
نظام المسابقات وشئون الالعبین

2010-12-14  حتى  2010-12-9بطولة منطقة بورسعید لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات15مرحلة تحت 

32درو 

أھلى-  میار ھانى محمد  1

B Y E أھلى-  میار ھانى محمد  2

أھلى-  میار ھانى محمد  سبورتیج-  ھنا عصام عزت  سبورتیج-  ھنا عصام عزت  3

مالحیة.ت-  نادین أحمد الموجي  4

أھلى-  میار ھانى محمد  جزیرة-  نادین أیمن شاھین  5

أھلى-  منة اهللا محمد غریب  أھلى-  منة اهللا محمد غریب  أھلى-  منة اهللا محمد غریب  6

أھلى-  فرح ھشام فوزى أحمد  أھلى-  فرح ھشام فوزى أحمد  7

الرباط-  ندى عمرو عبد الرحمن  8

میار ھانى محمدالصید-  رویدا ولید  9

B Y E الصید-  رویدا ولید  10

الصید-  رویدا ولید  ھلیو-  زینة محمد حسن  ھلیو-  زینة محمد حسن  11

سموحة-  نورھان مجدي علي  س.قناة-  أریج مدحت مرسي  12

سموحة-  نورھان مجدي علي  13

سموحة-  نورھان مجدي علي  سموحة-  نورھان مجدي علي  سبورتیج-  جانا ھاني حسین  14

سبورتیج-  فرح أشرف حسن  دجلة-  سماء عمرو كمال  15

میار ھانى محمدسبورتیج-  فرح أشرف حسن  16

س.قناة-  حنان حسن أبو جمیل  17

النصر.م-  نور عمرو مقبل  النصر.م-  نور عمرو مقبل  18

B Y E سبورتیج-  ھنا باسم رمضان  سبورتیج-  ھنا باسم رمضان  19

سبورتیج-  ھنا باسم رمضان  20

سبورتیج-  ھنا باسم رمضان  النصر.م-  فاطمة الزھراء صالح  21

دجلة-  منة اهللا محمد والء  النصر.م-  فاطمة الزھراء صالح  المحلة.ب-  یاسمین أحمد وھبة  22

B Y E دجلة-  منة اهللا محمد والء  23

دینا أحمد فریددجلة-  منة اهللا محمد والء  24

أھلى-  وفاء أشرف بدوي  25

أھلى-  وفاء أشرف بدوي  زھور-  ھاجر محمد شریف  26

ھلیو-  أمینة معتز عطیة  ھلیو-  أمینة معتز عطیة  مالحیة.ت-  مریم أشرف جالل  27

أھلى-  دینا أحمد فرید  ھلیو-  أمینة معتز عطیة  28

ھلیو-  ندى خالد خیر اهللا  29

نورھان مجدي علينورھان مجدي عليأھلى-  دینا أحمد فرید  ھلیو-  ندى خالد خیر اهللا  ھلیو-  فرح محمد بنداري  30

B Y E ھنا باسم رمضانأھلى-  دینا أحمد فرید  31

أھلى-  دینا أحمد فرید  32


