
نظام المسابقات وشئون الالعبین

5-11-2018  حتى  1-11-2018بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

سلمى عمرو المكاوي  -  الصید 1

 B Y E سلمى عمرو المكاوي2

لجین سامح لبیب  -  الصید
 

3  2018/11/01 1م  20:15
سلمى عمرو المكاويلجین سامح لبیب

4 لجین أحمد مصطفى  -  سموحة
  / 2018/11/01 6م  11:40

سجى أحمد حسنین  -  طنطا
5 1م  15:05

  2018/11/02
سلمى عمرو المكاوي

6 رغد ولید غمري  -  دجلة
/  2018/11/01 7م  11:40

سجى أحمد حسنینسجى أحمد حسنین

زینھ محمد عبد العال  -  سبورتنج
 

7  2018/11/01 2م  20:15
زینھ محمد عبد العال

8 دانھ أحمد فارس  -  سموحة
  / 2018/11/01 8م  11:40

جوري معتز صالح حموده  -  ك . شوت 42018/11/02م  22:10   9
جوري معتز صالح حموده

10 جودي ھادي العربي  -  دجلة
/  2018/11/01 1م  12:00

جوري معتز صالح حموده

لجین عالء حسني  -  طنطا
 

11    2018/11/01 3م  20:15
جوري معتز صالح حمودهملك محمد فؤاد عیاد

12 ملك محمد فؤاد عیاد  -  سموحة
  /   2018/11/01 2م  12:00

جوري معتز صالح حموده

فرح أحمد سلطان  -  منصورة
13 2م  15:05

  2018/11/02

14 ملك ضیاء اللبودي  -  سبورتنج
/  2018/11/01 3م  12:00

فرح أحمد سلطانفرح أحمد سلطان

مریم مینا لبیب  -  سبورتنج
 

15  2018/11/01 4م  20:15
مریم مینا لبیب

16 جنى أحمد السید الباز  -  ك . شوت
  /  2018/11/01  4م  12:00
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جنى حسام مبروك  -  سموحة 17
  

 B Y E 18
 

جنى حسام مبروك
 

عالیا مصطفى خلیف  -  سبورتنج
 

19   2018/11/01 5م  20:15
جنى حسام مبروكعالیا مصطفى خلیف

 

20 جودي حسام ابوكلیلھ  -  سموحة
  /  2018/11/01  5م  12:00

سھیلة محمد سامي  -  ب. بول
21 3م  15:05

   2018/11/02
سھیلة محمد سامي

 

22 ملك معتز عامر  -  سموحة
/   2018/11/01 6م  12:00

سھیلة محمد ساميسھیلة محمد سامي
 

مریم إبراھیم فوده  -  زھور
 

23   2018/11/01 6م  20:15
مریم إبراھیم فوده

 

24 حبیبھ حسین جوده  -  سموحة
  /  2018/11/01 7م  12:00

سھیلة محمد سامي
 

نور محمد الشین  -  سموحة  52018/11/02م  22:10  25

26 تیا محمد سحاب  -  الصید
/ 2018/11/01 8م  12:00

نور محمد الشین
 

جودي محمود مبروك  -  سموحة
 

27   2018/11/01 7م  20:15
نور محمد الشینجودي محمود مبروك

 

28 مریم عمرو واصف  -  زھور
  /  2018/11/01 1م  12:20

جودي ولید المالح
 

جودي ولید المالح  -  ب.المحلة
29 4م  15:05

 2018/11/02 

30 الرا محمد الشرقاوي  -  الصید
/   2018/11/01 2م  12:20

جودي ولید المالحجودي ولید المالح
 1899/12/30

أسیل أسامھ مطاوع  -  سموحة
 

31   2018/11/01 8م  20:15
أسیل أسامھ مطاوع

 1899/12/30

32 جودي علي شلتوت  -  سبورتنج
  / 2018/11/01  3م  12:20
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سلمى شریف تمام  -  سبورتنج 33   

