
نظام المسابقات وشئون الالعبين

21-10-2019  حتى  16-10-2019بطولة منطقة االسكندرية المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

32درو 

أمينه محمد حامد عرفي  -  أهلى 1

 
B Y E أمينه محمد حامد عرفي  -  أهلى2

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج
 

3
نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج  

2019/10/18 1م  15:30
أمينه محمد حامد عرفي  -  أهلى

4 رنا أحمد مشعل السيد  -  سموحة
  / 2019/10/17 3م  12:30

اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج 5
أمينه محمد حامد عرفي  -  أهلى   

32019/10/19م  14:40

6 نادية محمد االبياري  -  دجلة
/  2019/10/17 4م  12:30

اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنجاوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج

ريم تامر المغازي  -  أهلى
 

7
  

ملك أحمد إبراهيم  -  أهلى
2019/10/18 2م  15:30

8 ملك أحمد إبراهيم  -  أهلى
  / 2019/10/17 5م  12:30

نهى حسام حسن  -  شمس  9
  

أمينه محمد حامد عرفي
12019/10/20م  13:30

10 ريتاج احمد سمير  -  هليو
/  2019/10/17 6م  12:30

نهى حسام حسن  -  شمس

حال محمد رشدي  -  سموحة
 

11
    

حال محمد رشدي  -  سموحة
2019/10/18 3م  15:30

نهى حسام حسن  -  شمس

12 كنزي إبراهيم المهدي  -  سموحة
  /   2019/10/17 1م  13:00

جنى أحمد عويس  -  سموحة

جنى أحمد عويس  -  سموحة 13
42019/10/19م  14:40   

14 زينه محمد شيرين قاسم  -  سموحة
/  2019/10/17 2م  13:00

جنى أحمد عويس  -  سموحةجنى أحمد عويس  -  سموحة

ملك أشرف الطباخ  -  سموحة
 

15
  

ملك أشرف الطباخ  -  سموحة
2019/10/18 4م  15:30

2019/10/21
16 كنزي خالد عوده  -  سموحة

  /  2019/10/17 6م  313:30م  13:00
 أمينه محمد حامد

عرفي

اشرقت ماجد بهجت  -  سموحة 17
 

18 جني رائد ابو العال  -  ب. بول
/ 2019/10/17 4م  13:00

جني رائد ابو العال  -  ب. بول

شهد أحمد أبو النور  -  دجلة
 

19
   

أمينه عمر البرلسي  -  البرلسى
2019/10/18 5م  15:30

جني رائد ابو العال  -  ب. بول

20 أمينه عمر البرلسي  -  البرلسى
  /  2019/10/17 5م  13:00

حنين عادل عبد الخالق  -  دجلة 21
    

حبيبه هانى دياب  -  سموحة
52019/10/19م  14:40

22 فريدة تامر الشريف  -  أهلى
/   2019/10/17 6م  13:00

حبيبه هانى دياب  -  سموحةفريدة تامر الشريف  -  أهلى

كرمة مدحت قاسم  -  معادى
 

23
   

حبيبه هانى دياب  -  سموحة
2019/10/18 6م  15:30

24 حبيبه هانى دياب  -  سموحة
  /  2019/10/17 1م  13:30

حبيبه هانى دياب

ليال إيهاب أحمد  -  سبورتنج  25
22019/10/20م  13:30 

26 ملك محمد يسري  -  أهلى
/ 2019/10/17 2م  13:30

ملك محمد يسري  -  أهلى

هنا نبيل حسن  -  أهلى
 

27
   

شهد أيمن شاهين  -  سموحة
2019/10/18 7م  15:30

شهد أيمن شاهين  -  سموحة

28 شهد أيمن شاهين  -  سموحة
  /  2019/10/17 3م  13:30

شهد أيمن شاهين  -  سموحة

تاال هشام أباظه  -  أهلى 29
62019/10/19م  14:40  

30 جنى محمد على  -  سبورتنج 
/  2019/10/17 4م  13:30

جنى أحمد عويسجنى أحمد عويستاال هشام أباظه  -  أهلىتاال هشام أباظه  -  أهلى

جميله محمد زيدان  -  االسطول
2019/10/21 5م  13:30  

31
هنا أحمد هشام  -  أهلى   

2019/10/18 8م  15:30
شهد أيمن شاهين
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32 هنا أحمد هشام  -  أهلى 
  /2019/10/17 5م  13:30


