
26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين مريم إبراهيم فوده  -  زهور128درو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 1 B Y E مريم إبراهيم فوده2  3نور خالد صبحي  -  مجمع 
3

  2019/11/22 مريم إبراهيم فودهنور خالد صبحي1م  09:00  نورين محمد أحمد  -  زهور
4

  / 2019/11/21  2م  10:00ملك محمد أبو اليزيد  -  البرلسى5م  12:20
5

مريم إبراهيم فوده2019/11/23    B Y E 6
نجالء يحيى محمدملك محمد أبو اليزيد    3ملك محمد ابوزيد  -  مجمع 

7
  2019/11/22 نجالء يحيى محمد2م  09:00  نجالء يحيى محمد  -  شمس

8
  / 2019/11/21 1Q 1م  12:40 إنجي حازم سيف النصر  -  م.بوينت 9

مريم إبراهيم فوده12019/11/23م  17:50     B Y E 10
إنجي حازم سيف النصر    جودي حسام فرج  -  هليو

11
    2019/11/22 إنجي حازم سيف النصرجودي حسام فرج3م  09:00  إيليان جبرائيل غالي  -  أهلى

12
  /   2019/11/21 إنجي حازم سيف النصر2م  12:40  3م  10:00أكتوبر6نور محمد مطر  -  

13
  2019/11/23  B Y E 14
نور محمد مطرنور محمد مطر    فريده رامي سودان  -  ب. بول

15
  2019/11/22 B Y E فريده رامي سودان4م  09:00 16

     



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين مليكه محمد عبد البر  -  سبورتنج128درو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 17
   B Y E 18
 نور محمود مدحت عبده  -  دجلة مليكه محمد عبد البر 

19
   2019/11/22  فاطمة هاني محمد صالح  -  االتحاد فاطمة هاني محمد صالحفاطمة هاني محمد صالح5م  09:00

20
  /  2019/11/21  4م  10:00لجين أحمد مشعل  -  سموحة 3م  12:40

21
B Y E  لجين أحمد مشعل2019/11/23    22
 ضحى عمرو حسين  -  ش.جزيرة لجين أحمد مشعللجين أحمد مشعل   

23
   2019/11/22 B Y E  ضحى عمرو حسين1م  09:25 24

جودي أحمد الطنبولي  -  زهور جودي أحمد الطنبولي     25
Q 2 22019/11/23م  17:50    B Y E 26

 هيا أحمد منصور  -  أهلى جودي أحمد الطنبولي 
27

   2019/11/22 B Y E  جودي أحمد الطنبوليهيا أحمد منصور2م  09:25 28
 5م  10:00نور أمير إبراهيم  -  ش.جزيرة جودي أحمد الطنبولي    

29
 2019/11/23  B Y E 30

 كرمه أكمل الريس  -  هليو نور أمير إبراهيمنور أمير إبراهيم   
31

   2019/11/22 B Y E  كرمه أكمل الريس3م  09:25 32
    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين النا تامر دسوقي  -  زهور128درو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 33
    B Y E  زينه سامح طالل  -  زهور  النا تامر دسوقي34

35
  2019/11/22  رنا وسام محمد  -  م.بوينت  النا تامر دسوقيزينه سامح طالل4م  09:25

36
  / 2019/11/21  1م  10:20ملك معتز عامر  -  سموحة  4م  12:40

37
B Y E   النا تامر دسوقي2019/11/23   38
 ملك محمد فرج  -  زهور  ملك معتز عامرملك معتز عامر  

39
  2019/11/22 B Y E   ملك محمد فرج5م  09:25 40

     Q 3 يارا عالء قاسم  -  زهور 41
B Y E   النا تامر دسوقي32019/11/23م  17:50    42

 جوري محمد الطناني  -  زهور  يارا عالء قاسم  
43

    2019/11/22  جيالن يحيى أحمد  -  شمس  يارا عالء قاسمجيالن يحيى أحمد1م  09:50
44

  /   2019/11/21  2م  10:20مريم عمرو واصف  -  زهور  مريم عمرو واصف5م  12:40
45

  2019/11/23   B Y E 46
 دانيا كريم تركي  -  م.بوينت  مريم عمرو واصفمريم عمرو واصف  

47
  2019/11/22  فريده محمد عمران  -  أهلى  فريده محمد عمران2م  09:50

48
  /  2019/11/21  1م  13:00



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين جمانه السيد العسال  -  دجلة128درو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 49
   B Y E 50
 ليلى محمد بيومي  -  شمس جمانه السيد العسال 

51
   2019/11/22  رؤى محمد الدسوقي  -  رواد جمانه السيد العسالليلى محمد بيومي3م  09:50

52
  /  2019/11/21  3م  10:20كرمه عمرو المكاوي  -  الصيد 2م  13:00

53
B Y E  جمانه السيد العسال2019/11/23    54
 مريم وائل إبراهيم  -  طنطا مريم وائل إبراهيمكرمه عمرو المكاوي   

55
   2019/11/22  جنه عادل حسن  -  االتحاد مريم وائل إبراهيم4م  09:50

56
  /  2019/11/21 حبيبه أحمد عامر  -  م.بوينت حبيبه أحمد عامر3م  13:00 57

Q 4 42019/11/23م  17:50    B Y E 58
 منه هللا سالم السيد  -  أهلى حبيبه أحمد عامر 

59
   2019/11/22  أروى أحمد إسماعيل  -  زهور حبيبه أحمد عامرأروى أحمد إسماعيل5م  09:50

60
  /  2019/11/21  4م  10:20جنه محمد فرحات  -  سموحة حبيبه أحمد عامر4م  13:00

61
 2019/11/23  B Y E 62
 3فرح مصطفى محمد  -  مجمع  فرح مصطفى محمدجنه محمد فرحات 

63
 2019/11/22 B Y E  فرح مصطفى محمد1م  10:15 64

   



