
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

نور إسالم خفاجي  -  سبورتیج 1

B Y E نور إسالم خفاجي2

نور أیمن علي الخولي  -  الصید 3
2016/03/03 18:20 ٩م

نور إسالم خفاجينور أیمن علي الخولي

جنى عمرو القرقصى  -  سموحة 4
/2016/03/03 12:00 ٨م

سلمى محمد البسیوني  -  الصید.ق
13:00 ١م

5
2016/03/04

نور إسالم خفاجي

نور ممدوح الورداني  -  منصورة 6
/2016/03/03 12:00 ٩م

جنى جالل سویفيسلمى محمد البسیوني

جنى جالل سویفي  -  سبورتیج 7
2016/03/03 18:45 ١م

جنى جالل سویفي

یاسمین إیھاب منصور  -  سموحة 8
/2016/03/03 12:20 ١م

جایداء حازم عبدالغني  -  معادى 9
20:00 ٨2016/03/04م

نور إسالم خفاجي

B Y E جایداء حازم عبدالغني10

سما ھاني الشربیني  -  منصورة 11
2016/03/03 18:45 ٢م

جایداء حازم عبدالغنيسما ھاني الشربیني

میراى شریف أحمد سعد  -  سموحة 12
/2016/03/03 12:20 ٢م

أیسل محمد داود

أیسل محمد داود  -  سموحة
13:00 ٢م

13
2016/03/04

سالوناز وسام الحسیني  -  سموحة 14
/2016/03/03 12:20 ٣م

أیسل محمد داودأیسل محمد داود

جنى عمرو یحیى رزق  -  منصورة 15
2016/03/03 18:45 ٣م

جنى عمرو یحیى رزق

لوجینا ولید عطیھ  -  سموحة 16
/2016/03/03 12:20 ٤م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

كارین أحمد أسامة  -  الجیش 17

B Y E كارین أحمد أسامة18

رقیھ حازم فاروق حسین  -  سموحة 19
2016/03/03 18:45 ٤م

كارین أحمد أسامةرقیھ حازم فاروق حسین

٦دانیا عماد أبو الغیط  -  الصید  20
/2016/03/03 12:20 ٥م

جودي أحمد العدل  -  منصورة
13:00 ٣م

21
2016/03/04

كارین أحمد أسامة

یمنى عمرو غنیم  -  سموحة 22
/2016/03/03 12:20 ٦م

جودي أحمد العدلجودي أحمد العدل

ریتاج عبدالخالق جمعھ  -  دجلة 23
2016/03/03 18:45 ٥م

زینھ محمد شیرین قاسم

زینھ محمد شیرین قاسم  -  سموحة 24
/2016/03/03 12:20 ٧م

كارین أحمد أسامة

جني رائد ابو العال  -  الصید.ق 25
20:00 ٩2016/03/04م

B Y E جني رائد ابو العال26

نور خالد حسونھ  -  رواد 27
2016/03/03 18:45 ٦م

جني رائد ابو العالنور خالد حسونھ

جومانھ حسن علي سالمھ  -  سموحة 28
/2016/03/03 12:20 ٨م

جومانھ خالد سلیم

جومانھ خالد سلیم  -  معادى
13:00 ٤م

29
2016/03/04

كرمھ بالل محمد  -  سبورتیج 30
/2016/03/03 12:20 ٩م

جومانھ خالد سلیمجومانھ خالد سلیم

كنزي خالد القلیوبي  -  الصید.ق 31
2016/03/03 18:45 ٧م

كنزي خالد القلیوبي

ملك سمیر سلیمان  -  سبورتیج 32
/2016/03/03 12:40 ١م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

جنى محمد على  -  سبورتیج 33

B Y E جنى محمد على34

رنا أحمد مشعل السید  -  سموحة 35
2016/03/03 18:45 ٨م

جنى محمد علىرنا أحمد مشعل السید

زینھ معتز محمد ایوب  -  دجلة 36
/2016/03/03 12:40 ٢م

أكتوبر٦لیلى محمد حماده  -  
13:00 ٥م

37
2016/03/04

جنى محمد على

سلمى عصام عثمان  -  سموحة 38
/2016/03/03 12:40 ٣م

لیلى محمد حمادهلیلى محمد حماده

فرح إبراھیم دویدار  -  الجیش 39
2016/03/03 18:45 ٩م

فرح إبراھیم دویدار

روضھ محمد السزقي  -  رواد 40
/2016/03/03 12:40 ٤م

جنى أحمد عویس  -  سموحة 41
20:25 ١2016/03/04م

جنى أحمد عویس

B Y E جنى أحمد عویس42

لیلھ تامر عطیھ  -  زھور 43
2016/03/03 19:10 ١م

جنى أحمد عویسملك أشرف الطباخ

ملك أشرف الطباخ  -  سموحة 44
/2016/03/03 12:40 ٥م

جنى أحمد عویس

ملك خالد علي  -  الصید.ق
13:00 ٦م

45
2016/03/04

رقیھ عصام عثمان  -  سموحة 46
/2016/03/03 12:40 ٦م

ملك خالد عليملك خالد علي

حنین ولید العطار  -  دجلة 47
2016/03/03 19:10 ٢م

حنین ولید العطار

كرمھ ولید القمحاوي  -  سموحة 48
/2016/03/03 12:40 ٧م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