 B Y E سلمى شریف تمام34
  

فرح عمرو الشریف  -  المؤسسة
 

35  2018/11/01 1م  20:35
سلمى شریف تمامفرح عمرو الشریف

  

36 كارمھ سامح طالب  -  دجلة
  / 2018/11/01   4م  12:20

أمینھ یاسر حمزه  -  االتحاد
37 5م  15:05

  2018/11/02
سلمى شریف تمام

  

38 عائشھ شریف عسكر  -  سبورتنج
/  2018/11/01 5م  12:20

أمینھ یاسر حمزهأمینھ یاسر حمزه
  

خدیجھ عمر سرحان  -  الصید
 

39  2018/11/01 2م  20:35
خدیجھ عمر سرحان

  

40 ملك ایھاب ابراھیم  -  النصر
  / 2018/11/01   6م  12:20

جنى أحمد عبد الستار  -  منصورة 62018/11/02م  22:10   41
سلمى شریف تمام

  

42 جودي عطیھ الشحات  -  االتحاد
/  2018/11/01 7م  12:20

جنى أحمد عبد الستار
  

فریده خالد زاید  -  طنطا
 

43    2018/11/01 3م  20:35
فریده خالد زایدفریده خالد زاید

  

44 ھنا أحمد الزرقم  -  االسطول
  /   2018/11/01 8م  12:20

فریده خالد زاید
  

تالیا محمد زكریا  -  سبورتنج
45 6م  15:05

  2018/11/02  

46 ھنا السید القصیفي  -  سبورتنج
/  2018/11/01 1م  12:40

تالیا محمد زكریاتالیا محمد زكریا
  

عالیا محمد احمد صالح  -  م.بوینت
 

47  2018/11/01 4م  20:35
رقیھ إیمن خضر

  

48 رقیھ إیمن خضر  -  سبورتنج
  /  2018/11/01  2م  12:40
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كنزي محمد ابو ستیت  -  دجلة 49
  

50 مروه خلیل الرویعي  -  االسطول
/ 2018/11/01 3م  12:40

كنزي محمد ابو ستیت
 

إنجي مصطفى مراد  -  شمس
 

51   2018/11/01 5م  20:35
كنزي محمد ابو ستیتإنجي مصطفى مراد

 

52 ملك تامر السید  -  سبورتنج
  /  2018/11/01  4م  12:40

ملیكھ تیمور القراقصي  -  سبورتنج
53 7م  15:05

   2018/11/02
كنزي محمد ابو ستیت

 

54 خدیجھ محمد عبدالواحد  -  سبورتنج
/   2018/11/01 5م  12:40

ملیكھ تیمور القراقصيملیكھ تیمور القراقصي
 

ملك محمد یوسف  -  سموحة
 

55   2018/11/01 6م  20:35
ملك محمد یوسف

 

56 فطیمھ محمد الشامي  -  سبورتنج
  /  2018/11/01 6م  12:40

كنزي محمد ابو ستیت
 

زینھ خالد ھالل  -  ھلیو  72018/11/02م  22:10  57

58 ملك وائل شرف  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 7م  12:40

زینھ خالد ھالل
 

كرمھ خالد عوده  -  سموحة
 

59   2018/11/01 7م  20:35
زینھ خالد ھاللكرمھ خالد عوده

 

60 یارا عالء قاسم  -  زھور
  /  2018/11/01 8م  12:40

زینھ خالد ھالل
 

كرمھ أحمد سلوم  -  سموحة
61 8م  15:05

 2018/11/02 

62 نیللي محمد ھاللي  -  المؤسسة
/ 2018/11/01 1م  13:00

كرمھ أحمد سلومكرمھ أحمد سلوم
 

جومانھ حسام االشطوخي  -  طنطا
 

63 2018/11/01 8م  20:35
جومانھ حسام االشطوخي

 

64 تالیا تامر صالح  -  سبورتنج
  /2018/11/01  2م  13:00
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فریده كریم مرسي  -  سموحة 65
  

