
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٩-١٠-٢،٠١٣  حتى  ٥-١٠-٢،٠١٣بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

شمس-  سنا محمود إبراھیم   1

B Y E سنا محمود إبراھیم2

المحلة.ب-  مایبل إیھاب سعد أحمد   سنا محمود إبراھیمآیھ اهللا أیمن ضالم3

سبورتیج-  آیھ اهللا أیمن ضالم   4

سموحة-  حبیبھ السایح   سنا محمود إبراھیم5

B Y E حبیبھ السایححبیبھ السایح6

سبورتیج-  ھبھ اهللا محمد ریاض   ھبھ اهللا محمد ریاض7

B Y E 8

الصید-  كنزى أیمن صابر   سنا محمود إبراھیم9

B Y E كنزى أیمن صابر10

سبورتیج-  لینا شریف تمام   كنزى أیمن صابرلینا شریف تمام11

دجلة-  خدیجھ حمدي البرقوقي   بسملھ محمد عارف12

سموحة-  بسملھ محمد عارف   13

B Y E بسملھ محمد عارفبسملھ محمد عارف14

دجلة-  ملك أحمد الترجمان   ملك أحمد الترجمان15

أھلى-  ریناد ھیثم السعید   سنا محمود إبراھیم16
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

جزیرة-  أمینة إیھاب الریحانى   17

B Y E أمینة إیھاب الریحانى18

سبورتیج-  فرح إیھاب بسیونى   أمینة إیھاب الریحانىملك محمد حجازي19

ق.الصید-  ملك محمد حجازي   20

ھلیو-  ھنا ھشام أحمد   أمینة إیھاب الریحانى21

B Y E ھنا ھشام أحمدھنا ھشام أحمد22

سبورتیج-  ملك اسالم خفاجى   ملك اسالم خفاجى23

B Y E أمینة إیھاب الریحانى24

دجلة-  یارا مصطفى حیدر   25

B Y E یارا مصطفى حیدر26

معادى-  مریم مدحت جالل   یارا مصطفى حیدرمریم مدحت جالل27

الجیش-  ھنا علي الھاللي   یارا مصطفى حیدر28

سموحة-  جنا ھانى السوسى   29

B Y E حبیبھ نادر الدفراوىجنا ھانى السوسىجنا ھانى السوسى30 حبیبھ نادر الدفراوى

سبورتیج-  عالیھ محمد قاسم   ملك محمد العصامىعالیھ محمد قاسم31

زھور-  لوجین محمد فھمى   32
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١٢٨درو 

ق.الصید-  حبیبھ نادر الدفراوى   سنا محمود إبراھیم33

B Y E حبیبھ نادر الدفراوى34

سموحة-  جنى ماجد زكریا   حبیبھ نادر الدفراوىجنى ماجد زكریا35

الجیش-  جنة اهللا إسماعیل   36

ق.الصید-  سلمى أحمد محمد الطیب   حبیبھ نادر الدفراوى37

B Y E سلمى أحمد محمد الطیبسلمى أحمد محمد الطیب38

سبورتیج-  فاطمھ حسن زھدى   فاطمھ حسن زھدى39

B Y E 40

ھلیو-  مارجان عماد الدفراوى   حبیبھ نادر الدفراوى41

B Y E مارجان عماد الدفراوى42

ھلیو-  فریده ولید فخرى   مارجان عماد الدفراوىنوران إیمن عماره43

طنطا-  نوران إیمن عماره   مارجان عماد الدفراوى44

٦الصید -  سلمى عمرو حسن   45

B Y E سلمى عمرو حسنسلمى عمرو حسن46

سبورتیج-  شادن محمد منیر   حبیبھ نادر الدفراوى47 شادن محمد منیر

سبورتیج-  كرمھ وائل رشاد   48



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٩-١٠-٢،٠١٣  حتى  ٥-١٠-٢،٠١٣بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

٦الصید -  ھیا محمد على أحمد   49

B Y E ھیا محمد على أحمد50

سبورتیج-  جنھ خالد القفاص   ھیا محمد على أحمدأمیره السید الرفاعي51

دجلة-  أمیره السید الرفاعي   52

طنطا-  حفصھ محمد صقر   ھیا محمد على أحمد53

B Y E حفصھ محمد صقرحفصھ محمد صقر54

ھلیو-  فریدة ھشام الركایبى   فریدة ھشام الركایبى55

B Y E ھیا محمد على أحمد56

سبورتیج-  ملك محمد نوح   57

B Y E ملك محمد نوح58

جزیرة-  رنا بیتھوفین طایل   ملك محمد نوحنور رامى حرفوش59

سبورتیج-  نور رامى حرفوش   ملك محمد نوح60

٦الصید -  مریم یاسر رفعت   61

B Y E نورین ھشام خلیفھمریم یاسر رفعت62

سبورتیج-  نورین ھشام خلیفھ   نورین ھشام خلیفھ63

B Y E 64
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  سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 

