
نظام المسابقات وشئون الالعبین

2010-12-14  حتى  2010-12-9بطولة منطقة بورسعید لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

دجلة-  نادین ھشام قطب  1

B Y E نادین ھشام قطب2

نادین ھشام قطبطنطا-  ھنا محمد عفت  3 مریم أحمد رفعت منصور

سبورتیج-  مریم أحمد رفعت منصور  4

نادین ھشام قطبزھور-  نور مصطفي إبراھیم  5

B Y E نور مصطفي إبراھیم6 نور مصطفي إبراھیم

عالیا علي القطانجزیرة-  عالیا علي القطان  7

طنطا-  سلمي ھشام سالم  8

نادین ھشام قطبشمس-  ھنا حسین خمیس  9

B Y E ھنا حسین خمیس10

ھنا حسین خمیسالمحلة.ب-  مریم مجدى بانوب  11 مریم مجدى بانوب

ھنا حسین خمیسھلیو-  لیلى أحمد أمین  12

دجلة-  ملك محمد فاید  13

B Y E ملك محمد فاید14 ملك محمد فاید

فریدة مصطفي صابرطنطا-  االء خالد حسن  15

أمینة یاسر یسرىسموحة-  فریدة مصطفي صابر  16

الصید-  أمینة یاسر یسرى  17

B Y E أمینة یاسر یسرى18

أمینة یاسر یسرىالمحلة.ب-  روان عبد الناصر  19 روان عبد الناصر

سبورتیج-  رینا ولید سماحھ  20

أمینة یاسر یسرىطنطا-  ریم زكي السید  21

B Y E ریم زكي السید22 ریم زكي السید

مھا خالد نادر فریدق.الصید-  مھا خالد نادر فرید  23

أمینة یاسر یسرىدجلة-  ریم حسام الدین فاروق  24

سموحة-  روان محمد القلعاوي  25

B Y E روان محمد القلعاوي26

روان محمد القلعاويطنطا-  مریم عمرو أبو فریخة  27 مریم عمرو أبو فریخة

B Y E روان محمد القلعاوي28

أھلى-  میان عز العرب مرسي  29

B Y E میان عز العرب مرسي30 نادین ھشام قطبمیان عز العرب مرسي نادین ھشام قطب

زینة إیھاب السیسينوران یوسف محسبسموحة-  نوران یوسف محسب  31

ھلیو-  لیلھ حسن مرسى  32



نظام المسابقات وشئون الالعبین

2010-12-14  حتى  2010-12-9بطولة منطقة بورسعید لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

سلمى طارق محمدطنطا-  نورین عالء الشریف  33

زھوة إیھاب محمودشمس-  زھوة إیھاب محمود  34

B Y E ملك خالد بھیر35 ملك خالد بھیر

دجلة-  ملك خالد بھیر  36

B Y E زینة إیھاب السیسي37

زینة إیھاب السیسيدجلة-  إنجى محمد صمیدة  38 إنجى محمد صمیدة

B Y E زینة إیھاب السیسي39

سموحة-  زینة إیھاب السیسي  40

B Y E زینة إیھاب السیسي41

بیرین طارق أبو سعدهأھلى-  بیرین طارق أبو سعده  42

B Y E منھ اهللا ھشام وھبھ43 منھ اهللا ھشام وھبھ

زینة تامر عصام الدیندجلة-  منھ اهللا ھشام وھبھ  44

طنطا-  فریدة طارق أبو جاریھ  45

زینة تامر عصام الدینشمس-  رنا خالد عباس  46 فریدة طارق أبو جاریھ

B Y E سلمى طارق محمد47 زینة تامر عصام الدین

شمس-  زینة تامر عصام الدین  48

أھلى-  شادن محمد حسین محمد  49

نور یاسر أبو زیدالمحلة.ب-  نور یاسر أبو زید  50

B Y E نور أحمد الھنداوي51 نور أحمد الھنداوي

سموحة-  نور أحمد الھنداوي  52

B Y E نور أحمد الھنداوي53

ندي ایھاب حافظسبورتیج-  رنیم عالء الترك  54 رنیم عالء الترك

B Y E ندي ایھاب حافظ55

سلمى طارق محمدطنطا-  ندي ایھاب حافظ  56

سموحة-  جویریة یحیى ماضي  57

سلمي أحمد میلیجيق.الصید-  سلمي أحمد میلیجي  58

B Y E سلمي أحمد میلیجي59 شادن ھشام جمال

سلمى طارق محمدمجمع أ-  شادن ھشام جمال  60

B Y E 61

سلمى طارق محمدق.الصید-  ریم أبو یمامة  62 ریم أبو یمامة

B Y E سلمى طارق محمد63

أھلى-  سلمى طارق محمد  64