66 خدیجھ محمد المصري  -  سبورتنج
/2018/11/01 3م  13:00

فریده كریم مرسي
 

عالیھ ولید قابل محمد  -  سموحة
 

67  2018/11/01 1م  20:55
ھدى سامح فتح هللاھدى سامح فتح هللا

 

68 ھدى سامح فتح هللا  -  طنطا
  / 2018/11/01  4م  13:00

كرمھ فادي عادل  -  سموحة
69 1م  15:25

  2018/11/02
ندى عالء الزلباني

 

70 لینا إیمن أحمد ماھر  -  دجلة
/  2018/11/01 5م  13:00

ندى عالء الزلبانيلینا إیمن أحمد ماھر
 

حبیبھ تامر السید بكر  -  سموحة
 

71  2018/11/01 2م  20:55
ندى عالء الزلباني

 

72 ندى عالء الزلباني  -  شمس
  / 2018/11/01  6م  13:00

ملك السید سنبل  -  سبورتنج 82018/11/02م  22:10   73
ملك أشرف ھیكل

 

74 لیالس ھیثم حنفي  -  سموحة
/  2018/11/01 7م  13:00

لیالس ھیثم حنفي
 

سلمى سیف التحیوي  -  أھلى
 

75    2018/11/01 3م  20:55
أیتن وسیم الرشیديأیتن وسیم الرشیدي

 

76 أیتن وسیم الرشیدي  -  الصید
  /   2018/11/01 8م  13:00

ملك أشرف ھیكل
 

جودي محمد نور  -  طنطا
77 2م  15:25

  2018/11/02 

78 نیروز ناصر النمرسي  -  سبورتنج
/  2018/11/01 1م  13:20

ملك أشرف ھیكلجودي محمد نور
 

یارا یوسف فكري  -  االسطول
 

79  2018/11/01 4م  20:55
ملك أشرف ھیكل

 

80 ملك أشرف ھیكل  -  سموحة
  /  2018/11/01   2م  13:20
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شھد ولید مساح  -  االتحاد 81
   

82 كیندا محمد البنداري  -  سموحة
/ 2018/11/01 3م  13:20

كیندا محمد البنداري
  

الرا أحمد منصور  -  سموحة
 

83   2018/11/01 5م  20:55
جاسمین حسام مبروكجاسمین حسام مبروك

  

84 جاسمین حسام مبروك  -  سموحة
  /  2018/11/01   4م  13:20

لیلى عصام فوزي  -  سموحة
85 3م  15:25

   2018/11/02
جاسمین حسام مبروك

  

86 جنى أحمد حبیب  -  سموحة
/   2018/11/01 5م  13:20

كرمھ ولید القمحاويجنى أحمد حبیب
  

فریده عمر شریف  -  سبورتنج
 

87   2018/11/01 6م  20:55
كرمھ ولید القمحاوي

  

88 كرمھ ولید القمحاوي  -  سموحة
  /  2018/11/01 6م  13:20

ملك محمد المراغي
  

مایا محمد زاھر  -  سبورتنج   12018/11/02م  22:35  89

90 إنجي أحمد الحدیدي  -  زھور
/ 2018/11/01 7م  13:20

إنجي أحمد الحدیدي
  

مریم إیھاب الزربھ  -  سبورتنج
 

91   2018/11/01 7م  20:55
إنجي أحمد الحدیديجودي محمد درویش

  

92 جودي محمد درویش  -  الصید
  /  2018/11/01 8م  13:20

ملك محمد المراغي
  

فاطمھ الزھراء غالي  -  سموحة
93 4م  15:25

 2018/11/02  

94 كرمھ خالد القلیوبي  -  الصید
/ 2018/11/01 1م  13:40

ملك محمد المراغيكرمھ خالد القلیوبي
  

 
B Y E 95 2018/11/01 8م  20:55

ملك محمد المراغي
  

96 ملك محمد المراغي  -  شمس
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تالیا عجمي السید  -  سبورتنج 97  

