
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠-٢٠١٤حتى  ١٥٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠-٢٠١٤بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٥مرحلة تحت 
٣٢٫٠٠٠درو 

فرح ھیثم صالح الدین  -  شمس 1

B Y E فرح ھیثم صالح الدین  -  شمس2

فاتیما أشرف حنفي  -  ھلیو سما أیمن محمود على  -  زھور3
2014/10/17 15:00 ١م

فرح ھیثم صالح الدین  -  شمس

سما أیمن محمود على  -  زھور 4
/2014/10/16 15:20 ٤م

زینھ محمد فارس  -  ھلیو 5

جنى وائل صافى  -  دجلة 6
/2014/10/16 15:50 ١م

فریدة محمد خفاجي  -  ھلیوجنى وائل صافى  -  دجلة

فریدة محمد خفاجي  -  ھلیو فریدة محمد خفاجي  -  ھلیو7
2014/10/17 15:00 ٢م

٦ملك حسن محمد  -  الصید  8
/2014/10/16 15:50 ٢م

لیلي مصطفي شكري  -  الصید 9

ھاجر أیمن شافعى  -  دجلة 10
/2014/10/16 15:50 ٣م

ھاجر أیمن شافعى  -  دجلة

مریم كریم عوف  -  الصید أمینة إیھاب الریحانى  -  جزیرة11
2014/10/17 15:00 ٣م

ھاجر أیمن شافعى  -  دجلة

أمینة إیھاب الریحانى  -  جزیرة 12
/2014/10/16 15:50 ٤م

زینھ خالد محمد سعید  -  زھور 13

٦مریم خالد زاھر  -  الصید  14
/2014/10/16 16:20 ١م

جمیلة تامر فاروق  -  شمسزینھ خالد محمد سعید  -  زھور

میار محمد خمیس  -  سموحة جمیلة تامر فاروق  -  شمس15
2014/10/17 15:00 ٤م

جمیلة تامر فاروق  -  شمس 16
/2014/10/16 16:20 ٢م

شھد محمد الرفاعى  -  دجلة 17

میار محمد السرتى  -  شمس 18
/2014/10/16 16:20 ٣م

میار محمد السرتى  -  شمس

ساندي عادل داود  -  دجلة حبیبة جالل قریطم  -  شمس19
2014/10/17 15:30 ١م

میار محمد السرتى  -  شمس

حبیبة جالل قریطم  -  شمس 20
/2014/10/16 16:20 ٤م

یارا مصطفى حیدر  -  دجلة 21

فریدة محمد كمال  -  ھلیو 22
/2014/10/16 16:50 ١م

ملك عماد الدفراوي  -  ھلیویارا مصطفى حیدر  -  دجلة

سما خالد فخرى  -  سموحة ملك عماد الدفراوي  -  ھلیو23
2014/10/17 15:30 ٢م

ملك عماد الدفراوي  -  ھلیو 24
/2014/10/16 16:50 ٢م

نارین طارق حبیب  -  دجلة 25

سلمى محمد محمود  -  شمس 26
/2014/10/16 16:50 ٣م

سلمى محمد محمود  -  شمس

أمینھ أبو العنین  -  شمس أمینھ أبو العنین  -  شمس27
2014/10/17 15:30 ٣م

أمینھ أبو العنین  -  شمس

منة هللا ھشام سمیر  -  ھلیو 28
/2014/10/16 16:50 ٤م

فاطمة أحمد أمین  -  ھلیو 29

إسراء ھشام مصطفى  -  شمس 30
/2014/10/16 17:20 ١م

سلمى محمد لبن  -  دجلةإسراء ھشام مصطفى  -  شمس

B Y E سلمى محمد لبن  -  دجلة31
2014/10/17 15:30 ٤م

سلمى محمد لبن  -  دجلة 32


