
نظام المسابقات وشئون الالعبين

25-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى الصيد المصري المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات11مرحلة تحت 

128درو 

سما محمد نشأت  -  شمس 1

 
B Y E سما محمد نشأت2

حال حاتم شاكر  -  الصيد
 

3  2019/09/20 3م  10:00
سما محمد نشأتحال حاتم شاكر

 
B Y E 4

   

سلمى أحمد العزيري  -  شمس
 7م  09:50

5
  2019/09/21

سما محمد نشأت

 
B Y E 6

  
فريده مروان حسينسلمى أحمد العزيري

فريده مروان حسين  -  الصيد
 

7  2019/09/20 4م  10:00
فريده مروان حسين

8 فريده رامي سودان  -  ب. بول
  / 2019/09/19 8م  13:40

حبيبه أحمد عامر  -  م.بوينت 9
102019/09/21م  18:00   

سما محمد نشأت

 
B Y E 10

  
حبيبه أحمد عامر

فريده كريم عمر حموده  -  الصيد
 

11    2019/09/20 5م  10:00
حبيبه أحمد عامرفريده كريم عمر حموده

12 زينه سامح طالل  -  زهور
  /   2019/09/19 9م  13:40

حبيبه أحمد عامر

سلمي عمرو سيد احمد  -  دجلة
 8م  09:50

13
  2019/09/21

 
B Y E 14

  
سلمي عمرو سيد احمدسلمي عمرو سيد احمد

كرمه أكمل الريس  -  هليو
 

15  2019/09/20 6م  10:00
كرمه أكمل الريس

 
B Y E 16
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عاليا محمد احمد صالح  -  م.بوينت 17
  

 B Y E 18
 

عاليا محمد احمد صالح
 

دانا محمد راشد  -  دجلة
 

19   2019/09/20 7م  10:00

عاليا محمد احمد صالحدانا محمد راشد
 

20 شريفه اشرف ممتاز  -  معادى
  /  2019/09/19  10م  13:40

هنا محمود المنسي  -  أهلى
 9م  09:50

21
   2019/09/21

كرمه تامر سالمه
 

 B Y E 22
   

كرمه تامر سالمههنا محمود المنسي
 

كرمه تامر سالمه  -  دجلة
 

23   2019/09/20 8م  10:00

كرمه تامر سالمه
 

24 3نور خالد صبحي  -  مجمع 
  /  2019/09/19 1م  14:00

فريده وائل محمد أحمد
 

فريده وائل محمد أحمد  -  دجلة 25
 12019/09/21م  18:25  

 B Y E 26
 

فريده وائل محمد أحمد
 

خديجه محمد الغمراوي  -  الصيد
 

27   2019/09/20 9م  10:00

فريده وائل محمد أحمدكرمه شريف مصطفى
 

28 كرمه شريف مصطفى  -  معادى
  /  2019/09/19 2م  14:00

فريده وائل محمد أحمد
 

يارا عالء قاسم  -  زهور
 10م  09:50

29
 2019/09/21 

 B Y E 30
   

يارا عالء قاسميارا عالء قاسم
 

تاله تامر بركات  -  ك . شوت
 

31   2019/09/20 10م  10:00

تاله تامر بركات
 

32 جودي حسام فرج  -  هليو
  / 2019/09/19  3م  14:00
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جيداء محمد علي  -  الصيد 33
   

 B Y E جيداء محمد علي34
  

كنزي أشرف عبدالعال  -  الصيد
 

35  2019/09/20 1م  10:20

جيداء محمد عليكنزي أشرف عبدالعال
  

36 كارما عمرو منصور  -  الصيد
  / 2019/09/19   4م  14:00

3منه محمد مبروك  -  مجمع 
 1م  10:10

37
  2019/09/21

جيداء محمد علي
  

 B Y E 38
  

منه محمد مبروكمنه محمد مبروك
  

مريم محمد عامر  -  ك . شوت
 

39  2019/09/20 2م  10:20

مريم محمد عامر
  

40 3ملك محمد ابوزيد  -  مجمع 
  / 2019/09/19   5م  14:00

جودي أحمد الطنبولي  -  زهور 41
22019/09/21م  18:25   

جيداء محمد علي
  

 B Y E 42
  

جودي أحمد الطنبولي
  

مريم أحمد السيد  -  ك . شوت
 

43    2019/09/20 3م  10:20

جودي أحمد الطنبوليمريم محمد سليمان
  

44 مريم محمد سليمان  -  م.بوينت
  /   2019/09/19 6م  14:00

جودي أحمد الطنبولي
  

منه عالء حسنين  -  هليو
 2م  10:10

45
  2019/09/21  

 B Y E 46
  

منه عالء حسنينمنه عالء حسنين
  

نور أمير إبراهيم  -  ش.جزيرة
 

47  2019/09/20 4م  10:20

سيرين عالء سالم
  

48 سيرين عالء سالم  -  الصيد
  /  2019/09/19  7م  14:00
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سلمى أحمد وصال  -  دجلة 49
  