جاسمین احمد اسامة  -  الجیش 49

B Y E جاسمین احمد اسامة50

فرح حسام سعد هللا  -  أھلى 51
2016/03/03 19:10 ٣م

جاسمین احمد اسامةفرح حسام سعد هللا

جودي إیمن سلمان  -  سموحة 52
/2016/03/03 12:40 ٨م

جاسمین أمین موسى  -  الصید.ق
13:00 ٧م

53
2016/03/04

جاسمین احمد اسامة

مریم إسالم سامي  -  سموحة 54
/2016/03/03 12:40 ٩م

مریم خالد علي مطراويجاسمین أمین موسى

مریم خالد علي مطراوي  -  سبورتیج 55
2016/03/03 19:10 ٤م

مریم خالد علي مطراوي

جودي محمد مبروك  -  سموحة 56
/2016/03/03 13:00 ١م

جاسمین احمد اسامة

حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو 57
20:25 ٢2016/03/04م

B Y E حبیبة إسماعیل محمد58

سلمى محمد الملیجي  -  زھور 59
2016/03/03 19:10 ٥م

حبیبة إسماعیل محمدسلمى محمد الملیجي

ساره احمد سالمھ  -  سموحة 60
/2016/03/03 13:00 ٢م

حبیبة إسماعیل محمد

نادین ولید الحمامي  -  شمس
13:00 ٨م

61
2016/03/04

B Y E حال محمد رشدينادین ولید الحمامي62

ھیا أمیر محمود خاف  -  رواد 63
2016/03/03 19:10 ٦م

حال محمد رشدي

حال محمد رشدي  -  سموحة 64
/2016/03/03 13:00 ٣م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

