
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-12-2018  حتى  6-12-2018بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

جنا محمد جمعه  -  طنطا 1

 
B Y E جنا محمد جمعه2

زينه محمد طه  -  دجلة
 

3
  2018/12/06 1م  21:10

جنا محمد جمعه جنى سامح طالل

4 جنى سامح طالل  -  زهور
  / 2018/12/06 4م  11:10

أكتوبر6ليلى محمد حماده  -   5
22018/12/07م  14:00   

جنا محمد جمعه

 
B Y E 6

  
ليلى محمد حماده ليلى محمد حماده

جنه مأمون مطاوع  -  زهور
 

7
  2018/12/06 2م  21:10

رقيه محمد عبد الوهاب

8 رقيه محمد عبد الوهاب  -  الصيد
  / 2018/12/06 5م  11:10

جودي أحمد أبو العال  -  ك . شوت 9
   

 
B Y E 10

  
جودي أحمد أبو العال

هانيا إيمن محمود  -  الجيش
 

11
    2018/12/06 3م  21:10

جودي أحمد أبو العال منة هللا صالح حامد

12 منة هللا صالح حامد  -  دجلة
  /   2018/12/06 1م  11:35

ملك أشرف هيكل

أيات عماد أيوب  -  م.النصر 13
32018/12/07م  14:00   

 
B Y E 14

  
ملك أشرف هيكل أيات عماد أيوب

نور حسام حسن  -  االتحاد
 

15
  2018/12/06 4م  21:10

ملك أشرف هيكل

16 ملك أشرف هيكل  -  سموحة
  /  2018/12/06  2م  11:35

فاطمه أحمد محمود  -  سبورتنج 17
  

 
B Y E 18

 
فاطمه أحمد محمود

 

زينه مصطفى قناوي  -  معادى
 

19
   2018/12/06 5م  21:10

فاطمه أحمد محمود زينه مصطفى قناوي
 

 
B Y E 20

     

جميله وائل محمد  -  دجلة 21
42018/12/07م  14:00    

فاطمه أحمد محمود
 

 
B Y E 22

   
سلمى محمد البسيوني جميله وائل محمد

 

سلمى محمد البسيوني  -  شمس
 

23
   2018/12/06 1م  21:35

سلمى محمد البسيوني
 

 
B Y E 24

     

فاطمه مصطفى ضيف  -  زهور 25
   

 
B Y E 26

 
فاطمه مصطفى ضيف

 

مريم إسالم سامي  -  سموحة
 

27
   2018/12/06 2م  21:35

فاطمه مصطفى ضيف مريم إسالم سامي
 

28 فريده رضا الشريف  -  دجلة
  /  2018/12/06 3م  11:35

فاطمه مصطفى ضيف
 

سما حازم عبد العال  -  أهلى 29
 52018/12/07م  14:00  

 
B Y E 30

روزان رمضان العتربي    سما حازم عبد العال
 1899/12/30

أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -  
 

31
   2018/12/06 3م  21:35

روزان رمضان العتربي
 1899/12/30

32 روزان رمضان العتربي  -  دجلة
  / 2018/12/06  4م  11:35
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64درو 

كريستا هاني أسعد  -  دجلة 33
  

34 جومانه فؤاد نعمان  -  سموحة
/2018/12/06 5م  11:35

جومانه فؤاد نعمان
 

 
B Y E 35

  2018/12/06 4م  21:35
جومانه فؤاد نعمان هنا عالء أبو سته

 

36 هنا عالء أبو سته  -  زهور
    

ساره محمد قطب  -  أهلى 37
12018/12/07م  14:25   

جومانه فؤاد نعمان
 

38 جود أشرف حالوه  -  دجلة
/  2018/12/06 1م  12:00

لجين السيد العسال جود أشرف حالوه
 

 
B Y E 39

  2018/12/06 5م  21:35
لجين السيد العسال

 

40 لجين السيد العسال  -  دجلة
    

مريم محمد الغمراوي  -  الصيد 41
    

42 هنا محمد نشأت  -  شمس
/  2018/12/06 2م  12:00

مريم محمد الغمراوي
 

 
B Y E 43

    2018/12/06 1م  22:00
مريم محمد الغمراوي جودى محمد رشدي

 

44 جودى محمد رشدي  -  أهلى
     

جاسمين محمد سليم
 

رقيه أحمد سالم  -  معادى 45
 22018/12/07م  14:25   

46 ليان حازم حسيني  -  شمس
/  2018/12/06 3م  12:00

جاسمين محمد سليم رقيه أحمد سالم
 

 
B Y E 47

  2018/12/06 2م  22:00
جاسمين محمد سليم

 

48 جاسمين محمد سليم  -  الصيد
    

ندى محمد هجرس  -  أهلى 49
 

50 أكتوبر6رغد سامح علي  -  
/ 2018/12/06 4م  12:00

رغد سامح علي

 
B Y E 51

   2018/12/06 3م  22:00
مايا محمد حسن رأفت مايا محمد حسن رأفت

52 مايا محمد حسن رأفت  -  سموحة
    

جورى هشام احمد  -  أهلى 53
32018/12/07م  14:25    

مايا محمد حسن رأفت

54 أكتوبر6عاليه محمد زيتون  -  
/   2018/12/06 5م  12:00

ملك أشرف الطباخ جورى هشام احمد

 
B Y E 55

   2018/12/06 4م  22:00
ملك أشرف الطباخ

56 ملك أشرف الطباخ  -  سموحة
    

أكتوبر6سلمى أيمن الضبع  -   57
  

58 ليلى إسامه رفعت  -  دجلة
/ 2018/12/06 1م  12:25

سلمى أيمن الضبع

 
B Y E 59

   2018/12/06 5م  22:00
جنى مصطفى حسين جنى مصطفى حسين

60 جنى مصطفى حسين  -  دجلة
    

جنى مصطفى حسين

حبيبه ثروت عبدالرحمن  -  دجلة 61
42018/12/07م  14:25  

62 رنا محمد عبده جبر  -  االتحاد
/ 2018/12/06 2م  12:25

هنا نبيل حسن رنا محمد عبده جبر

 
B Y E 63

 2018/12/06 1م  22:25
هنا نبيل حسن

64 هنا نبيل حسن  -  أهلى
  


