
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-12-2018  حتى  6-12-2018بطولة نادى هليوبوليس الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

32درو 

سالوناز وسام الحسيني  -  سموحة 1

2 لوجين محمد فوزي  -  دجلة
/2018/12/06 6م  12:50

لوجين محمد فوزي  -  دجلة

حبيبة إسماعيل محمد  -  هليو
 

3
جودي أحمد العدل  -  أهلى  

2018/12/07 1م  14:20
جودي أحمد العدل  -  أهلى

4 جودي أحمد العدل  -  أهلى
  / 2018/12/06 7م  12:50

سهيله عمر حسام  -  هليو 5
   

6 سلمى محمد الشين  -  سموحة
/  2018/12/06 8م  12:50

سهيله عمر حسام  -  هليوسهيله عمر حسام  -  هليو

ملك أحمد الترجمان  -  ب. بول
 

7
  

ملك أحمد الترجمان  -  ب. بول
2018/12/07 2م  14:20

8 فريده حازم خليل  -  معادى
  / 2018/12/06 1م  13:20

 أمينه عمر البرلسي  -  البرلسى
9

  

10 مريم أكرم أبو الوفا  -  االتحاد
/  2018/12/06 2م  13:20

أمينه عمر البرلسي  -  البرلسى

ناردين فادي عبدالملك  -  دجلة
 

11
    

كنزي خالد القليوبي  -  الصيد
2018/12/07 3م  14:20

أمينه عمر البرلسي  -  البرلسى

12 كنزي خالد القليوبي  -  الصيد
  /   2018/12/06 3م  13:20

فريده أحمد الترجمان  -  ب. بول 13
   

14 هنا شريف علوان نوفل  -  رواد
/  2018/12/06 4م  13:20

فريده أحمد الترجمان  -  ب. بولفريده أحمد الترجمان  -  ب. بول

جنى وائل ماضي  -  المؤسسة
 

15
  

فريده محمد الشرمه  -  رواد
2018/12/07 4م  14:20

16 فريده محمد الشرمه  -  رواد
  /  2018/12/06 5م  13:20

علياء عادل مصطفى  -  رواد 17
 

18 فرح تامر عصام الدين  -  االتحاد
/ 2018/12/06 6م  13:20

علياء عادل مصطفى  -  رواد

جنى أحمد محمد نبيل  -  االتحاد
 

19
   

هيا اسالم مصطفى  -  م.النصر
2018/12/07 5م  14:20

هيا اسالم مصطفى  -  م.النصر

20 هيا اسالم مصطفى  -  م.النصر
  /  2018/12/06 7م  13:20

زينه معتز محمد ايوب  -  ب. بول 21
    

22 جنى محمود عزيز  -  هليو
/   2018/12/06 8م  13:20

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنججنى محمود عزيز  -  هليو

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج
 

23
   

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج
2018/12/07 6م  14:20

24 جاسمين احمد اسامة  -  أهلى
  /  2018/12/06 1م  13:50

 فاطمه حسن زهدى  -  سبورتنج
25

 

26 ليلى خالد القطب هالل  -  هليو
/ 2018/12/06 2م  13:50

فاطمه حسن زهدى  -  سبورتنج

فريده جالل اسماعيل  -  هليو
 

27
   

مريم إسالم السباعي  -  دجلة
2018/12/07 7م  14:20

فاطمه حسن زهدى  -  سبورتنج

28 مريم إسالم السباعي  -  دجلة
  /  2018/12/06 3م  13:50

جنا إسالم عارف  -  دجلة 29
  

ماهي محمد محمود  -  االتحاد
1899/12/30  30

/  2018/12/06 4م  13:50
ماهي محمد محمود  -  االتحادماهي محمد محمود  -  االتحاد

فرح شريف محفوظ محمد  -  هليو
1899/12/30  

31
كاثرين مينا فهمى  -  سبورتنج   

2018/12/07 8م  14:20

32  كاثرين مينا فهمى  -  سبورتنج
  /2018/12/06 5م  13:50


