
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٢-٣-٢٠١٦حتى  ١٧-٣-٢٠١٦بطولة بورسعید المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
٦٤درو 

كارین أحمد أسامة  -  الجیش 1

B Y E كارین أحمد أسامة2

أكتوبر٦لیلى محمد حماده  -   3
2016/03/18 16:20 ١م

كارین أحمد أسامة لیلى محمد حماده

یارا شریف أحمد  -  سموحة 4
/2016/03/17 12:15 ٢م

شھیرة محمود محمد  -  سموحة 5
16:40 ١2016/03/19م

كارین أحمد أسامة

رقیھ عصام عثمان  -  سموحة 6
/2016/03/17 12:30 ١م

شھیرة محمود محمد شھیرة محمود محمد

حبیبھ عماد حسن زھران  -  شمس 7
2016/03/18 16:20 ٢م

حبیبھ عماد حسن زھران

سلمي أحمد سامي  -  ت.مالحیة 8
/2016/03/17 12:30 ٢م

جنى أحمد عویس  -  سموحة 9

وعد هللا السید محمد  -  ت.مالحیة 10
/2016/03/17 12:45 ١م

جنى أحمد عویس

حنین ولید العطار  -  دجلة 11
2016/03/18 16:40 ١م

جنى أحمد عویس سلمى عصام عثمان

سلمى عصام عثمان  -  سموحة 12
/2016/03/17 12:45 ٢م

جنى أحمد عویس

یاسمین أحمد محمود  -  سموحة 13
16:40 ٢2016/03/19م

فاطمھ أحمد محمود  -  سبورتیج 14
/2016/03/17 13:00 ١م

یاسمین أحمد محمود یاسمین أحمد محمود

جودى أحمد صالح الدین  -  شمس 15
2016/03/18 16:40 ٢م

جودى أحمد صالح الدین

جنا محمد جمعھ  -  طنطا 16
/2016/03/17 13:00 ٢م

رزان محمد عرام  -  دجلة 17

B Y E رزان محمد عرام18

لورین كلود بالتیان  -  الجیش 19
2016/03/18 17:00 ١م

رزان محمد عرام لورین كلود بالتیان

جودي محمد مبروك  -  سموحة 20
/2016/03/17 13:15 ١م

أیسل محمد داود  -  سموحة 21
17:05 ١2016/03/19م

رزان محمد عرام

جنى عمرو القرقصى  -  سموحة 22
/2016/03/17 13:15 ٢م

أیسل محمد داود أیسل محمد داود

جودي أحمد العدل  -  منصورة 23
2016/03/18 17:00 ٢م

جودي أحمد العدل

ملك ھشام وائل  -  الصید.ق 24
/2016/03/17 13:30 ١م

مریم مصطفى برھان  -  سبورتیج 25

B Y E مریم مصطفى برھان26

كنزي خالد عوده  -  سموحة 27
2016/03/18 17:20 ١م

مریم مصطفى برھان كنزي خالد عوده

جودي محمد شاھین  -  سموحة 28
/2016/03/17 13:30 ٢م

مریم مصطفى برھان

جایداء حازم عبدالغني  -  معادى 29
17:05 ٢2016/03/19م

یاسمین إیھاب منصور  -  سموحة 30
/2016/03/17 13:45 ١م

جایداء حازم عبدالغني جایداء حازم عبدالغني

كنزي خالد القلیوبي  -  الصید.ق 31
2016/03/18 17:20 ٢م

كنزي خالد القلیوبي

مریم أحمد النویھى  -  الجیش 32
/2016/03/17 13:45 ٢م
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ریتاج عبدالخالق جمعھ  -  دجلة 33

شمس ولید محمد البیلي  -  سموحة 34
/2016/03/17 14:00 ١م

ریتاج عبدالخالق جمعھ

امینھ یاسر حمزه  -  دجلة 35
2016/03/18 17:40 ١م

ملك خالد علي ملك خالد علي

ملك خالد علي  -  الصید.ق 36
/2016/03/17 14:00 ٢م

رنا محمد عبده جبر  -  ت.مالحیة 37
17:30 ١2016/03/19م

كرمة احمد محمد نجم

إیتن إیھاب الباجوري  -  منصورة 38
/2016/03/17 14:15 ١م

كرمة احمد محمد نجم إیتن إیھاب الباجوري

سلمي اشرف یوسف محمد  -  الجیش 39
2016/03/18 17:40 ٢م

كرمة احمد محمد نجم

كرمة احمد محمد نجم  -  سموحة 40
/2016/03/17 14:15 ٢م

میراى شریف أحمد سعد  -  سموحة 41

جنى عمرو یحیى رزق  -  منصورة 42
/2016/03/17 14:30 ١م

جنى عمرو یحیى رزق

ملك أشرف ھیكل  -  سموحة 43
2016/03/18 18:00 ١م

جنى عمرو یحیى رزق نادین ولید الحمامي

نادین ولید الحمامي  -  شمس 44
/2016/03/17 14:30 ٢م

فریدة تامر الشریف

منھ هللا محمد مسعد  -  ت.مالحیة 45
17:30 ٢2016/03/19م

رقیھ حازم فاروق حسین  -  سموحة 46
/2016/03/17 14:45 ١م

فریدة تامر الشریف رقیھ حازم فاروق حسین

B Y E 47
2016/03/18 18:00 ٢م

فریدة تامر الشریف

فریدة تامر الشریف  -  الصید.ق 48

شھد أحمد رضا  -  سموحة 49

جنى جالل سویفي  -  سبورتیج 50
/2016/03/17 14:45 ٢م

جنى جالل سویفي

حال محمد رشدي  -  سموحة 51
2016/03/18 18:20 ١م

جنى جالل سویفي ملك محمد شعراوي

٦ملك محمد شعراوي  -  الصید  52
/2016/03/17 15:00 ١م

نور ممدوح الورداني  -  منصورة 53
17:55 ١2016/03/19م

جنى جالل سویفي

رنا أحمد مشعل السید  -  سموحة 54
/2016/03/17 15:00 ٢م

حبیبة إسماعیل محمد رنا أحمد مشعل السید

سلمى محمد الشین  -  سموحة 55
2016/03/18 18:20 ٢م

حبیبة إسماعیل محمد

حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو 56
/2016/03/17 15:15 ١م

ملك رامي البتانوني  -  سموحة 57

مریم أشرف الحریري  -  الصید.ق 58
/2016/03/17 15:15 ٢م

مریم أشرف الحریري

أمینة ولید شحاتھ  -  سموحة 59
2016/03/18 18:40 ١م

كنزي تامر جوده كنزي تامر جوده

كنزي تامر جوده  -  جزیرة 60
/2016/03/17 15:30 ١م

جاسمین احمد اسامة

زینھ معتز محمد ایوب  -  دجلة 61
17:55 ٢2016/03/19م

سما ھاني الشربیني  -  منصورة 62
/2016/03/17 15:30 ٢م

جاسمین احمد اسامة سما ھاني الشربیني

B Y E 63
2016/03/18 18:40 ٢م

جاسمین احمد اسامة

جاسمین احمد اسامة  -  الجیش 64


