
نظام المسابقات وشئون الالعبین

19-11-2018  حتى  15-11-2018بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
64درو 

بریھان محمد حسن  -  ك . شوت 1
 B Y E بریھان محمد حسن2

جنى مصطفى حسین  -  دجلة
 

3  2018/11/15 6م  21:20
بریھان محمد حسن جورى ھشام احمد

4 جورى ھشام احمد  -  أھلى
  / 2018/11/15 8م  11:05

جودي أحمد أبو العال  -  ك . شوت 5
12018/11/16م  10:40   

بریھان محمد حسن

6 ندى عالء الزلباني  -  شمس
/  2018/11/15 1م  11:30

جودي أحمد أبو العال جودي أحمد أبو العال

سما حازم عبد العال  -  أھلى
 

7  2018/11/15 7م  21:20
سما حازم عبد العال

8 أكتوبر6إیثار خالد أحمد  -  
  / 2018/11/15 2م  11:30

زینھ معتز محمد ایوب  -  ب. بول 9   

10 جنھ مأمون مطاوع  -  زھور
/  2018/11/15 3م  11:30

زینھ معتز محمد ایوب

جودى محمد رشدي  -  أھلى
 

11    2018/11/15 8م  21:20
زینھ معتز محمد ایوب جودى محمد رشدي

12 كرمھ شریف مرعي  -  البرلسى
  /   2018/11/15 4م  11:30

جاسمین أمین موسى

جاسمین أمین موسى  -  الصید 13
22018/11/16م  10:40   

14 زینھ خالد ھالل  -  ھلیو
/  2018/11/15 5م  11:30

جاسمین أمین موسى جاسمین أمین موسى

أكتوبر6رغد سامح علي  -  
 

15  2018/11/15 1م  21:45
أیتن وسیم الرشیدي

16 أیتن وسیم الرشیدي  -  الصید
  /  2018/11/15  6م  11:30

ریم تامر المغازي  -  أھلى 17
  

 B Y E 18
 ریم تامر المغازي 

ھنا محمد لبیب  -  االتحاد
 

19   2018/11/15 2م  21:45
ھنا محمد لبیب  ھنا محمد لبیب

20 ھنا حامد ملش  -  دجلة
  /  2018/11/15  7م  11:30

ساره محمد خلیل  -  االتحاد 21
32018/11/16م  10:40    

 ساره محمد خلیل

22 ملك محمد المراغي  -  شمس
/   2018/11/15 8م  11:30

ساره محمد خلیل  ساره محمد خلیل

جودي محمد عبد العزیز  -  زھور
 

23   2018/11/15 3م  21:45
 نور محمود سامي مصطفي

24 نور محمود سامي مصطفي  -  م.بوي
  /  2018/11/15  1م  11:55

سمیھ یاسر عبد الغني  -  الصید 25   

 B Y E 26
 سمیھ یاسر عبد الغني 

فرح إبراھیم دویدار  -  أھلى
 

27   2018/11/15 4م  21:45
فرح إبراھیم دویدار  فرح إبراھیم دویدار

28 عائشھ ماجد فرج هللا  -  أھلى
  /  2018/11/15 2م  11:55

 فرح إبراھیم دویدار

روضھ محمد الدسوقي  -  رواد 29
 42018/11/16م  10:40  

30 نور حسام حسن  -  االتحاد
/   2018/11/15 3م  11:55

روضھ محمد الدسوقي 1899/12/30 روضھ محمد الدسوقي

لجین ھشام عفیفي  -  دجلة
 

31   2018/11/15 5م  21:45
1899/12/30 مریم فادي میخائیل

32 مریم فادي میخائیل  -  دجلة
  / 2018/11/15  4م  11:55



نظام المسابقات وشئون الالعبین

19-11-2018  حتى  15-11-2018بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
64درو 

زینھ جالل أبو فرد  -  ھلیو 33  

34 جمانھ محمد إبراھیم  -  زھور
/2018/11/15 5م  11:55

 زینھ جالل أبو فرد

ھایدي محمد إسماعیل  -  دجلة
 

35  2018/11/15 6م  21:45
جاسمین محمد سلیم  جاسمین محمد سلیم

36 جاسمین محمد سلیم  -  الصید
  / 2018/11/15  6م  11:55

جودي سامح المرسي  -  دجلة 37
52018/11/16م  10:40   

 جاسمین محمد سلیم

38 أكتوبر6عالیھ محمد زیتون  -  
/  2018/11/15 7م  11:55

فریده مصطفى عطیھ  جودي سامح المرسي

ساره أشرف رزق هللا  -  دجلة
 

39  2018/11/15 7م  21:45
 فریده مصطفى عطیھ

40 فریده مصطفى عطیھ  -  ھلیو
  / 2018/11/15  8م  11:55

رقیھ عصام عثمان  -  أھلى 41    

42 زینھ مصطفى قناوي  -  معادى
/  2018/11/15 1م  12:20

 رقیھ عصام عثمان

جومانھ تامر ممدوح  -  ھلیو
 

43    2018/11/15 8م  21:45
رقیھ عصام عثمان  جومانھ تامر ممدوح

44 سلمى محمد البسیوني  -  شمس
  /   2018/11/15 2م  12:20

 رقیھ عصام عثمان

ھنا محمد نشأت  -  شمس 45
 62018/11/16م  10:40   

46 كنزي محمد عبد العزیز  -  االتحاد
/  2018/11/15 3م  12:20

ھیا أمیر محمود خاف  ھنا محمد نشأت

 
B Y E 47  2018/11/15 1م  22:10

 ھیا أمیر محمود خاف

48 ھیا أمیر محمود خاف  -  رواد
    

سلمى محمد عبد العال  -  رواد 49
 

50 جودي أحمد سرور  -  شمس
/ 2018/11/15 4م  12:20

سلمى محمد عبد العال

منھ أحمد عبد الباري  -  ب. بول
 

51   2018/11/15 2م  22:10
سلمى محمد عبد العال حبیبھ عمرو حموده

52 حبیبھ عمرو حموده  -  معادى
  /  2018/11/15 5م  12:20

زینھ محمد طھ  -  دجلة 53
72018/11/16م  10:40    

ملك عمرو متولي

54 جود أشرف حالوه  -  دجلة
/   2018/11/15 6م  12:20

ملك عمرو متولي جود أشرف حالوه

 
B Y E 55   2018/11/15 3م  22:10

ملك عمرو متولي

56 ملك عمرو متولي  -  زھور
    

ساره محمد قطب  -  أھلى 57  

58 لجین السید العسال  -  دجلة
/ 2018/11/15 7م  12:20

لجین السید العسال

مایا محمد مندور  -  زھور
 

59   2018/11/15 4م  22:10
مایا محمد مندور مایا محمد مندور

60 كرمة مدحت قاسم  -  معادى
  /  2018/11/15 8م  12:20

مایا محمد مندور

كنزي محمد ابو ستیت  -  دجلة 61
82018/11/16م  10:40  

62 ندى حسام سالم  -  توفیقیة
/ 2018/11/15 1م  12:45

فریده حازم خلیل كنزي محمد ابو ستیت

 
B Y E 63 2018/11/15 5م  22:10

فریده حازم خلیل

64 فریده حازم خلیل  -  معادى
  


