
نظام المسابقات وشئون الالعبين

28.00-9.00-2016  حتى  22.00-9.00-2016بطولة منطقة القاهرة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات17مرحلة تحت 
32.00درو 

أمينة ياسر يسرى  -  دجلة 1
 B Y E أمينة ياسر يسرى  -  دجلة2

2016/09/25فرح هيثم صالح الدين  -  شمس  3 فرح هيثم صالح الدين  -  شمس أمينة ياسر يسرى  -  دجلة8م  17:10
2016/09/24 /  4 أكتوبر6منه هللا محمد حسام  -   3م  15:30

نور صفائى إسماعيل  -  سموحة أمينة ياسر يسرى  -  دجلة   5 12016/09/26م  17:00

2016/09/24  /6 أكتوبر6حبيبه محمد عامر  -   حبيبة حسام الدين  -  أهلىنور صفائى إسماعيل  -  سموحة4م  15:30
2016/09/25حبيبة حسام الدين  -  أهلى  7 حبيبة حسام الدين  -  أهلى 1م  17:55

2016/09/24 /  8 إسراء هشام مصطفى  -  شمس 5م  15:30

أمينة ياسر يسرى  9 أمل مختار حسن محمد  -  الصيد.ق 22016/09/27م  17:00

 B Y E أمل مختار حسن محمد  -  الصيد.ق  10
2016/09/25منة هللا هشام سمير  -  هليو    11 نور محمد عبده اللمعى  -  هليو منة هللا هشام سمير  -  هليو2م  17:55

2016/09/24   /  12 منة هللا هشام سمير  -  هليو أمينه كريم طاهر  -  سبورتيج6م  15:30
أمينه كريم طاهر  -  سبورتيج 22016/09/26م  17:00   13

2016/09/24  /14 زينه محمد فارس  -  هليو أمينه كريم طاهر  -  سبورتيجأمينه كريم طاهر  -  سبورتيج7م  15:30
2016/09/25جنى هشام عيسى  -  الصيد.ق  15 جنى هشام عيسى  -  الصيد.ق 3م  17:55

2016/09/28ياسمين سمير مرسي  -  الجيش  16  /  2016/09/24 أمينة ياسر يسرى4م  814:00م  15:30
ليلي مصطفي شكري  -  الصيد 17 

2016/09/24 /18 جميلة تامر فاروق  -  أهلى جميلة تامر فاروق  -  أهلى9م  15:30
2016/09/25إنجي شريف حموده  -  شمس   19 شادن سليمان عارف  -  توفيقية إنجي شريف حموده  -  شمس4م  17:55
2016/09/24  /  20 إنجي شريف حموده  -  شمس 10م  15:30

نهى جمال عبد المنعم  -  ح.حدود جنى محمد شيحه  -  سبورتيج    21 32016/09/26م  17:00

2016/09/24   /22 زينه هانى الشاذلى  -  سموحة جنى محمد شيحه  -  سبورتيجزينه هانى الشاذلى  -  سموحة1م  16:15
 B Y E 2016/09/25جنى محمد شيحه  -  سبورتيج   23 5م  17:55

جنى محمد شيحه    24 جنى محمد شيحه  -  سبورتيج
32016/09/27م  17:00 25 زينه خالد محمد سعيد  -  زهور

2016/09/24 /26 جيالن أحمد الجباس  -  دجلة جيالن أحمد الجباس  -  دجلة2م  16:15
2016/09/25سلمي ياسر ميرا  -  سموحة   27 ميار محمد السرتى  -  شمس سلمي ياسر ميرا  -  سموحة6م  17:55
2016/09/24  /  28 سلمي ياسر ميرا  -  سموحة هنا معتز أيوب  -  دجلة3م  16:15
سلمى شريف فهيم  -  أهلى 42016/09/26م  17:00  29

2016/09/24  /30  حبيبة جالل قريطم  -  زهور هنا معتز أيوبأمينه كريم طاهرهنا معتز أيوب  -  دجلةحبيبة جالل قريطم  -  زهور4م  16:15
2016/09/28 3م  14:00  B Y E 2016/09/25هنا معتز أيوب  -  دجلة   31 هنا معتز أيوب7م  17:55

  32  هنا معتز أيوب  -  دجلة


