
نظام المسابقات وشئون الالعبين

25-03-2019  حتى  21-03-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات17مرحلة تحت 

32درو 

لينا شريف تمام  -  سبورتنج 1

 
B Y E لينا شريف تمام  -  سبورتنج2

نور محمد الشرقاوي  -  دجلة
 

3
  2019/03/22 7م  16:45

4 سلمى أحمد عبد هللا  -  شمس
  / 2019/03/22 7م  09:30

ملك محمد العصامى  -  أهلى 5
32019/03/23م  18:10   

6 ياسمين طارق السرى  -  ب. بول
/  2019/03/22 8م  09:30

منه هللا وليد حسن  -  سموحة
 

7
  2019/03/22 8م  16:45

8 جنه أشرف الخولى  -  زهور
  / 2019/03/22 9م  09:30

كنزى أيمن صابر  -  ب. بول  9
32019/03/24م  17:30  

10 نور رامى حرفوش  -  ب. بول
/  2019/03/22 10م  09:30

مارجان عماد الدفراوى  -  هليو
 

11
    2019/03/22 9م  16:45

12 لى لى شريف سرور  -  سموحة
  /   2019/03/22 1م  10:00

نورين هشام خليفه  -  سبورتنج 13
42019/03/23م  18:10   

14 جنى أحمد سيد  -  دجلة
/  2019/03/22 2م  10:00

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
 

15
  2019/03/22 10م  16:45

2019/03/25
16 حبيبه عمرو غنيم  -  االتحاد

  /  2019/03/22 4م  314:45م  10:00

ملك محمد يسري  -  أهلى 17
 

18 نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
/ 2019/03/22 4م  10:00

رنا أحمد هشام  -  أهلى
 

19
   2019/03/22 1م  17:20

20 جنه كريم العشماوى  -  سبورتنج
  /  2019/03/22 5م  10:00

جوزيده محمود ابو زيد  -  ح.حدود 21
52019/03/23م  18:10    

22 ساره شريف تمام  -  سبورتنج
/   2019/03/22 6م  10:00

جودي كريم الخواص  -  ب. بول
 

23
   2019/03/22 2م  17:20

24 سلمى عمرو حسن  -  الصيد
  /  2019/03/22 7م  10:00

حبيبه السايح  -  سموحة  25
42019/03/24م  17:30 

26 مريم مدحت جالل  -  أهلى
/ 2019/03/22 8م  10:00

هنا أحمد هشام  -  أهلى
 

27
   2019/03/22 3م  17:20

28 هيا محمد على أحمد  -  الصيد
  /  2019/03/22 9م  10:00

نور خالد سمير  -  دجلة 29
62019/03/23م  18:10  

30 مريم إيهاب الشنواي  -  طنطا 
/  2019/03/22 10م  10:00

ملك أحمد محمد البدرى  -  الصيد
1899/12/30  

31
   2019/03/22 4م  17:20

32 بسمله محمد عارف  -  سموحة 
  /2019/03/22 1م  10:30