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين 128B Y Eدرو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 65
 مريم أحمد السيد  -  ك . شوت  

B Y E  مريم أحمد السيد66 67
  2019/11/22  تاليا عجمي السيد  -  سبورتنج تاليا عجمي السيدتاليا عجمي السيد2م  10:15

68
 5م  10:20حال وليد عبد الجليل  -  دجلة    

69
 ملك محمد الصافوري  -  م.بوينت منه محمد مبروك2019/11/23  

70
/  2019/11/21 B Y E  منه محمد مبروكحال وليد عبد الجليل5م  13:00 71

  2019/11/22  3منه محمد مبروك  -  مجمع  منه محمد مبروك3م  10:15
72

    Q 5 B Y E 73
 خديجه محمد الغمراوي  -  الصيد منه محمد مبروك52019/11/23م  17:50   

74
B Y E  خديجه محمد الغمراوي   75

    2019/11/22  جيداء محمد سليم  -  الصيد جيداء محمد سليمجيداء محمد سليم4م  10:15
76

B Y E 1م  10:40 هايا محمد مبروك      77
 مريم محمد سليمان  -  م.بوينت 2019/11/23  

78
B Y E  هايا محمد مبروكمريم محمد سليمان   79
  2019/11/22  هايا محمد مبروك  -  سموحة هايا محمد مبروك5م  10:15

80
      



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين 128B Y Eدرو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 81
 شريفه أحمد عبده  -  الصيد   

82
B Y E   شريفه أحمد عبده  83

   2019/11/22  ميعاد محمد الديب  -  سموحة  شريفه أحمد عبدهميعاد محمد الديب1م  10:40
84

B Y E 2م  10:40       85
 دانه أحمد فارس  -  سموحة  ملك محمد فؤاد عياد2019/11/23   

86
B Y E   ملك محمد فؤاد عياددانه أحمد فارس    87
   2019/11/22  ملك محمد فؤاد عياد  -  سموحة  ملك محمد فؤاد عياد2م  10:40

88
نور محمد محمود  -  م.بوينت  مريم مينا لبيب     89

Q 6  12019/11/23م  18:15    فريده مصطفى البكري  -  هليو
90

/ 2019/11/21 B Y E   فريده مصطفى البكري1م  13:20 91
   2019/11/22  كارمه سامح طالب  -  دجلة  كارمه سامح طالبكارمه سامح طالب3م  10:40

92
B Y E 3م  10:40  مريم مينا لبيب     93

 لوجين محمد حسن  -  سبورتنج  2019/11/23 
94

B Y E   مريم مينا لبيبلوجين محمد حسن  95
 2019/11/22  مريم مينا لبيب  -  سبورتنج  مريم مينا لبيب4م  10:40

96
    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين سلمى رحيم حسان  -  معادى128درو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 97
 3فريده حسام نبيل  -  مجمع   

98
/2019/11/21 B Y E  فريده حسام نبيل2م  13:20 99

  2019/11/22  مريم محمود سرايا  -  هليو فريده حسام نبيلمريم محمود سرايا5م  10:40
100

B Y E 4م  10:40     101
 كرمه شريف مصطفى  -  معادى حبيبه محمد الديب2019/11/23  

102
B Y E  حبيبه محمد الديبكرمه شريف مصطفى   103
  2019/11/22  حبيبه محمد الديب  -  الصيد حبيبه محمد الديب1م  11:05

104
    Q 7 B Y E 105

 الرا أحمد عليوه  -  رواد حبيبه محمد الديب22019/11/23م  18:15   
106

B Y E  الرا أحمد عليوه   107
    2019/11/22  الرا أحمد منصور  -  سموحة الرا أحمد عليوهالرا أحمد منصور2م  11:05

108
B Y E 5م  10:40 رقيه محمد عبد الوهاب      109

 إنجي خالد أبو العزم  -  سبورتنج 2019/11/23  
110

B Y E  رقيه محمد عبد الوهابإنجي خالد أبو العزم   111
  2019/11/22  رقيه محمد عبد الوهاب  -  الصيد رقيه محمد عبد الوهاب3م  11:05

112
    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين رنا محمد الدسوقي  -  رواد128درو   سنه ناشئات11مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 113
 كنزي محمد الفقي  -  شمس 

114
/ 2019/11/21 B Y E كنزي محمد الفقي3م  13:20 115

   2019/11/22 كنزي أشرف عبدالعالكنزي أشرف عبدالعال4م  11:05  كنزي أشرف عبدالعال  -  الصيد
116

 1م  11:00مريم يحيى محمد  -  شمس    
117

كنزي أشرف عبدالعال2019/11/23     ساره محمد االبياري  -  دجلة
118

/   2019/11/21 ريتال محمد الفقيمريم يحيى محمد4م  13:20  B Y E 119
   2019/11/22 ريتال محمد الفقي5م  11:05  ريتال محمد الفقي  -  طنطا

120
جيداء محمد علي     لمى محمد مجدي  -  أهلى 121

32019/11/23Q 8م  18:15    زينه أحمد السيد  -  سبورتنج
122

/ 2019/11/21 B Y E زينه أحمد السيد5م  13:20 123
   2019/11/22 لميس محمد عوضلميس محمد عوض1م  11:30  لميس محمد عوض  -  دجلة

124
جيداء محمد علي     B Y E 2م  11:00 125

 2019/11/23  زينه محمد علي حميده  -  زهور
126

جيداء محمد عليزينه محمد علي حميده   B Y E 127
 2019/11/22 جيداء محمد علي2م  11:30  جيداء محمد علي  -  الصيد

128
  


