
نظام المسابقات وشئون الالعبين

27.00-12.00-2016  حتى  22.00-12.00-2016بطولة نادى الجزيرة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات17مرحلة تحت 

32.00درو 

جميلة تامر فاروق  -  أهلى 1

 
B Y E جميلة تامر فاروق  -  أهلى2

ياسمين سمير مرسي  -  الجيش
 

3
ياسمين سمير مرسي  -  الجيش  

2016/12/24 10م  21:10
جميلة تامر فاروق  -  أهلى

4 مريم معتز أبو الحسن  -  النورس
  / 2016/12/23 3م  19:10

ليلى سامح عمر  -  جزيرة 5
جميلة تامر فاروق  -  أهلى   

32016/12/25م  19:05

6 أمينه أبو العنين  -  أهلى
/  2016/12/23 4م  19:10

نيللى سامح على  -  الجيشأمينه أبو العنين  -  أهلى

نارين طارق حبيب  -  دجلة
 

7
  

نيللى سامح على  -  الجيش
2016/12/24 1م  21:55

8 نيللى سامح على  -  الجيش
  / 2016/12/23 5م  19:10

 أمل مختار حسن محمد  -  الصيد.ق
9

جميلة تامر فاروق  
52016/12/26م  15:45

10 دعاء أشرف علي  -  أهلى
/  2016/12/23 6م  19:10

أمل مختار حسن محمد  -  الصيد.ق

6ملك أحمد القناديلى  -  الصيد 
 

11
    

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
2016/12/24 2م  21:55

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة

12 شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
  /   2016/12/23 7م  19:10

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة

بانسيه سامر محمد  -  سموحة 13
42016/12/25م  19:05   

14 رنا أحمد هشام  -  أهلى
/  2016/12/23 8م  19:10

رنا أحمد هشام  -  أهلىرنا أحمد هشام  -  أهلى

ايتن عاطف شبانه  -  هليو
 

15
  

ايتن عاطف شبانه  -  هليو
2016/12/24 3م  21:55

مريم أشرف الخشن  -  زهور
2016/12/27  16

  /  2016/12/23 4م  914:15م  19:10
جميلة تامر فاروق

زينه هانئ يونس  -  النصر 17
 

18 أكتوبر6منه هللا محمد حسام  -  
/ 2016/12/23 10م  19:10

زينه هانئ يونس  -  النصر

يارا مصطفى حيدر  -  دجلة
 

19
   

نور صفائى إسماعيل  -  سموحة
2016/12/24 4م  21:55

نور صفائى إسماعيل  -  سموحة

20 نور صفائى إسماعيل  -  سموحة
  /  2016/12/23 1م  19:55

مريم محمد صقر  -  أهلى 21
نور صفائى إسماعيل  -  سموحة    

52016/12/25م  19:05

22 زينه محمد فارس  -  هليو
/   2016/12/23 2م  19:55

مريم محمد صقر  -  أهلىمريم محمد صقر  -  أهلى

أروى وليد زكى  -  النورس
 

23
   

منة هللا هشام سمير  -  هليو
2016/12/24 5م  21:55

24 منة هللا هشام سمير  -  هليو
  /  2016/12/23 3م  19:55

حبيبه مجدي أحمد

 زينه خالد محمد سعيد  -  زهور
25

62016/12/26م  15:45 

26 شادن سليمان عارف  -  توفيقية
/ 2016/12/23 4م  19:55

زينه خالد محمد سعيد  -  زهور

حبيبه مجدي أحمد  -  أهلى
 

27
   

حبيبه مجدي أحمد  -  أهلى
2016/12/24 6م  21:55

حبيبه مجدي أحمد  -  أهلى

28 ميار محمد السرتى  -  شمس
  /  2016/12/23 5م  19:55

حبيبه مجدي أحمد  -  أهلى

مريم إيهاب الشنواي  -  طنطا 29
62016/12/25م  19:05  

30  ليلي مصطفي شكري  -  الصيد
/  2016/12/23 6م  19:55

شهد محمد الرفاعىشهد محمد الرفاعىليلي مصطفي شكري  -  الصيدليلي مصطفي شكري  -  الصيد

سما خالد فخرى  -  سموحة
2016/12/27 3م  14:15  

31
نور محمد عبده اللمعى  -  هليو   

2016/12/24 7م  21:55
نور صفائى إسماعيل

32  نور محمد عبده اللمعى  -  هليو
  /2016/12/23 7م  19:55


