
نظام المسابقات وشئون الالعبين

26-9-2017  حتى  21-9-2017بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات17مرحلة تحت 

32درو 

فريدة محمد احمد  -  سبورتيج 1

 
B Y E فريدة محمد احمد  -  سبورتيج2

مريم إيهاب الشنواي  -  طنطا
 

3
مريم إيهاب الشنواي  -  طنطا  

2017/09/23 1م  14:50
فريدة محمد احمد  -  سبورتيج

4 نور أشرف حموده  -  دجلة
  / 2017/09/22 1م  18:40

حبيبه مجدي أحمد  -  أهلى 5
فريدة محمد احمد  -  سبورتيج   

12017/09/24م  15:00

6 زينه هانى الشاذلى  -  سموحة
/  2017/09/22 2م  18:40

جميلة تامر فاروق  -  أهلىحبيبه مجدي أحمد  -  أهلى

جميلة تامر فاروق  -  أهلى
 

7
  

جميلة تامر فاروق  -  أهلى
2017/09/23 2م  14:50

8 هيا اسالم مصطفى  -  م.النصر
  / 2017/09/22 3م  18:40

 أمينة إيهاب الريحانى  -  الصيد
9

فريدة محمد احمد  
22017/09/25م  14:15

10 نور محمد عبده اللمعى  -  شمس
/  2017/09/22 4م  18:40

أمينة إيهاب الريحانى  -  الصيد

نيللى سامح على  -  أهلى
 

11
    

نيللى سامح على  -  أهلى
2017/09/23 3م  14:50

أمينة إيهاب الريحانى  -  الصيد

12 بانسيه سامر محمد  -  سموحة
  /   2017/09/22 1م  19:15

نور محمد وجيه  -  زهور

نور محمد وجيه  -  زهور 13
22017/09/24م  15:00   

14 حال كريم محمد شكري  -  سموحة
/  2017/09/22 2م  19:15

نور محمد وجيه  -  زهورنور محمد وجيه  -  زهور

حبيبة حسام الدين  -  أهلى
 

15
  

أينور تامر المحالوى  -  طنطا
2017/09/23 4م  14:50

أينور تامر المحالوى  -  طنطا
2017/09/26  16

  /  2017/09/22 2م  315:00م  19:15
فريدة محمد احمد

رغداء عصام جوده  -  طنطا 17
 

18 هنا أحمد نعمان  -  الصيد
/ 2017/09/22 4م  19:15

هنا أحمد نعمان  -  الصيد

فريدة هشام سعيد  -  الجيش
 

19
   

انجى سامح على  -  أهلى
2017/09/23 1م  15:25

انجى سامح على  -  أهلى

20 انجى سامح على  -  أهلى
  /  2017/09/22 1م  19:50

ساره شريف تمام  -  سبورتيج 21
ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتيج    

32017/09/24م  15:00

22 ملك أحمد القناديلى  -  الصيد
/   2017/09/22 2م  19:50

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتيجملك أحمد القناديلى  -  الصيد

رنا أحمد هشام  -  أهلى
 

23
   

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتيج
2017/09/23 2م  15:25

24 ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتيج
  /  2017/09/22 3م  19:50

ملك أشرف محمد كمال

 سلمى شريف فهيم  -  أهلى
25

32017/09/25م  14:15 

26 بسمله محمد عارف  -  سموحة
/ 2017/09/22 4م  19:50

بسمله محمد عارف  -  سموحة

فرح هشام سعيد  -  الجيش
 

27
   

أمينه أبو العنين  -  أهلى
2017/09/23 3م  15:25

بسمله محمد عارف  -  سموحة

28 أمينه أبو العنين  -  أهلى
  /  2017/09/22 1م  20:25

نور رامى محمود  -  شمس

سما خالد فخرى  -  سموحة 29
42017/09/24م  15:00  

30  ايتن عاطف شبانه  -  أهلى
/  2017/09/22 2م  20:25

نور محمد وجيهنور محمد وجيهنور رامى محمود  -  شمسايتن عاطف شبانه  -  أهلى

 
B Y E 31

نور رامى محمود  -  شمس   
2017/09/23 4م  15:25

نور رامى محمود

32  نور رامى محمود  -  شمس
  


