
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٢-٣-٢٠١٦حتى  ١٧-٣-٢٠١٦بطولة بورسعید المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 
٦٤درو 

٦سلمى عمرو حسن  -  الصید  1

B Y E سلمى عمرو حسن2

فاطمھ حسن زھدى  -  سبورتیج 3
2016/03/18 19:00 ١م

سلمى عمرو حسن فاطمھ حسن زھدى

B Y E 4

٦جنى مصطفى ھالل  -  الصید  5
18:20 ١2016/03/19م

سلمى عمرو حسن

B Y E جنى مصطفى ھالل6 جنى مصطفى ھالل

نانسى محمد المنسى  -  منصورة 7
2016/03/18 19:00 ٢م

نور أشرف عبد الرحمن

نور أشرف عبد الرحمن  -  دجلة 8
/2016/03/17 19:05 ١م

ھیا اسالم مصطفى  -  زھور 9

B Y E ھیا اسالم مصطفى10

رنا محمد عبده سلیم  -  دجلة 11
2016/03/18 19:20 ١م

ھیا اسالم مصطفى روینا عبد هللا محمد

روینا عبد هللا محمد  -  منصورة 12
/2016/03/17 19:05 ٢م

ھیا اسالم مصطفى

سلمى أحمد عبد هللا  -  شمس 13
18:20 ٢2016/03/19م

B Y E سلمى أحمد عبد هللا14 سلمى أحمد عبد هللا

نور وائل العدل  -  منصورة 15
2016/03/18 19:20 ٢م

یاسمین طارق السرى

یاسمین طارق السرى  -  الجیش 16
/2016/03/17 19:25 ١م

٦ملك حسن محمد  -  الصید  17

B Y E ملك حسن محمد18

حبیبھ أحمد الشبراوي  -  دلفى 19
2016/03/18 19:40 ١م

ملك حسن محمد حبیبھ أحمد الشبراوي

B Y E 20

فریده أحمد فرج  -  دجلة 21
18:45 ١2016/03/19م

ملك حسن محمد

B Y E سھیلھ عمر حسام22 فریده أحمد فرج

سھیلھ عمر حسام  -  ھلیو 23
2016/03/18 19:40 ٢م

سھیلھ عمر حسام

B Y E 24

ھبھ هللا محمد ریاض  -  سبورتیج 25

B Y E ھبھ هللا محمد ریاض26

حبیبھ أحمد فكري  -  دلفى 27
2016/03/18 20:00 ١م

ھبھ هللا محمد ریاض ریم محمد عبده سلیم

ریم محمد عبده سلیم  -  دجلة 28
/2016/03/17 19:25 ٢م

فریده أحمد سلوم

میار خالد ضابیھ  -  سموحة 29
18:45 ٢2016/03/19م

B Y E فریده أحمد سلوم30 میار خالد ضابیھ

فریده أحمد سلوم  -  سموحة 31
2016/03/18 20:00 ٢م

فریده أحمد سلوم

B Y E 32



نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٢-٣-٢٠١٦حتى  ١٧-٣-٢٠١٦بطولة بورسعید المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٣مرحلة تحت 
٦٤درو 

B Y E 33

كاثرین مینا فھمى  -  سبورتیج كاثرین مینا فھمى34

B Y E 35
2016/03/18 20:20 ١م

رقیھ یاسر حمزه رقیھ یاسر حمزه

رقیھ یاسر حمزه  -  دجلة 36

B Y E 37
19:10 ١2016/03/19م

سارة رامى سوادن

سارة رامى سوادن  -  ھلیو سارة رامى سوادن38 سارة رامى سوادن

B Y E 39
2016/03/18 20:20 ٢م

لى لى شریف سرور

لى لى شریف سرور  -  سموحة 40

٣ملك محمد یسري  -  مجمع  41

حبیبھ أیمن سید  -  معادى 42
/2016/03/17 19:45 ١م

حبیبھ أیمن سید

B Y E 43
2016/03/18 20:40 ١م

أمیره السید الرفاعي أمیره السید الرفاعي

أمیره السید الرفاعي  -  دجلة آیتن شیرین غانم44

B Y E 45
19:10 ٢2016/03/19م

خدیجھ حمدي البرقوقي  -  دجلة آیتن شیرین غانم46 خدیجھ حمدي البرقوقي

B Y E 47
2016/03/18 20:40 ٢م

آیتن شیرین غانم

آیتن شیرین غانم  -  طنطا 48

B Y E 49

نوران إیمن عماره  -  طنطا نوران إیمن عماره50

B Y E 51
2016/03/18 21:00 ١م

نور رامى حرفوش نور رامى حرفوش

نور رامى حرفوش  -  سبورتیج 52

لوجین یاسر جوھرى  -  معادى 53
19:35 ١2016/03/19م

عالیھ عالء فتح

عالیھ عالء فتح  -  دجلة 54
/2016/03/17 19:45 ٢م

عالیھ عالء فتح عالیھ عالء فتح

B Y E 55
2016/03/18 21:00 ٢م

شھد إسماعیل محمد

شھد إسماعیل محمد  -  ھلیو 56

مریم محمد المصلحى  -  منصورة 57

جنى أیمن سید  -  معادى 58
/2016/03/17 20:05 ١م

جنى أیمن سید

B Y E 59
2016/03/18 21:20 ١م

جنى أیمن سید جودي كریم الخواص

جودي كریم الخواص  -  شمس ھنا أحمد ھشام60

B Y E 61
19:35 ٢2016/03/19م

٦ھنا أحمد ھشام  -  الصید  ھنا أحمد ھشام62 ھنا أحمد ھشام

B Y E 63
2016/03/18 21:20 ٢م

نور محمد إسماعیل

نور محمد إسماعیل  -  الصید.ق 64


