
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٧-٣-٢٠١٥حتى  ١٢-٣-٢٠١٥بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٥مرحلة تحت 
٣٢درو 

فریدة محمد احمد  -  سبورتیج 1

B Y E فریدة محمد احمد  -  سبورتیج2

زینھ ھانى الشاذلى  -  سموحة زینھ ھانى الشاذلى  -  سموحة3
2015/03/14 11:50 ٧م

فریدة محمد احمد  -  سبورتیج

فلایر أحمد دسوقى  -  الصید 4
/2015/03/13 15:10 ٦م

٦رنا أحمد ھشام  -  الصید  فریدة محمد احمد  -  سبورتیج5
10:00 ٥2015/03/15م

ریم شریف زكى  -  دجلة 6
/2015/03/13 15:10 ٧م

٦رنا أحمد ھشام  -  الصید ٦رنا أحمد ھشام  -  الصید 

نور خالد سمیر  -  شمس بانسیھ سامر محمد  -  سموحة7
2015/03/14 11:50 ٨م

بانسیھ سامر محمد  -  سموحة 8
/2015/03/13 15:10 ٨م

حبیبھ مجدي أحمد  -  الصید نوران على على أمین9
15:00 ٣2015/03/16م

B Y E حبیبھ مجدي أحمد  -  الصید10

نارین طارق حبیب  -  دجلة نارین طارق حبیب  -  دجلة11
2015/03/14 11:50 ٩م

حبیبھ مجدي أحمد  -  الصید

جمیلھ أحمد محمد  -  دجلة 12
/2015/03/13 15:10 ٩م

نوران على على أمین  -  سموحة

نوران على على أمین  -  سموحة 13
10:00 ٦2015/03/15م

زینھ ھانئ یونس  -  النصر 14
/2015/03/13 15:45 ١م

نوران على على أمین  -  سموحةنوران على على أمین  -  سموحة

٦ھنا أحمد نعمان  -  الصید  ٦ھنا أحمد نعمان  -  الصید 15
2015/03/14 12:30 ١م

لیلي مصطفي شكري  -  الصید
2015/03/17

16
/2015/03/13 15:45 ٢14:00م ٤م

جنى محمد حسام
الدین

جنھ كریم العشماوى  -  سبورتیج 17

عالیا ولید عادل محمد  -  طنطا 18
/2015/03/13 15:45 ٣م

جنھ كریم العشماوى  -  سبورتیج

حبیبھ حسن زھدى  -  سبورتیج سلمي یاسر میرا  -  سموحة19
2015/03/14 17:30 ٢م

سلمي یاسر میرا  -  سموحة

سلمي یاسر میرا  -  سموحة 20
/2015/03/13 15:45 ٤م

٦سلمى عمرو حسن  -  الصید  جنى محمد حسام الدین  -  سموحة21
10:00 ٧2015/03/15م

٦مریم خالد زاھر  -  الصید  22
/2015/03/13 15:45 ٥م

جنى محمد حسام الدین  -  سموحة٦سلمى عمرو حسن  -  الصید 

B Y E جنى محمد حسام الدین  -  سموحة23
2015/03/14 12:30 ٣م

جنى محمد حسام الدین  -  سموحة جنى محمد حسام الدین24

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتیج 25
15:00 ٤2015/03/16م

حبیبھ نادر الدفراوى  -  الصید.ق 26
/2015/03/13 15:45 ٦م

حبیبھ نادر الدفراوى  -  الصید.ق

رغداء عصام جوده  -  طنطا سلمى محمد لبن  -  دجلة27
2015/03/14 12:30 ٤م

حبیبھ نادر الدفراوى  -  الصید.ق

سلمى محمد لبن  -  دجلة 28
/2015/03/13 15:45 ٧م

حبیبھ نادر الدفراوى  -  الصید.ق

دعاء أشرف علي  -  أھلى 29
10:00 ٨2015/03/15م

سما خالد فخرى  -  سموحة 30
/2015/03/13 15:45 ٨م

فریدة محمد احمدفریدة محمد احمدأمینة إیھاب الریحانى  -  جزیرةسما خالد فخرى  -  سموحة

2015/03/17 14:00 ٣م
B Y E أمینة إیھاب الریحانى  -  جزیرة31

2015/03/14 12:30 ٥م
حبیبھ نادر الدفراوى

أمینة إیھاب الریحانى  -  جزیرة 32