١٢٨درو 

B Y E سنا محمود إبراھیم65

ق.الصید-  نور محمد إسماعیل   نور محمد إسماعیل66

B Y E جنھ كریم العشماوىجنھ كریم العشماوى67

سبورتیج-  جنھ كریم العشماوى   68

B Y E منھ اهللا ولید حسن69

ق.الصید-  جنى ھشام عیسى   منھ اهللا ولید حسنجنى ھشام عیسى70

B Y E منھ اهللا ولید حسن71

سموحة-  منھ اهللا ولید حسن   72

١مجمع -  فرح تامر عصام الدین   ملك محمد العصامى73

سموحة-  سما سعد إبراھیم   سما سعد إبراھیم74

B Y E حبیبھ ھانى دیابحبیبھ ھانى دیاب75

سموحة-  حبیبھ ھانى دیاب   ملك محمد العصامى76

دجلة-  نور محمد الشرقاوي   77

ق.الصید-  عالیھ عالء فتح   ملك محمد العصامىعالیھ عالء فتح78

B Y E ملك محمد العصامى79

طنطا-  ملك محمد العصامى   ملك محمد العصامى80
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سبورتیج-  جنى طارق الشناوى   81

٣مجمع -  كنزى أیمن وفیق   كنزى أیمن وفیق82

B Y E میار خالد ضابیھمیار خالد ضابیھ83

سموحة-  میار خالد ضابیھ   84

سبورتیج-  جنى یحیى الخضرى   نور خالد عبد العزیز85

الجیش-  مھره أحمد شكرى   نور خالد عبد العزیزجنى یحیى الخضرى86

B Y E نور خالد عبد العزیز87

سموحة-  نور خالد عبد العزیز   جنى وائل صافى88

B Y E 89

سموحة-  سلمى محمد فؤاد   سلمى محمد فؤاد90

B Y E سلمى محمد فؤادملك حسن محمد91

٦الصید -  ملك حسن محمد   جنى وائل صافى92

زھور-  جنھ أشرف الخولى   93

سبورتیج-  اوراد أحمد مصطفى   جنى وائل صافىاوراد أحمد مصطفى94

B Y E جنى وائل صافى95

دجلة-  جنى وائل صافى   96



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٩-١٠-٢،٠١٣  حتى  ٥-١٠-٢،٠١٣بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش
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١٢٨درو 

B Y E نغم أحمد محمود مجدي97

سموحة-  لى لى شریف سرور   لى لى شریف سرور98

B Y E لى لى شریف سرورملك أحمد محمد البدرى99

ق.الصید-  ملك أحمد محمد البدرى   100

طنطا-  آیتن شیرین غانم   نور رامى محمود101

سبورتیج-  فیروز إیھاب محمد   نور رامى محمودآیتن شیرین غانم102

B Y E نور رامى محمود103

شمس-  نور رامى محمود   104

B Y E مریم عالء الدین شوقى105

سبورتیج-  نور ولید أحمد فؤاد   نور ولید أحمد فؤاد106

B Y E حبیبھ حسن زھدىحبیبھ حسن زھدى107

سبورتیج-  حبیبھ حسن زھدى   مریم عالء الدین شوقى108

سبورتیج-  ھنا أحمد الشاطبى   109

سبورتیج-  لیال إیھاب أحمد   مریم عالء الدین شوقىلیال إیھاب أحمد110

B Y E نغم أحمد محمود مجدي111 مریم عالء الدین شوقى

ق.الصید-  مریم عالء الدین شوقى   112
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١٢٨درو 

سموحة-  فریده أحمد سلوم   113

شمس-  حبیبھ ھشام غراب   فریده أحمد سلوم114

B Y E فریده أحمد سلومرحمھ بیتھوفن السید115

جزیرة-  رحمھ بیتھوفن السید   116

دجلة-  فریده أحمد الترجمان   ھنا محسن العزبى117

٣مجمع -  سارة رامى سوادن   ھنا محسن العزبىفریده أحمد الترجمان118

B Y E ھنا محسن العزبى119

زھور-  ھنا محسن العزبى   نغم أحمد محمود مجدي120

B Y E 121

دجلة-  شھد محمد الرفاعى   شھد محمد الرفاعى122

B Y E نور أشرف ھیكلنور أشرف ھیكل123

سموحة-  نور أشرف ھیكل   نغم أحمد محمود مجدي124

B Y E 125

٦الصید -  ھنا أحمد ھشام   نغم أحمد محمود مجديھنا أحمد ھشام126

B Y E نغم أحمد محمود مجدي127

الصید-  نغم أحمد محمود مجدي   128


