
نظام المسابقات وشئون الالعبين

17-03-2019  حتى  14-03-2019 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 4بطولة المصري لإلسكواش

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات11مرحلة تحت 

64درو 

جنى أحمد رأفت  -  االتحاد 1

 
B Y E جنى أحمد رأفت2

ملك معتز عامر  -  سموحة
 

3
  2019/03/15 2م  11:00

جنى أحمد رأفت ملك معتز عامر

4 سهيلة مصطفى طه  -  هليو
  / 2019/03/14 5م  10:40

تاله تامر بركات  -  ك . شوت 5
12019/03/15م  16:10   

جنى أحمد رأفت

6 أكتوبر6ريم محمود المغربي  -  
/  2019/03/14 1م  11:00

تاله تامر بركات تاله تامر بركات

هدى هللا أحمد بيومي  -  أهلى
 

7
  2019/03/15 3م  11:00

هدى هللا أحمد بيومي

8 شهد تامر عبد هللا  -  هليو
  / 2019/03/14 2م  11:00

أكتوبر6نور محمد مطر  -   9
   

10 جنه عادل حسن  -  الجيش
/  2019/03/14 3م  11:00

نور محمد مطر

فريده خالد فخري  -  الصيد
 

11
    2019/03/15 4م  11:00

نور محمد مطر فريده خالد فخري

12 ندى أيمن عش  -  زقازيق
  /   2019/03/14 4م  11:00

لميس محمد عوض

كرمه فادي عادل  -  سموحة 13
22019/03/15م  16:10   

14 خديجه محمد الغمراوي  -  الصيد
/  2019/03/14 5م  11:00

لميس محمد عوض كرمه فادي عادل

لميس محمد عوض  -  دجلة
 

15
  2019/03/15 5م  11:00

لميس محمد عوض

16 دانيا كريم تركي  -  م.بوينت
  /  2019/03/14  1م  11:20

فريده خالد حماد  -  ب. بول 17
  

 
B Y E 18

 
فريده خالد حماد

 

3ملك حاتم حسن مصطفي  -  مجمع 
 

19
   2019/03/15 1م  11:20

ملك حاتم حسن مصطفي ملك حاتم حسن مصطفي
 

20 سما خالد شعبان  -  الصيد
  /  2019/03/14  2م  11:20

سندس وائل مصطفى  -  دجلة 21
32019/03/15م  16:10    

ملك حاتم حسن مصطفي
 

22 شريفه أحمد عبده  -  الصيد
/   2019/03/14 3م  11:20

سندس وائل مصطفى سندس وائل مصطفى
 

جودي هادي العربي  -  دجلة
 

23
   2019/03/15 2م  11:20

كرمه شريف الشاذلي
 

24 كرمه شريف الشاذلي  -  شمس
  /  2019/03/14  4م  11:20

فطيمه محمد الشامي  -  سبورتنج 25
   

26 زينه محمد علي حميده  -  زهور
/ 2019/03/14 5م  11:20

فطيمه محمد الشامي
 

فيروز إسماعيل الحنفي  -  منصورة
 

27
   2019/03/15 3م  11:20

فطيمه محمد الشامي فطيمة محمود شريف
 

28 فطيمة محمود شريف  -  هليو
  /  2019/03/14 1م  11:40

جودي محمد نور
 

نادين محمد بوادي  -  ك . شوت 29
 42019/03/15م  16:10  

30 روزان أحمد منصور  -  م.النصر
/   2019/03/14 2م  11:40

جودي محمد نور نادين محمد بوادي
 

جودي محمد نور  -  طنطا
 

31
   2019/03/15 4م  11:20

جودي محمد نور
 1899/12/30

32 نورهان مازن عالم  -  أهلى
  / 2019/03/14  3م  11:40
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نور أمير إبراهيم  -  ش.جزيرة 33
  

34 ربى خالد سعيد عثمان  -  االتحاد
/2019/03/14 4م  11:40

ربى خالد سعيد عثمان
 

هيا هشام محمود  -  بورسعيد
 

35
  2019/03/15 5م  11:20

ربى خالد سعيد عثمان عائشه شريف عسكر
 

36 عائشه شريف عسكر  -  سبورتنج
  / 2019/03/14  5م  11:40

ضحى عمرو حسين  -  ش.جزيرة 37
52019/03/15م  16:10   

خديجة ممدوح عمران
 

38 فريده مروان حسين  -  الصيد
/  2019/03/14 1م  12:00

خديجة ممدوح عمران فريده مروان حسين
 

ملك محمد أبو اليزيد  -  البرلسى
 

39
  2019/03/15 1م  11:40

خديجة ممدوح عمران
 

40 خديجة ممدوح عمران  -  أهلى
  / 2019/03/14  2م  12:00

مهيرة أحمد عامر  -  م.بوينت 41
    

42 ملك محمد فرج  -  زهور
/  2019/03/14 3م  12:00

ملك محمد فرج
 

ساره حاتم السيد  -  دجلة
 

43
    2019/03/15 2م  11:40

ساره حاتم السيد ساره حاتم السيد
 

44 كنزي محمد الفقي  -  شمس
  /   2019/03/14 4م  12:00

جودي أحمد الطنبولي
 

ليلى وليد عبد الخالق  -  شمس 45
 12019/03/15م  16:30   

46 منه عالء حسنين  -  هليو
/  2019/03/14 5م  12:00

جودي أحمد الطنبولي منه عالء حسنين
 

 
B Y E 47

  2019/03/15 3م  11:40
جودي أحمد الطنبولي

 

48 جودي أحمد الطنبولي  -  زهور
    

ملك أحمد فرج  -  البرلسى 49
 

50 حال حسن ربيع  -  رواد
/ 2019/03/14 1م  12:20

ملك أحمد فرج

لى لي مهاب سامي  -  زهور
 

51
   2019/03/15 4م  11:40

ملك أحمد فرج تاليا تامر صالح

52 تاليا تامر صالح  -  سبورتنج
  /  2019/03/14 2م  12:20

نور حسام فتحي  -  زقازيق 53
22019/03/15م  16:30    

نور محمد خليل

54 أروى إسالم عوض  -  أهلى
/   2019/03/14 3م  12:20

نور محمد خليل أروى إسالم عوض

مريم حسام فتحي  -  زقازيق
 

55
   2019/03/15 5م  11:40

نور محمد خليل

56 نور محمد خليل  -  دجلة
  /  2019/03/14 4م  12:20

ملك أحمد عبد العال  -  معادى 57
  

58 كرمه شريف مصطفى  -  معادى
/ 2019/03/14 5م  12:20

كرمه شريف مصطفى

كنزي اسماعيل ابراهيم  -  منصورة
 

59
   2019/03/15 1م  12:00

دارين السعيد عمران دارين السعيد عمران

60 دارين السعيد عمران  -  سبورتنج
  /  2019/03/14 1م  12:40

رقيه حسن عبد الجواد

مايا محمد عصمت  -  ب. بول 61
32019/03/15م  16:30  

62 فاطمة هاني محمد صالح  -  دجلة
/ 2019/03/14 2م  12:40

رقيه حسن عبد الجواد فاطمة هاني محمد صالح

 
B Y E 63

 2019/03/15 2م  12:00
رقيه حسن عبد الجواد

64 رقيه حسن عبد الجواد  -  دجلة
  