98 أكتوبر6سلمى أیمن الضبع  -  
/2018/11/01 2م  13:40

سلمى أیمن الضبع
 

ملك محمد ھاللي  -  المؤسسة
 

99  2018/11/01 1م  21:15
لوجین شریف وھبيلوجین شریف وھبي

 

100 لوجین شریف وھبي  -  سموحة
  / 2018/11/01  3م  13:40

فاطمھ حسین عبدالوھاب  -  سبورتنج
101 5م  15:25

  2018/11/02
ریتاج محمد كامل

 

102 ریتاج عمرو سید  -  م.النصر
/  2018/11/01 4م  13:40

ریتاج محمد كاملریتاج عمرو سید
 

فریده أحمد المنشاوي  -  طنطا
 

103  2018/11/01 2م  21:15
ریتاج محمد كامل

 

104 ریتاج محمد كامل  -  ب. بول
  / 2018/11/01  5م  13:40

النا تامر دسوقي  -  زھور 22018/11/02م  22:35   105
جولي شھاب عبد الحكیم

 

106 جنى محمد عبد الحمید  -  االتحاد
/  2018/11/01 6م  13:40

النا تامر دسوقي
 

مریم محمد حسن علي  -  ھلیو
 

107    2018/11/01 3م  21:15
مریم محمد حسن عليمریم محمد حسن علي

 

108 خدیجة ممدوح عمران  -  أھلى
  /   2018/11/01 7م  13:40

جولي شھاب عبد الحكیم
 

إنجي خالد أبو العزم  -  سبورتنج
109 6م  15:25

  2018/11/02 

110 ھایا محمد مبروك  -  سموحة
/  2018/11/01 8م  13:40

جولي شھاب عبد الحكیمھایا محمد مبروك
 

مایا أحمد حسني  -  الصید
 

111  2018/11/01 4م  21:15
جولي شھاب عبد الحكیم

 

112 جولي شھاب عبد الحكیم  -  الصید
  /  2018/11/01 1م  14:00
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راویھ عبدالرحمن حسن  -  سبورتنج 113
 

114 دانا ھیثم نصار  -  الصید
/ 2018/11/01 2م  14:00

دانا ھیثم نصار

علیھ إیھاب العریني  -  الصید
 

115   2018/11/01 5م  21:15
علیھ إیھاب العرینيعلیھ إیھاب العریني

116 سلمي حازم فاروق  -  سموحة
  /  2018/11/01 3م  14:00

إیالن وائل فراج  -  طنطا
117 7م  15:25

   2018/11/02
علیھ إیھاب العریني

118 حبیبھ أحمد عامر  -  م.بوینت
/   2018/11/01 4م  14:00

نور محمود سامي مصطفيحبیبھ أحمد عامر

جنى ھشام ھواش  -  سموحة
 

119   2018/11/01 6م  21:15
نور محمود سامي مصطفي

120 نور محمود سامي مصطفي  -  م.بوینت
  /  2018/11/01 5م  14:00

إیسل أحمد رجب

ملك شریف وھبي  -  سموحة 32018/11/02م  22:35  121

122 ریتال محمد الفقي  -  طنطا
/ 2018/11/01 6م  14:00

ریتال محمد الفقي

جنى أحمد عبد الخالق  -  طنطا
 

123   2018/11/01 7م  21:15
ریتال محمد الفقيراما أحمد النجار

124 راما أحمد النجار  -  م.بوینت
  /  2018/11/01 7م  14:00

إیسل أحمد رجب

إیمان طارق طبوزاده  -  سبورتنج
125 8م  15:25

 2018/11/02

126 ریتاج تامر نصر محمد  -  سموحة
/ 2018/11/01 8م  14:00

إیسل أحمد رجبریتاج تامر نصر محمد

 
B Y E 127 2018/11/01 8م  21:15

إیسل أحمد رجب

128 إیسل أحمد رجب  -  أھلى
  


