمد عصفورالبرلسى جنى أحمد عبد الستارالمنصورة 888876778674ٌوسف نادرالبرلسى 15

سٌف أحمد عبد السمٌع المنصورة سما محمد رشدى المنصورة 778778787665سما محمد رشدى المنصورة 22

ٌوسف نادرالبرلسى جنى هشام السٌدسموحة676758867606جنى هشام السٌدسموحة16

546655777527الرا أحمد عبد الرحمن سموحة19

657764556518دانه أحمد فارسسموحة18

656764656519عالٌا ولٌد قابل سموحة20

5665656554910عمر الشامًالبرلسى 10

7575644464811عمر اسماعٌلالبرلسى 13

6467635554712سلمى محمد محمودسموحة21

5565427554413بٌري محمدالبرلسى 9

6655633354214حمزة أشرفالبرلسى 12

7446543354115بالل اشرفالبرلسى 11

5464523564016تمٌم حسٌن حاتم سموحة17

4435425343417لوجٌن ٌحٌىالبرلسى 8

4333224332718علً نبٌلالبرلسى 2

21214111122519على سرىالبرلسى 6

2422323232320جولى ولٌدالبرلسى 4

3333312232321شرٌن حسنى البرلسى 7

2233222222022احمد السعٌدالبرلسى 1

2222111121423جومانا تامرالبرلسى 3

2222111121424كٌفٌن ماركوالبرلسى 5

2018مهرجان أكادٌمٌة البرلسً لإلسكواش 

 سنوات 9تقٌٌم الالعبٌن تحت 



الالعبة/إسم الالعباسم األكادٌمٌةم
الضربة األمامٌة 

(10)المستقٌمة 

الضربة الخلفٌة 

(10)المستقٌمة 

الضربة األمامٌة 

(10)العكسٌة 

الضربة الخلفٌة 

(10)العكسٌة 

الضربة الجانبٌة 

(10)
(10)األداء الفنً 

مجموع 

الدرجات 

(60)

ترتٌب 

الالعبة/الالعب

المراكز 

المتقدمة

المراكز 

المتقدمة

#AcademyPlayer's Name
ForeHand 

Straight

BackHand 

Straight

ForeHand 

Cross

BackHand 

Cross
SidewallTechniqueTotalRanking1عمرو هانى البرلسى 1جودى حسام الدٌن سموحة

ٌوسف محمد فتحى سموحة2فٌروز اسماعٌلالمنصورة 7867874312جودى حسام الدٌن سموحة10

عمر سامح محمد سموحة3فرٌدة طارقالبرلسى 7767663923عمرو هانى البرلسى 3

677667393فٌروز اسماعٌلالمنصورة 14

677747384ٌوسف محمد فتحى سموحة12

666566355عمر سامح محمد سموحة11

667556356بدر السٌد عبد الفتاحالمنصورة 16

667636347فرٌدة طارقالبرلسى 7

565756348أٌه سامح سعٌد سموحة8

665556339مروان الكفراوىالبرلسى 1

6456553110عمر معتز احمد المنصورة 15

6554463011آسر عبد الفتاحالبرلسى 2

6454252612رٌتال عز الدٌن البرلسى 6

5545242513الرا عمرو رفعتسموحة9

5544232314ٌونس علٌانالبرلسى 5

5543232215حبٌبه شبل البرلسى 4

3433331916رهف تامر القناوى المنصورة 13

2018مهرجان أكادٌمٌة البرلسً لإلسكواش 

 سنوات 8تقٌٌم الالعبٌن تحت 



الالعبة/إسم الالعباسم األكادٌمٌةم
الضربة األمامٌة 

(10)المستقٌمة 

الضربة الخلفٌة 

(10)المستقٌمة 

الضربة األمامٌة 

(10)العكسٌة 

الضربة الخلفٌة 

(10)العكسٌة 
(10)األداء الفنً 

مجموع 

الدرجات 

(50)

ترتٌب 

الالعبة/الالعب

#AcademyPlayer's Name
ForeHand 

Straight

BackHand 

Straight

ForeHand 

Cross

BackHand 

Cross
TechniqueTotalRanking

المراكز 89789411كرمة فادى عادلسموحة5

المتقدمة

المراكز 

المتقدمة

مالك احمدالبرلسى 1كرمة فادى عادلسموحة878873821سلمى الشناوى سموحة7

عمر السٌدالبرلسى 2سلمى الشناوى سموحة778783732مالك احمدالبرلسى 3

ٌوسف ولٌد البرلسى 3نور احمد شهدىسموحة777773543عمر السٌدالبرلسى 4

66656295ٌوسف ولٌد البرلسى 2

65445246نور احمد شهدىسموحة6

73545247مازن أحمد عبد الستارالمنصورة 8

64533218محمد تامر البرلسى 1

35453209اٌاد ابو النجاالمنصورة 9

2018مهرجان أكادٌمٌة البرلسً لإلسكواش 

 سنوات 7تقٌٌم الالعبٌن تحت 



البرلسى- لوجٌن ٌحٌى 

سموحة - دانا فارس 

البرلسى- بٌرى محمد 

البرلسى- بٌرى محمد 

Bye

- جنى عبد الستارر 

المنصورة

سموحة- جنى هشام 

المنصورة- جنى عبد الستارر 

المنصورة- جنى عبد الستارر 

سموحة- جنى هشام 

المنصورة- جنى عبد الستارر 

2018مهرجان أكادٌمٌة البرلسً لالسكواش 

 سنوات9ناشئات تحت 

سموحة- جنى هشام 

Bye

المنصورة- سما رشدى 

المنصورة- سما رشدى 

المنصورة- سما رشدى 



البرلسى- ٌوسف نادر 
- سٌف عبد السمٌع 

المنصورة
المراكزالبرلسى- احمد عصفور 

2/02/03البرلسى- ٌوسف نادر 

0/22/02المنصورة- سٌف عبد السمٌع 

البرلسى- احمد عصفور 
0/2

0/21

2018مهرجان أكادٌمٌة البرلسً لالسكواش 

 سنوات9ناشئٌن تحت 


