
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٣-٢-٢٠١٥حتى  ٢٩-١-٢٠١٥بطولة منطقة بورسعید لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 
٣٢درو 

نغم أحمد محمود مجدي  -  الصید 1

B Y E نغم أحمد محمود مجدي  -  الصید2

ھنا ھشام أحمد  -  ھلیو نغم أحمد محمود مجدي  -  الصیدھنا ھشام أحمد  -  ھلیو3

مریم على عبد الفتاح  -  سبورتیج 4
/2015/01/30 09:30 ١م

بسملھ محمد عارف  -  سموحة نغم أحمد محمود مجدي  -  الصید5

جنھ خالد القفاص  -  سبورتیج 6
/2015/01/30 09:30 ٢م

بسملھ محمد عارف  -  سموحةبسملھ محمد عارف  -  سموحة

مریم مدحت جالل  -  معادى مریم مدحت جالل  -  معادى7

اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتیج 8
/2015/01/30 09:50 ١م

مارجان عماد الدفراوى  -  ھلیو نغم أحمد محمود مجدي9

B Y E مارجان عماد الدفراوى  -  ھلیو10

٦سلمى عمرو حسن  -  الصید  ٦سلمى عمرو حسن  -  الصید ٦سلمى عمرو حسن  -  الصید 11

لجین محمد على أحمد  -  رواد 12
/2015/01/30 09:50 ٢م

نور محمد وجیھ  -  زھور

مریم أشرف الخشن  -  زھور 13

نور رامى حرفوش  -  سبورتیج 14
/2015/01/30 10:10 ١م

نور محمد وجیھ  -  زھورمریم أشرف الخشن  -  زھور

نور محمد وجیھ  -  زھور نور محمد وجیھ  -  زھور15

ھیا اسالم مصطفى  -  زھور 16
/2015/01/30 10:10 ٢م

نغم أحمد محمود
مجدي

حبیبھ عمرو غنیم  -  دلفى 17

آیتن شیرین غانم  -  طنطا 18
/2015/01/30 10:30 ١م

آیتن شیرین غانم  -  طنطا

نور ولید أحمد فؤاد  -  سبورتیج جنى ھشام عیسى  -  الصید.قجنى ھشام عیسى  -  الصید.ق19

جنى ھشام عیسى  -  الصید.ق 20
/2015/01/30 10:30 ٢م

ملك اسالم خفاجى  -  سبورتیج ملك محمد العصامى  -  طنطا21

ناردین سامح جرس  -  دجلة 22
/2015/01/30 10:50 ١م

ملك محمد العصامى  -  طنطاملك اسالم خفاجى  -  سبورتیج

B Y E ملك محمد العصامى  -  طنطا23

ملك محمد العصامى  -  طنطا ملك محمد العصامى24

ھبھ هللا محمد ریاض  -  سبورتیج 25

شھد محمد الرفاعى  -  دجلة 26
/2015/01/30 10:50 ٢م

شھد محمد الرفاعى  -  دجلة

نورین ھشام خلیفھ  -  سبورتیج شھد محمد الرفاعى  -  دجلةلیلى سامح عمر  -  الصید.ق27

لیلى سامح عمر  -  الصید.ق 28
/2015/01/30 11:10 ١م

نور رامى محمود  -  شمس

منھ هللا ولید حسن  -  سموحة 29

لینة محمد الملغم  -  سموحة 30
/2015/01/30 11:10 ٢م

نور محمد وجیھنور رامى محمود  -  شمسلینة محمد الملغم  -  سموحة

B Y E نور رامى محمودنور رامى محمود  -  شمس31

نور رامى محمود  -  شمس 32


