
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٣-٣-٢٠١٤  حتى  ٢٧-٢-٢٠١٤بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

سموحة-  جنى محمد حسام الدین   1

B Y E جنى محمد حسام الدین2

ق.الصید-  جنى ایھاب شھاب   3
2014/02/27 ٦م  18:00

جنى محمد حسام الدینجنى ایھاب شھاب

B Y E 4

زھور-  ایتن عاطف شبانھ  
٥م  14:00

5
2014/02/28

جنى محمد حسام الدین

B Y E ایتن عاطف شبانھایتن عاطف شبانھ6

ھلیو-  فاطمة أحمد أمین   7
2014/02/27 ١م  18:30

فاطمة أحمد أمین

B Y E 8

ھلیو-  زینھ محمد فارس   9
٢2014/02/28م  19:30

جنى محمد حسام الدین

B Y E زینھ محمد فارس10

دجلة-  یارا مصطفى حیدر   11
2014/02/27 ٢م  18:30

یارا مصطفى حیدریارا مصطفى حیدر

B Y E أمینة إیھاب الریحانى12

جزیرة-  أمینة إیھاب الریحانى  
٦م  14:00

13
2014/02/28

B Y E أمینة إیھاب الریحانىأمینة إیھاب الریحانى14

سموحة-  جنا ھانى السوسى   15
2014/02/27 ٣م  18:30

جنا ھانى السوسى

B Y E 16
2014/03/01 ١م  14:00

جنى محمد حسام الدین
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١٢٨درو 

سموحة-  میار محمد خمیس   17

B Y E میار محمد خمیس18

دجلة-  لینھ علي سعودي   19
2014/02/27 ٤م  18:30

میار محمد خمیسلینھ علي سعودي

B Y E 20

النصر-  زینھ ھانئ یونس  
١م  14:30

21
2014/02/28

میار محمد خمیس

B Y E مریم خالد زاھرزینھ ھانئ یونس22

٦الصید -  مریم خالد زاھر   23
2014/02/27 ٥م  18:30

مریم خالد زاھر

B Y E میار محمد خمیس24

سموحة-  جنى أحمد الجمیل   25
٣2014/02/28م  19:30

B Y E جنى أحمد الجمیل26

دجلة-  أنجي أحمد شعالن   27
2014/02/27 ٦م  18:30

جنى أحمد الجمیلأنجي أحمد شعالن

سموحة-  نور أشرف ھیكل   28
/2014/02/27 ٥م  11:30

نغم أحمد محمود مجدي

الصید-  نغم أحمد محمود مجدي  
٢م  14:30

29
2014/02/28

B Y E سنا محمود إبراھیمنغم أحمد محمود مجدينغم أحمد محمود مجدي30 حبیبھ مجدي أحمد

ق.الصید-  حبیبھ نادر الدفراوى   31
2014/02/27 ١م  19:00

سنا محمود إبراھیمحبیبھ نادر الدفراوى
٣2014/03/03م  14:00

B Y E 32
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  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

سموحة-  نور صفائى إسماعیل   جنى محمد حسام الدین33
٣2014/03/02م  14:30

B Y E نور صفائى إسماعیل34

الجیش-  فریدة ھشام سعید   35
2014/02/27 ٢م  19:00

نور صفائى إسماعیلفریدة ھشام سعید

B Y E 36

سموحة-  سلمى سعد إبراھیم  
٣م  14:30

37
2014/02/28

نور صفائى إسماعیل

B Y E كنزى أیمن صابرسلمى سعد إبراھیم38

الصید-  كنزى أیمن صابر   39
2014/02/27 ٣م  19:00

كنزى أیمن صابر

B Y E 40

الصید-  حبیبھ مجدي أحمد   41
٤2014/02/28م  19:30

حبیبھ مجدي أحمد

B Y E حبیبھ مجدي أحمد42

سموحة-  نور أحمد فؤاد رشدى   43
2014/02/27 ٤م  19:00

حبیبھ مجدي أحمدنور أحمد فؤاد رشدى

B Y E حبیبھ مجدي أحمد44

طنطا-  رغداء عصام جوده  
٤م  14:30

45
2014/02/28

B Y E نور خالد عبد العزیزرغداء عصام جوده46

سموحة-  نور خالد عبد العزیز   47
2014/02/27 ٥م  19:00

حبیبھ مجدي أحمد نور خالد عبد العزیز

B Y E 48
2014/03/01 ٢م  14:00
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  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

شمس-  حبیبة جالل قریطم   49

B Y E حبیبة جالل قریطم50

سموحة-  لینة محمد الملغم   51
2014/02/27 ٦م  19:00

حبیبة جالل قریطملینة محمد الملغم

B Y E 52

ق.الصید-  لیلى سامح عمر  
٥م  14:30

53
2014/02/28

حبیبة جالل قریطم

B Y E لیلى سامح عمرلیلى سامح عمر54

أھلى-  انجى سامح على   55
2014/02/27 ١م  19:30

انجى سامح على

B Y E حبیبة جالل قریطم56

٦الصید -  رنا أحمد ھشام   57
٥2014/02/28م  19:30

B Y E رنا أحمد ھشام58

ھلیو-  مارجان عماد الدفراوى   59
2014/02/27 ٢م  19:30

رنا أحمد ھشاممارجان عماد الدفراوى

B Y E رنا أحمد ھشام60

الصید-  مریم كریم عوف  
٦م  14:30

61
2014/02/28

B Y E مریم كریم عوفمریم كریم عوف62

زھور-  ھنا محسن العزبى   63
2014/02/27 ٣م  19:30

ھنا محسن العزبى

B Y E 64
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  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

