
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-١١-٢٠١٥حتى  ٥-١١-٢٠١٥بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٥مرحلة تحت 
٦٤درو 

أمینھ أبو العنین  -  شمس 1

B Y E أمینھ أبو العنین2

عالیا أحمد مصطفى  -  معادى 3
2015/11/06 19:45 ١٠م

أمینھ أبو العنین عالیا أحمد مصطفى

B Y E 4

منة هللا سامح عصران  -  دجلة 5
11:10 ٥2015/11/07م

أمینھ أبو العنین

B Y E زینھ محمد فارس6 منة هللا سامح عصران

ساره ھانى بسیونى  -  دجلة 7
2015/11/06 20:25 ١م

زینھ محمد فارس

زینھ محمد فارس  -  ھلیو 8
/2015/11/06 15:50 ٥م

٦ملك أحمد القنادیلى  -  الصید  9

B Y E ملك أحمد القنادیلى10

حال وائل الدسوقي  -  معادى 11
2015/11/06 20:25 ٢م

ملك أحمد القنادیلى حال وائل الدسوقي

مریم إیھاب الشنواي  -  طنطا 12
/2015/11/06 15:50 ٦م

مریم عالء الدین شوقى

مریم عالء الدین شوقى  -  الصید.ق 13
11:10 ٦2015/11/07م

B Y E مریم عالء الدین شوقى14 مریم عالء الدین شوقى

فرح ھشام سعید  -  الجیش 15
2015/11/06 20:25 ٣م

فرح ھشام سعید

كارین إیھاب ھنري  -  معادى 16
/2015/11/06 15:50 ٧م

ایتن عاطف شبانھ  -  شمس 17

B Y E ایتن عاطف شبانھ18

أمل مختار حسن محمد  -  الصید.ق 19
2015/11/06 20:25 ٤م

أمل مختار حسن محمد أمل مختار حسن محمد

B Y E 20

ھاجر أیمن شافعى  -  دجلة 21
11:10 ٧2015/11/07م

أمل مختار حسن محمد

B Y E ھاجر أیمن شافعى22 ھاجر أیمن شافعى

مریم أشرف الخشن  -  زھور 23
2015/11/06 20:25 ٥م

مریم أشرف الخشن

شھد حسین ابو المجد  -  دجلة 24
/2015/11/06 15:50 ٨م

٦رنا أحمد ھشام  -  الصید  25

B Y E رنا أحمد ھشام26

فریدة ھشام سعید  -  الجیش 27
2015/11/06 20:25 ٦م

رنا أحمد ھشام فریدة ھشام سعید

كالرا أشرف عاید  -  دجلة 28
/2015/11/06 15:50 ٩م

رنا أحمد ھشام

سما أیمن محمود على  -  زھور 29
11:10 ٨2015/11/07م

B Y E سارة مجدى جمال30 سما أیمن محمود على

مریم محمد صقر  -  دجلة 31
2015/11/06 20:25 ٧م

سارة مجدى جمال

سارة مجدى جمال  -  ھلیو 32
/2015/11/06 15:50 ١٠م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-١١-٢٠١٥حتى  ٥-١١-٢٠١٥بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٥مرحلة تحت 
٦٤درو 

ساره محمد الدیب  -  دجلة 33

جمیلھ أحمد محمد  -  دجلة 34
/2015/11/06 16:25 ١م

جمیلھ أحمد محمد

B Y E 35
2015/11/06 20:25 ٨م

لیلى سامح عمر لیلى سامح عمر

لیلى سامح عمر  -  الصید.ق 36

مریم عمرو عاطف  -  دجلة 37
11:10 ٩2015/11/07م

ھنا أحمد نعمان

ریم عمرو عبد العظیم  -  أھلى 38
/2015/11/06 16:25 ٢م

ھنا أحمد نعمان ریم عمرو عبد العظیم

B Y E 39
2015/11/06 20:25 ٩م

ھنا أحمد نعمان

٦ھنا أحمد نعمان  -  الصید  40

B Y E 41

نور محمد وجیھ  -  زھور نور محمد وجیھ42

B Y E 43
2015/11/06 20:25 ١٠م

نور محمد وجیھ عالیا ولید عادل محمد

عالیا ولید عادل محمد  -  طنطا حبیبة حسام الدین44

جنھ هللا رامي االشرم  -  جزیرة 45
11:10 ١٠2015/11/07م

دارین أسامھ محمد  -  دجلة 46
/2015/11/06 16:25 ٣م

حبیبة حسام الدین دارین أسامھ محمد

B Y E 47
2015/11/06 21:05 ١م

حبیبة حسام الدین

حبیبة حسام الدین  -  أھلى 48

ملك محمد العصامى  -  طنطا 49

رغداء عصام جوده  -  طنطا 50
/2015/11/06 16:25 ٤م

ملك محمد العصامى

B Y E 51
2015/11/06 21:05 ٢م

ملك محمد العصامى انجى سامح على

انجى سامح على  -  أھلى 52

B Y E 53
11:50 ١2015/11/07م

ملك محمد العصامى

ھنا ھشام أحمد  -  ھلیو ریم خالد محمد فتحى54 ھنا ھشام أحمد

B Y E 55
2015/11/06 21:05 ٣م

ریم خالد محمد فتحى

ریم خالد محمد فتحى  -  الصید.ق 56

نور رامى محمود  -  شمس 57

ریم شریف زكى  -  دجلة 58
/2015/11/06 16:25 ٥م

نور رامى محمود

B Y E 59
2015/11/06 21:05 ٤م

نور رامى محمود جنى ایھاب شھاب

جنى ایھاب شھاب  -  الصید.ق نارین طارق حبیب60

حال كریم محمد شكري  -  سموحة 61
11:50 ٢2015/11/07م

مریم محمد نبیل حفني  -  دجلة 62
/2015/11/06 16:25 ٦م

نارین طارق حبیب مریم محمد نبیل حفني

B Y E 63
2015/11/06 21:05 ٥م

نارین طارق حبیب

نارین طارق حبیب  -  دجلة 64


