
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٤-٤-٢٠١٦حتى  ٣١-٣-٢٠١٦بطولة نادى ھلیوبولیس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات١٧مرحلة تحت 
٣٢درو 

جنى محمد شیحھ  -  سبورتیج 1

B Y E جنى محمد شیحھ  -  سبورتیج2

حبیبة حسام الدین  -  أھلى حبیبة حسام الدین  -  أھلى3
2016/04/02 11:05 ٥م

جنى محمد شیحھ  -  سبورتیج

ایشانور مصطفى باغ  -  الجیش 4
/2016/04/01 11:00 ٥م

جیالن أحمد الجباس  -  دجلة جنى محمد شیحھ  -  سبورتیج5
16:45 ٣2016/04/02م

B Y E جیالن أحمد الجباس  -  دجلةجیالن أحمد الجباس  -  دجلة6

نھى جمال عبد المنعم  -  ح.حدود یاسمین سمیر مرسي  -  أھلى7
2016/04/02 11:05 ٦م

یاسمین سمیر مرسي  -  أھلى 8
/2016/04/01 11:00 ٦م

أمینھ كریم طاھر  -  سبورتیج جنى محمد شیحھ9
11:30 ٣2016/04/03م

B Y E أمینھ كریم طاھر  -  سبورتیج10

روان كریم الخواص  -  شمس ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتیج11
2016/04/02 11:05 ٧م

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتیج

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتیج 12
/2016/04/01 11:00 ٧م

ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتیج

لیلي مصطفي شكري  -  الصید 13
16:45 ٤2016/04/02م

B Y E نور صفائى إسماعیل  -  سموحةلیلي مصطفي شكري  -  الصید14

ملك محمد العصامى  -  طنطا نور صفائى إسماعیل  -  سموحة15
2016/04/02 11:40 ١م

نور صفائى إسماعیل  -  سموحة
2016/04/04

16
/2016/04/01 11:30 ١15:00م ٦م

ھانیا أیمن الحمامي

حبیبھ مجدي أحمد  -  أھلى 17

شادن سلیمان عارف  -  توفیقیة 18
/2016/04/01 11:30 ٢م

حبیبھ مجدي أحمد  -  أھلى

نور رامى محمود  -  شمس نور رامى محمود  -  شمس19
2016/04/02 11:40 ٢م

نور رامى محمود  -  شمس

فاتیما أشرف حنفي  -  ھلیو 20
/2016/04/01 11:30 ٣م

حبیبة جالل قریطم  -  شمس فرح ھیثم صالح الدین  -  شمس21
16:45 ٥2016/04/02م

ریم عمرو عبد العظیم  -  أھلى 22
/2016/04/01 11:30 ٤م

فرح ھیثم صالح الدین  -  شمسحبیبة جالل قریطم  -  شمس

B Y E فرح ھیثم صالح الدین  -  شمس23
2016/04/02 11:40 ٣م

فرح ھیثم صالح الدین  -  شمس ھانیا أیمن الحمامي24

ایتن عاطف شبانھ  -  شمس 25
11:30 ٦2016/04/03م

أمل مختار حسن محمد  -  الصید.ق 26
/2016/04/01 11:30 ٥م

أمل مختار حسن محمد  -  الصید.ق

B Y E منة هللا ھشام سمیر  -  ھلیو27
2016/04/02 11:40 ٤م

أمل مختار حسن محمد  -  الصید.ق

منة هللا ھشام سمیر  -  ھلیو ھانیا أیمن الحمامي  -  ھلیو28

حال وائل الدسوقي  -  معادى 29
16:45 ٦2016/04/02م

زینھ خالد محمد سعید  -  زھور 30
/2016/04/01 11:30 ٦م

ملك أشرف محمد كمالملك أشرف محمد كمالھانیا أیمن الحمامي  -  ھلیوزینھ خالد محمد سعید  -  زھور

2016/04/04 14:00 ٥م
B Y E ھانیا أیمن الحمامي  -  ھلیو31

2016/04/02 11:40 ٦م
فرح ھیثم صالح الدین

ھانیا أیمن الحمامي  -  ھلیو 32


