
نظام المسابقات وشئون الالعبين

8-1-2019  حتى  4-1-2019 أكتوبر الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 6بطولة نادى 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

فاطمه أحمد محمود  -  سبورتنج 1

 
B Y E فاطمه أحمد محمود2

جود أشرف حالوه  -  دجلة
 

3
  2019/01/05 3م  17:40

فاطمه أحمد محمود جود أشرف حالوه

4 ساره محمد قطب  -  أهلى
  / 2019/01/04 4م  13:25

جودي أحمد سرور  -  شمس 5
52019/01/05م  21:35   

فاطمه أحمد محمود

 
B Y E 6

  
جودي أحمد سرور جودي أحمد سرور

أكتوبر6عاليه محمد زيتون  -  
 

7
  2019/01/05 4م  17:40

جورى هشام احمد

8 جورى هشام احمد  -  أهلى
  / 2019/01/04 5م  13:25

كرمه بالل محمد  -  سبورتنج 9
   

 
B Y E 10

  
كرمه بالل محمد

جومانه فؤاد نعمان  -  سموحة
 

11
    2019/01/05 5م  17:40

كرمه بالل محمد جومانه فؤاد نعمان

12 جنى أحمد عبد الستار  -  منصورة
  /   2019/01/04 6م  13:25

كرمه بالل محمد

لينه محمد السمنودي  -  هليو 13
62019/01/05م  21:35   

 
B Y E 14

  
جولي شهاب عبد الحكيم لينه محمد السمنودي

أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -  
 

15
  2019/01/05 6م  17:40

جولي شهاب عبد الحكيم

16 جولي شهاب عبد الحكيم  -  الصيد
  /  2019/01/04  1م  13:50

ساره محمد خليل  -  االتحاد 17
  

 
B Y E 18

 
ساره محمد خليل

 

أكتوبر6رغد سامح علي  -  
 

19
   2019/01/05 1م  18:05

ساره محمد خليل رغد سامح علي
 

20 جودي محمد سيد  -  سموحة
  /  2019/01/04  2م  13:50

كنزي محمد عبد العزيز  -  االتحاد 21
12019/01/05م  22:00    

ساره محمد خليل
 

 
B Y E 22

   
جنا محمد شفيق راشد كنزي محمد عبد العزيز

 

جنا محمد شفيق راشد  -  االتحاد
 

23
   2019/01/05 2م  18:05

جنا محمد شفيق راشد
 

24 سلمى أحمد وصال  -  دجلة
  /  2019/01/04  3م  13:50

جودى محمد رشدي  -  أهلى 25
   

 
B Y E 26

 
جودى محمد رشدي

 

جنى محمد عبد هللا  -  االتحاد
 

27
   2019/01/05 3م  18:05

جودى محمد رشدي جنى محمد عبد هللا
 

28 فرح محمد القشاوي  -  دجلة
  /  2019/01/04 4م  13:50

جودى محمد رشدي
 

جنى مصطفى حسين  -  دجلة 29
 22019/01/05م  22:00  

 
B Y E 30

جنى مصطفى حسين    جنى مصطفى حسين
 1899/12/30

أكتوبر6جودي علي مصطفى  -  
 

31
   2019/01/05 4م  18:05

جودي محمد درويش
 1899/12/30

32 جودي محمد درويش  -  الصيد
  / 2019/01/04  5م  13:50
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64درو 

أمينه ياسر حمزه  -  االتحاد 33
  

34 هنا حامد ملش  -  دجلة
/2019/01/04 6م  13:50

أمينه ياسر حمزه
 

 
B Y E 35

  2019/01/05 5م  18:05
أمينه ياسر حمزه مايا محمد حسن رأفت

 

36 مايا محمد حسن رأفت  -  سموحة
    

B Y E 37
32019/01/05م  22:00   

زينه معتز محمد ايوب
 

38 حنين وليد العطار  -  االتحاد
  

زينه معتز محمد ايوب حنين وليد العطار
 

 
B Y E 39

  2019/01/05 6م  18:05
زينه معتز محمد ايوب

 

40 زينه معتز محمد ايوب  -  ب. بول
    

B Y E 41
    

42 سلمى محمد البسيوني  -  شمس
  

سلمى محمد البسيوني
 

 
B Y E 43

    2019/01/05 1م  18:30
سلمى محمد البسيوني حنين محمد الغندور

 

44 حنين محمد الغندور  -  منصورة
     

جاسمين أمين موسى
 

B Y E 45
 42019/01/05م  22:00   

46 جميله وائل محمد  -  دجلة
  

جاسمين أمين موسى جميله وائل محمد
 

 
B Y E 47

  2019/01/05 2م  18:30
جاسمين أمين موسى

 

48 جاسمين أمين موسى  -  الصيد
    

ليلى إسامه رفعت  -  دجلة 49
 

50 ندى حسام سالم  -  توفيقية
/ 2019/01/04 1م  14:15

ندى حسام سالم

 
B Y E 51

   2019/01/05 3م  18:30
سلمى محمد منتصر سلمى محمد منتصر

52 سلمى محمد منتصر  -  ح.حدود
    

عائشه ماجد فرج هللا  -  أهلى 53
52019/01/05م  22:00    

سلمى محمد منتصر

54 مريم عدنان عبدالعزيز  -  الصيد
/   2019/01/04 2م  14:15

أيات عماد أيوب مريم عدنان عبدالعزيز

 
B Y E 55

   2019/01/05 4م  18:30
أيات عماد أيوب

56 أيات عماد أيوب  -  م.النصر
    

B Y E 57
  

58 هنا عالء أبو سته  -  زهور
 

هنا عالء أبو سته

 
B Y E 59

   2019/01/05 5م  18:30
هنا عالء أبو سته ليلى محمد حماده

60 أكتوبر6ليلى محمد حماده  -  
    

زينه محمد شيرين قاسم

جودي محمد نافع  -  سموحة 61
62019/01/05م  22:00  

62 جودي سامح المرسي  -  دجلة
/ 2019/01/04 3م  14:15

زينه محمد شيرين قاسم جودي محمد نافع

 
B Y E 63

 2019/01/05 6م  18:30
زينه محمد شيرين قاسم

64 زينه محمد شيرين قاسم  -  االتحاد
  