B Y E جنى محمد حسام الدین65
03/03/2014 ٦م  14:00

دجلة-  شھد محمد الرفاعى   شھد محمد الرفاعى66

B Y E 67
2014/02/27 ٤م  19:30

شھد محمد الرفاعىسما خالد فخرى

سموحة-  سما خالد فخرى   68

الجیش-  جنة اهللا إسماعیل  
١م  15:00

69
2014/02/28

شھد محمد الرفاعى

سموحة-  سلمى محمد فؤاد   70
/2014/02/27 ٦م  11:30

سلمى محمد فؤادسلمى محمد فؤاد

B Y E 71
2014/02/27 ٥م  19:30

مریم أشرف الخشن

زھور-  مریم أشرف الخشن   72

B Y E 73
٦2014/02/28م  19:30

سنا محمود إبراھیم

٢مجمع -  جنھ اهللا رامي االشرم   جنھ اهللا رامي االشرم74

B Y E 75
2014/02/27 ٦م  19:30

عائشھ محمود فاروقعائشھ محمود فاروق

٦الصید -  عائشھ محمود فاروق   سنا محمود إبراھیم76

٢م  15:00
B Y E 77

2014/02/28

دجلة-  منة اهللا سامح عصران   سنا محمود إبراھیممنة اهللا سامح عصران78

B Y E 79
2014/02/27 ١م  20:00

سنا محمود إبراھیم

شمس-  سنا محمود إبراھیم   80
2014/03/01 ٣م  14:00

سنا محمود إبراھیم
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  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

B Y E 81

ھلیو-  فاطمة أیمن عماره   فاطمة أیمن عماره82

B Y E 83
2014/02/27 ٢م  20:00

فاطمة أیمن عمارهدعاء أشرف علي

أھلى-  دعاء أشرف علي   84

دجلة-  ھمسھ أحمد سعید  
٣م  15:00

85
2014/02/28

نور محمد وجیھ

٦الصید -  ھیا محمد على أحمد   86
/2014/02/27 ١م  12:00

نور محمد وجیھھیا محمد على أحمد

B Y E 87
2014/02/27 ٣م  20:00

نور محمد وجیھ

زھور-  نور محمد وجیھ   نور محمد وجیھ88

B Y E 89
١2014/02/28م  20:00

ق.الصید-  مریم عالء الدین شوقى   مریم عالء الدین شوقى90

B Y E 91
2014/02/27 ٤م  20:00

مریم عالء الدین شوقىجنى وائل صافى

دجلة-  جنى وائل صافى   أمینھ أبو العنین92

٤م  15:00
B Y E 93

2014/02/28

أھلى-  نیللى سامح على   أمینھ أبو العنیننیللى سامح على94

B Y E 95
2014/02/27 ٥م  20:00

أمینھ أبو العنین

الصید-  أمینھ أبو العنین   96
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  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

B Y E نوران على على أمین97
٤2014/03/02م  14:30

طنطا-  نسیبھ محمد صقر   نسیبھ محمد صقر98

B Y E 99
2014/02/27 ٦م  20:00

نور رامى محمودنور رامى محمود

شمس-  نور رامى محمود   100

٥م  15:00
B Y E 101

2014/02/28
نور رامى محمود

الجیش-  فرح ھشام سعید   بانسیھ سامر محمدفرح ھشام سعید102

B Y E 103
2014/02/27 ١م  20:30

بانسیھ سامر محمد

سموحة-  بانسیھ سامر محمد   104

B Y E 105
٢2014/02/28م  20:00

ھاجر أیمن شافعى

ھلیو-  ھنا ھشام أحمد   ھنا ھشام أحمد106

B Y E 107
2014/02/27 ٢م  20:30

ھنا ھشام أحمدمریم محمد حجازي

ق.الصید-  مریم محمد حجازي   ھاجر أیمن شافعى108

٦م  15:00
B Y E 109

2014/02/28

دجلة-  كالرا أشرف عاید   ھاجر أیمن شافعىكالرا أشرف عاید110

B Y E 111
2014/02/27 ٣م  20:30

نوران على على أمین ھاجر أیمن شافعى

دجلة-  ھاجر أیمن شافعى   112
2014/03/01 ٤م  14:00
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  سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

B Y E 113

ھلیو-  سارة مجدى جمال   سارة مجدى جمال114

B Y E 115
2014/02/27 ٤م  20:30

مریم محمد صقرمریم محمد صقر

دجلة-  مریم محمد صقر   116

١م  15:30
B Y E 117

2014/02/28
نارین طارق حبیب

دجلة-  دارین أسامھ محمد   نارین طارق حبیبدارین أسامھ محمد118

B Y E 119
2014/02/27 ٥م  20:30

نارین طارق حبیب

دجلة-  نارین طارق حبیب   نوران على على أمین120

B Y E 121
٣2014/02/28م  20:00

دجلة-  جمیلھ أحمد محمد   جمیلھ أحمد محمد122

B Y E 123
2014/02/27 ٦م  20:30

جمیلھ أحمد محمدساره شریف تمام

سبورتیج-  ساره شریف تمام   نوران على على أمین124

٢م  15:30
B Y E 125

2014/02/28

ھلیو-  فریده ولید فخرى   نوران على على أمینفریده ولید فخرى126

B Y E 127
2014/02/27 ١م  21:00

نوران على على أمین

سموحة-  نوران على على أمین   128