امینھ محمد سعید  -  دجلة 65

سمیھ یاسر عبد الغني  -  الصید.ق 66
/2016/03/03 13:00 ٤م

سمیھ یاسر عبد الغني

B Y E 67
2016/03/03 19:10 ٧م

شھیرة محمود محمدشھیرة محمود محمد

شھیرة محمود محمد  -  سموحة 68

كنزي إبراھیم المھدي  -  سموحة
13:00 ٩م

69
2016/03/04

فرح إیھاب بسیونى

لورین كلود بالتیان  -  الجیش 70
/2016/03/03 13:00 ٥م

فرح إیھاب بسیونىلورین كلود بالتیان

B Y E 71
2016/03/03 19:10 ٨م

فرح إیھاب بسیونى

فرح إیھاب بسیونى  -  سبورتیج 72

جومانھ شھاب صالح  -  الصید.ق 73
20:25 ٣2016/03/04م

فرح إیھاب بسیونى

سھیلھ خالد ضابیھ  -  سموحة 74
/2016/03/03 13:00 ٦م

جومانھ شھاب صالح

كنزي رسمي عبد المعطي  -  سموحة 75
2016/03/03 19:10 ٩م

كرمة احمد محمد نجمكرمة احمد محمد نجم

كرمة احمد محمد نجم  -  سموحة 76
/2016/03/03 13:00 ٧م

نور أشرف فوزى

سلمي اشرف یوسف محمد  -  الجیش
13:25 ١م

77
2016/03/04

فریده محمد الشرمھ  -  رواد 78
/2016/03/03 13:00 ٨م

نور أشرف فوزىفریده محمد الشرمھ

B Y E 79
2016/03/03 19:35 ١م

نور أشرف فوزى

نور أشرف فوزى  -  زھور 80



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

ملك رامي البتانوني  -  سموحة 81

لوجین محمد حنتیره  -  طنطا 82
/2016/03/03 13:00 ٩م

لوجین محمد حنتیره

فاطمھ أحمد محمود  -  سبورتیج 83
2016/03/03 19:35 ٢م

شمس ولید محمد البیليشمس ولید محمد البیلي

شمس ولید محمد البیلي  -  سموحة 84
/2016/03/03 13:20 ١م

شھد أحمد رضا  -  سموحة
13:25 ٢م

85
2016/03/04

كرمة إیمن عالم

فاطمھ مصطفى ضیف  -  زھور 86
/2016/03/03 13:20 ٢م

كرمة إیمن عالمفاطمھ مصطفى ضیف

B Y E 87
2016/03/03 19:35 ٣م

كرمة إیمن عالم

كرمة إیمن عالم  -  سبورتیج أمینھ محمد حامد عرفي88

ملك ولید قناوي عثمان  -  ح.حدود 89
20:25 ٤2016/03/04م

ھنا احمد العشري  -  الصید.ق 90
/2016/03/03 13:20 ٣م

ھنا احمد العشري

جامیلھ محمد منصور  -  سبورتیج 91
2016/03/03 19:35 ٤م

ھنا احمد العشريجامیلھ محمد منصور

جنى محمود عزیز  -  ھلیو 92
/2016/03/03 13:20 ٤م

أمینھ محمد حامد عرفي

جنى إسماعیل االشقر  -  سموحة
13:25 ٣م

93
2016/03/04

٦جودي أحمد عبد المنعم  -  الصید  94
/2016/03/03 13:20 ٥م

أمینھ محمد حامد عرفيجنى إسماعیل االشقر

B Y E 95
2016/03/03 19:35 ٥م

أمینھ محمد حامد عرفي

أمینھ محمد حامد عرفي  -  جزیرة 96



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

زینھ مھند شاھر  -  سبورتیج 97

كنزي خالد عوده  -  سموحة 98
/2016/03/03 13:20 ٦م

كنزي خالد عوده

مایا وائل سعد شاكر  -  سبورتیج 99
2016/03/03 19:35 ٦م

یاسمین أحمد محمودیاسمین أحمد محمود

یاسمین أحمد محمود  -  سموحة 100
/2016/03/03 13:20 ٧م

مریم محمد مرسال  -  الصید.ق
13:25 ٤م

101
2016/03/04

مریم مصطفى برھان

جودى أحمد صالح الدین  -  شمس 102
/2016/03/03 13:20 ٨م

مریم مصطفى برھانجودى أحمد صالح الدین

B Y E 103
2016/03/03 19:35 ٧م

مریم مصطفى برھان

مریم مصطفى برھان  -  سبورتیج 104

جودي محمد شاھین  -  سموحة 105
20:25 ٥2016/03/04م

رزان محمد عرام

لوجین مصطفى الجبراوي  -  سموحة 106
/2016/03/03 13:20 ٩م

لوجین مصطفى الجبراوي

جنا محمد جمعھ  -  طنطا 107
2016/03/03 19:35 ٨م

جنا محمد جمعھجنا محمد جمعھ

إیتن إیھاب الباجوري  -  منصورة 108
/2016/03/03 13:40 ١م

رزان محمد عرام

كنزى تامر احمد  -  سموحة
13:25 ٥م

109
2016/03/04

حبیبھ مصطفي خلیف  -  سبورتیج 110
/2016/03/03 13:40 ٢م

رزان محمد عرامحبیبھ مصطفي خلیف

B Y E 111
2016/03/03 19:35 ٩م

رزان محمد عرام

رزان محمد عرام  -  دجلة 112



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٨-٣-٢٠١٦حتى  ٣-٣-٢٠١٦بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١١مرحلة تحت 
١٢٨درو 

ملك حسام الدین أحمد  -  معادى 113

اشرقت ماجد بھجت  -  سموحة 114
/2016/03/03 13:40 ٣م

اشرقت ماجد بھجت

نور عماد إسماعیل  -  سموحة 115
2016/03/03 20:00 ١م

اشرقت ماجد بھجتملك أحمد إبراھیم

ملك أحمد إبراھیم  -  شمس 116
/2016/03/03 13:40 ٤م

امینھ یاسر حمزه  -  دجلة
13:25 ٦م

117
2016/03/04

ملك محمد شعراوي

مریم أشرف الحریري  -  الصید.ق 118
/2016/03/03 13:40 ٥م

ملك محمد شعراويمریم أشرف الحریري

B Y E 119
2016/03/03 20:00 ٢م

ملك محمد شعراوي

٦ملك محمد شعراوي  -  الصید  لیال إیھاب أحمد120

مریم أحمد النویھى  -  الجیش 121
20:25 ٦2016/03/04م

جنا محمد شفیق راشد  -  ب.المحلة 122
/2016/03/03 13:40 ٦م

جنا محمد شفیق راشد

أمینة ولید شحاتھ  -  سموحة 123
2016/03/03 20:00 ٣م

لیال إیھاب أحمدلیال إیھاب أحمد

لیال إیھاب أحمد  -  سبورتیج 124
/2016/03/03 13:40 ٧م

لیال إیھاب أحمد

شھد أحمد أبو النور  -  ح.حدود
13:25 ٧م

125
2016/03/04

حبیبھ عماد حسن زھران  -  شمس 126
/2016/03/03 13:40 ٨م

فریدة تامر الشریفحبیبھ عماد حسن زھران

B Y E 127
2016/03/03 20:00 ٤م

فریدة تامر الشریف

فریدة تامر الشریف  -  الصید.ق 128


