
نظام المسابقات وشئون الالعبين

5-1-2018  حتى  31-12-2017بطولة نادي التنمية سبورت المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات11مرحلة تحت 

32درو 

سلمى محمد البسيوني  -  شمس 1

 
B Y E سلمى محمد البسيوني  -  شمس2

لجين السيد العسال  -  طنطا
 

3
لجين السيد العسال  -  طنطا  

2018/01/02 1م  16:00
سلمى محمد البسيوني  -  شمس

4 فرح وليد عبد الرازق  -  ت.سبورت
  / 2018/01/01 1م  17:20

عليه إيهاب العريني  -  الصيد 5
سلمى محمد البسيوني  -  شمس   

12018/01/03م  17:00

6 ساره هاني عبد الرحيم  -  ت.سبورت
/  2018/01/01 2م  17:20

عليه إيهاب العريني  -  الصيدعليه إيهاب العريني  -  الصيد

ندى عالء الزلباني  -  دجلة
 

7
  

ندى عالء الزلباني  -  دجلة
2018/01/02 2م  16:00

8 خديجة ممدوح عمران  -  دجلة
  / 2018/01/01 1م  17:40

 سلمى محمد عبد العال  -  رواد
9

سلمى محمد البسيوني  
12018/01/04م  16:45

 
B Y E 10

  
سلمى محمد عبد العال  -  رواد

حبيبه محمد ممدوح  -  دجلة
 

11
    

حبيبه محمد ممدوح  -  دجلة
2018/01/02 1م  16:20

سلمى محمد عبد العال  -  رواد

12 هنا طارق سمير  -  الجيش
  /   2018/01/01 2م  17:40

سلمى محمد عبد العال  -  رواد

إيسل أحمد رجب  -  أهلى 13
22018/01/03م  17:00   

14 نور أحمد سعيد الجمال  -  الجيش
/  2018/01/01 1م  18:00

إيسل أحمد رجب  -  أهلىإيسل أحمد رجب  -  أهلى

أكتوبر6أروى عمرو عبد النبي  -  
 

15
  

جنى أحمد رأفت  -  الجيش
2018/01/02 2م  16:20

جنى أحمد رأفت  -  الجيش
2018/01/05  16

  /  2018/01/01 2م  217:00م  18:00
سلمى محمد البسيوني

كنزي محمد عبد العزيز  -  الجيش 17
 

18 هنا حازم النادي  -  دجلة
/ 2018/01/01 1م  18:20

هنا حازم النادي  -  دجلة

 
B Y E 19

   
هنا شريف علوان نوفل  -  رواد

2018/01/02 1م  16:40
هنا شريف علوان نوفل  -  رواد

20 هنا شريف علوان نوفل  -  رواد
    

سلمى هاني عبد الرحيم  -  ت.سبورت 21
رقيه أحمد سالم  -  معادى    

12018/01/03م  17:25

22 هانيا شريف حسين  -  الجيش
/   2018/01/01 2م  18:20

رقيه أحمد سالم  -  معادىهانيا شريف حسين  -  الجيش

 
B Y E 23

   
رقيه أحمد سالم  -  معادى

2018/01/02 2م  16:40

24 رقيه أحمد سالم  -  معادى
جودي أحمد أبو العال    

 إنجي حازم سيف النصر  -  دجلة
25

22018/01/04م  16:45 

26 دانا هيثم نصار  -  الصيد
/ 2018/01/01 1م  18:40

إنجي حازم سيف النصر  -  دجلة

 
B Y E 27

   
3منه أحمد عبد الباري  -  مجمع 

2018/01/02 1م  17:00
3منه أحمد عبد الباري  -  مجمع 

28 3منه أحمد عبد الباري  -  مجمع 
جودي أحمد أبو العال  -  االتحاد    

ربى خالد سعيد عثمان  -  الجيش 29
22018/01/03م  17:25  

30  فريده خالد حماد  -  هليو
/  2018/01/01 2م  18:40

سلمى محمد عبد العالسلمى محمد عبد العالجودي أحمد أبو العال  -  االتحادفريده خالد حماد  -  هليو

 
B Y E 31

جودي أحمد أبو العال  -  االتحاد   
2018/01/02 2م  17:00

رقيه أحمد سالم

32  جودي أحمد أبو العال  -  االتحاد
  


