
نظام المسابقات وشئون الالعبين

21.00-3.00-2017  حتى  16.00-3.00-2017بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

64.00درو 

لينا شريف تمام  -  سبورتيج 1

 
B Y E لينا شريف تمام2

رنا محمد عبده سليم  -  الجيش
 

3
  2017/03/17 1م  20:05

لينا شريف تمام رنا محمد عبده سليم

4 حبيبه إسالم أمين  -  دجلة
  / 2017/03/17 4م  16:00

ريناد هيثم السعيد  -  أهلى 5
22017/03/18م  11:20   

لينا شريف تمام

 
B Y E 6

  
ريناد هيثم السعيد ريناد هيثم السعيد

سماء محمد أحمد  -  دجلة
 

7
  2017/03/17 2م  20:05

مريم محمد بكير

8 مريم محمد بكير  -  أهلى
  / 2017/03/17 5م  16:00

دارين أسامه محمد  -  الجيش 9
   

 
B Y E 10

  
دارين أسامه محمد

فريده وليد فخرى  -  هليو
 

11
    2017/03/17 3م  20:05

دارين أسامه محمد حنين خالد بن الوليد

12 حنين خالد بن الوليد  -  هليو
  /   2017/03/17 1م  16:25

دارين أسامه محمد

مريم عمرو عاطف  -  دجلة 13
32017/03/18م  11:20   

 
B Y E 14

  
فرح باهر القطرى مريم عمرو عاطف

فرح باهر القطرى  -  شمس
 

15
  2017/03/17 4م  20:05

فرح باهر القطرى

16 جنا ماجد أبو العال  -  دجلة
  /  2017/03/17  2م  16:25

نور وليد أحمد فؤاد  -  سبورتيج 17
  

 
B Y E 18

 
نور وليد أحمد فؤاد

 

مريم إيهاب الشنواي  -  طنطا
 

19
   2017/03/17 5م  20:05

نور وليد أحمد فؤاد فرح تامر عصام الدين
 

20 فرح تامر عصام الدين  -  الجيش
  /  2017/03/17  3م  16:25

سما أيمن محمود على  -  زهور 21
42017/03/18م  11:20    

نور وليد أحمد فؤاد
 

 
B Y E 22

   
جنى أحمد عبد الغنى سما أيمن محمود على

 

جنى أحمد عبد الغنى  -  الجيش
 

23
   2017/03/17 1م  20:30

جنى أحمد عبد الغنى
 

24 كارين إيهاب هنري  -  الجيش
  /  2017/03/17  4م  16:25

سلمى أحمد محمد الطيب  -  الصيد.ق 25
   

 
B Y E 26

 
سلمى أحمد محمد الطيب

 

إيمي أمير مخائيل  -  دجلة
 

27
   2017/03/17 2م  20:30

سلمى أحمد محمد الطيب إيمي أمير مخائيل
 

28 مريم محمد المراغي  -  شمس
  /  2017/03/17 5م  16:25

كنزى أيمن صابر
 

مريم مدحت جالل  -  أهلى 29
 52017/03/18م  11:20  

 
B Y E 30

كنزى أيمن صابر    مريم مدحت جالل
 

6سلمى عمرو حسن  -  الصيد 
 

31
   2017/03/17 3م  20:30

كنزى أيمن صابر
 

32 كنزى أيمن صابر  -  أهلى
  / 2017/03/17  1م  16:50



نظام المسابقات وشئون الالعبين

21.00-3.00-2017  حتى  16.00-3.00-2017بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

64.00درو 

B Y E 33
  

لجين محمد على أحمد34 لجين محمد على أحمد  -  رواد
 

 
B Y E 35

  2017/03/17 4م  20:30
أينور تامر المحالوى أينور تامر المحالوى

 

36 أينور تامر المحالوى  -  طنطا
    

ليلى سامح عمر  -  جزيرة 37
12017/03/18م  11:50   

رغداء عصام جوده
 

38 ناردين سامح جرس  -  دجلة
/  2017/03/17 2م  16:50

رغداء عصام جوده ليلى سامح عمر
 

 
B Y E 39

  2017/03/17 5م  20:30
رغداء عصام جوده

 

40 رغداء عصام جوده  -  طنطا
    

أميره السيد الرفاعي  -  دجلة 41
    

42 خديجه حمدي البرقوقي  -  دجلة
/  2017/03/17 3م  16:50

أميره السيد الرفاعي
 

 
B Y E 43

    2017/03/17 1م  20:55
أميره السيد الرفاعي ليلى امين سليم

 

44 ليلى امين سليم  -  هليو
     

لوجين ياسر جوهرى
 

لوجين ياسر جوهرى  -  معادى 45
 22017/03/18م  11:50   

46 كالرا أشرف عايد  -  دجلة
/  2017/03/17 4م  16:50

لوجين ياسر جوهرى لوجين ياسر جوهرى
 

 
B Y E 47

  2017/03/17 2م  20:55
عاليا وليد عادل محمد

 

48 عاليا وليد عادل محمد  -  طنطا
    

ملك أحمد محمد البدرى  -  الصيد.ق 49
 

50 نورين هشام خليفه  -  سبورتيج
/ 2017/03/17 5م  16:50

نورين هشام خليفه

 
B Y E 51

   2017/03/17 3م  20:55
نورين هشام خليفه شادن محمد منير

52 شادن محمد منير  -  سبورتيج
    

رقيه ياسر حمزه  -  الجيش 53
32017/03/18م  11:50    

نورين هشام خليفه

54 جنة هللا إسماعيل  -  الجيش
/   2017/03/17 1م  17:15

ملك حسن محمد رقيه ياسر حمزه

 
B Y E 55

   2017/03/17 4م  20:55
ملك حسن محمد

56 6ملك حسن محمد  -  الصيد 
    

سلمي أحمد محمد  -  دجلة 57
  

58 نور محمد الشرقاوي  -  دجلة
/ 2017/03/17 2م  17:15

نور محمد الشرقاوي

 
B Y E 59

   2017/03/17 5م  20:55
نور محمد الشرقاوي شهد إسماعيل محمد

60 شهد إسماعيل محمد  -  هليو
    

نور محمد الشرقاوي

زينه ياسر القط  -  شمس 61
42017/03/18م  11:50  

62 فرح هشام سعيد  -  الجيش
/ 2017/03/17 3م  17:15

ملك محمد العصامى فرح هشام سعيد

 
B Y E 63

 2017/03/17 1م  21:20
ملك محمد العصامى

64 ملك محمد العصامى  -  طنطا
  


