
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢١-١١-٢٠١٥حتى  ١٦-١١-٢٠١٥بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
٦٤درو 

جنى محمد على  -  سبورتیج 1

B Y E جنى محمد على2

جنى أیمن سید  -  معادى 3
2015/11/17 14:00 ١م

جنى أیمن سید جنى أیمن سید

حبیبھ عماد حسن زھران  -  شمس 4
/2015/11/16 14:00 ١م

٦ملك أشرف عثمان  -  الصید  5
17:45 ٣2015/11/17م

جنى أیمن سید

نور عمرو الشناوي  -  زھور 6
/2015/11/16 14:00 ٢م

یاسمین أشرف محمد ملك أشرف عثمان

٦یاسمین أشرف محمد  -  الصید  7
2015/11/17 14:00 ٢م

یاسمین أشرف محمد

جنا محمد شفیق راشد  -  ب.المحلة 8
/2015/11/16 14:00 ٣م

كرمة احمد محمد نجم  -  سموحة 9

B Y E كرمة احمد محمد نجم10

كارین أحمد أسامة  -  الجیش 11
2015/11/17 14:00 ٣م

كارین أحمد أسامة كارین أحمد أسامة

سلمى حسن البربري  -  الصید 12
/2015/11/16 14:20 ١م

كرمة إیمن عالم

حبیبھ أیمن سید  -  معادى 13
18:10 ١2015/11/17م

لورین كلود بالتیان  -  الجیش 14
/2015/11/16 14:20 ٢م

كرمة إیمن عالم حبیبھ أیمن سید

كرمة إیمن عالم  -  سبورتیج 15
2015/11/17 14:20 ١م

كرمة إیمن عالم

ھنا محمد إبراھیم طھ  -  ب.المحلة 16
/2015/11/16 14:20 ٣م

ملك أحمد عبد الحافظ  -  الصید.ق 17

B Y E ملك أحمد عبد الحافظ18

ھنا احمد العشري  -  الصید.ق 19
2015/11/17 14:20 ٢م

ملك أحمد عبد الحافظ ھنا احمد العشري

میراي اشرف عاید عزمي  -  دجلة 20
/2015/11/16 14:40 ١م

جایداء حازم عبدالغني  -  معادى 21
18:10 ٢2015/11/17م

ملك أحمد عبد الحافظ

B Y E جایداء حازم عبدالغني22 جایداء حازم عبدالغني

سلمى محمد البسیوني  -  الصید.ق 23
2015/11/17 14:20 ٣م

سلمى محمد البسیوني

ریتاج احمد سمیر  -  ھلیو 24
/2015/11/16 14:40 ٢م

٦ملك محمد شعراوي  -  الصید  25

B Y E ملك محمد شعراوي26

ملك أحمد إبراھیم  -  شمس 27
2015/11/17 14:40 ١م

ملك محمد شعراوي حبیبھ رامى محمد

حبیبھ رامى محمد  -  سبورتیج 28
/2015/11/16 14:40 ٣م

ملك أحمد الترجمان

ملك أحمد الترجمان  -  دجلة 29
18:10 ٣2015/11/17م

٣ملك محمد یسري  -  مجمع  30
/2015/11/16 15:00 ١م

ملك أحمد الترجمان ملك أحمد الترجمان

جاسمین أمین موسى  -  الصید.ق 31
2015/11/17 14:40 ٢م

جاسمین أمین موسى

بریھان محمد حسن  -  شمس 32
/2015/11/16 15:00 ٢م
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مي محمود إبراھیم  -  الجیش 33

فاطمھ مصطفى ضیف  -  زھور 34
/2015/11/16 15:00 ٣م

مي محمود إبراھیم

B Y E 35
2015/11/17 14:40 ٣م

جني رائد ابو العال جني رائد ابو العال

جني رائد ابو العال  -  الصید.ق 36

فرح مصطفى أحمد  -  زھور 37
18:35 ١2015/11/17م

یاسمین طارق السرى

نور أیمن علي الخولي  -  الصید 38
/2015/11/16 15:20 ١م

یاسمین طارق السرى فرح مصطفى أحمد

B Y E 39
2015/11/17 15:00 ١م

یاسمین طارق السرى

یاسمین طارق السرى  -  الجیش 40

جنى حسام حسن حسني  -  دجلة 41

٦جودي أحمد عبد المنعم  -  الصید  42
/2015/11/16 15:20 ٢م

جنى حسام حسن حسني

B Y E 43
2015/11/17 15:00 ٢م

جاسمین احمد اسامة جاسمین احمد اسامة

جاسمین احمد اسامة  -  الجیش أمینھ محمد حامد عرفي44

لیلھ تامر عطیھ  -  زھور 45
18:35 ٢2015/11/17م

جومانھ خالد سلیم  -  معادى 46
/2015/11/16 15:20 ٣م

أمینھ محمد حامد عرفي جومانھ خالد سلیم

B Y E 47
2015/11/17 15:00 ٣م

أمینھ محمد حامد عرفي

أمینھ محمد حامد عرفي  -  جزیرة 48

جودى أحمد صالح الدین  -  شمس 49

جودي وسیم عرابي  -  شمس 50
/2015/11/16 15:40 ١م

جودى أحمد صالح الدین

B Y E 51
2015/11/17 15:20 ١م

حبیبة إسماعیل محمد حبیبة إسماعیل محمد

حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو 52

لوجین مصطفى الجبراوي  -  سموحة 53
18:35 ٣2015/11/17م

نور أشرف فوزى

نادین ولید الحمامي  -  شمس 54
/2015/11/16 15:40 ٢م

نور أشرف فوزى نادین ولید الحمامي

B Y E 55
2015/11/17 15:20 ٢م

نور أشرف فوزى

نور أشرف فوزى  -  زھور 56

رنا أحمد مشعل السید  -  سموحة 57

كنزى ھشام عالء الدین  -  ھلیو 58
/2015/11/16 15:40 ٣م

كنزى ھشام عالء الدین

ریتاج عبدالخالق جمعھ  -  دجلة 59
2015/11/17 15:20 ٣م

جنى أحمد عویس جنى أحمد عویس

جنى أحمد عویس  -  سموحة 60
/2015/11/16 16:00 ١م

عالیھ عالء فتح

حبیبھ ھشام غراب  -  شمس 61
19:00 ١2015/11/17م

كرمة مدحت قاسم  -  معادى 62
/2015/11/16 16:00 ٢م

عالیھ عالء فتح حبیبھ ھشام غراب

B Y E 63
2015/11/17 15:40 ١م

عالیھ عالء فتح

عالیھ عالء فتح  -  الصید.ق 64