 B Y E 50
 

سلمى أحمد وصال
 

بسمله محمد عبدالرحمن  -  أهلى
 

51   2019/09/20 5م  10:20

سلمى أحمد وصالبسمله محمد عبدالرحمن
 

52 هيا أحمد منصور  -  أهلى
  /  2019/09/19  8م  14:00

ليلى هشام خضر  -  معادى
 3م  10:10

53
   2019/09/21

ليلى هشام خضر
 

 B Y E 54
   

ليلى هشام خضرليلى هشام خضر
 

خديجه عبدالرحمن محمد  -  ك . شوت
 

55   2019/09/20 6م  10:20

خديجه عبدالرحمن محمد
 

 B Y E 56
    

ليلى هشام خضر
 

حبيبه محمد الديب  -  الصيد 57
 32019/09/21م  18:25  

 B Y E 58
 

حبيبه محمد الديب
 

مريم عمرو واصف  -  زهور
 

59   2019/09/20 7م  10:20

حبيبه محمد الديبمريم عمرو واصف
 

60 ريناد ياسر السمان  -  رواد
  /  2019/09/19 9م  14:00

حبيبه محمد الديب
 

لجين سامح لبيب  -  الصيد
 4م  10:10

61
 2019/09/21 

 B Y E 62
 

لجين سامح لبيبلجين سامح لبيب
 

مريم محمود سرايا  -  هليو
 

63 2019/09/20 8م  10:20

مريم محمود سرايا
 

64 جنى أيمن ربيع  -  الصيد
  /2019/09/19  10م  14:00
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B Y E 65
  

سلمى سيف التحيوي66 سلمى سيف التحيوي  -  أهلى
 

 
B Y E 67  2019/09/20 9م  10:20

هنا أحمد نبيههنا أحمد نبيه
 

68 3هنا أحمد نبيه  -  مجمع 
    

 5م  10:10
B Y E 69

  2019/09/21
سندس وائل مصطفى

 

70 سندس وائل مصطفى  -  دجلة
  

سندس وائل مصطفىسندس وائل مصطفى
 

 
B Y E 71  2019/09/20 10م  10:20

الرا محمد الشرقاوي
 

72 الرا محمد الشرقاوي  -  الصيد
    

B Y E 73
42019/09/21م  18:25   

سندس وائل مصطفى
 

74 سلمى أحمد حافظ  -  معادى
  

سلمى أحمد حافظ
 

 
B Y E 75    2019/09/20 1م  10:40

ندى محمد خليلندى محمد خليل
 

76 ندى محمد خليل  -  دجلة
     

مريم أحمد فخري الدين
 

دانيا كريم تركي  -  م.بوينت
 6م  10:10

77
  2019/09/21 

78 مريم أحمد فخري الدين  -  دجلة
/  2019/09/19 1م  14:20

مريم أحمد فخري الدينمريم أحمد فخري الدين
 

 
B Y E 79  2019/09/20 2م  10:40

لميس محمد عوض
 

80 لميس محمد عوض  -  دجلة
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هيا محمد نصحي  -  طنطا 81
   

82 زينه أحمد الخادم  -  االتحاد
/ 2019/09/19 2م  14:20

زينه أحمد الخادم
  

 
B Y E 83   2019/09/20 3م  10:40

ملك محمد فرجملك محمد فرج
  

84 ملك محمد فرج  -  زهور
      

 7م  10:10
B Y E 85

   2019/09/21
حبيبه أحمد رزق

  

86 نورهان مازن عالم  -  أهلى
   

حبيبه أحمد رزقنورهان مازن عالم
  

 
B Y E 87   2019/09/20 4م  10:40

حبيبه أحمد رزق
  

88 حبيبه أحمد رزق  -  الصيد
    

ندى عالء الزلباني
  

B Y E 89
  52019/09/21م  18:25  

90 كرمه خالد القليوبي  -  الصيد
 

كرمه خالد القليوبي
  

 
B Y E 91   2019/09/20 5م  10:40

كرمه خالد القليوبيجيداء محمد سليم
  

92 جيداء محمد سليم  -  الصيد
    

ندى عالء الزلباني
  

 8م  10:10
B Y E 93

 2019/09/21  

94 أكتوبر6نور محمد مطر  -  
 

ندى عالء الزلبانينور محمد مطر
  

 
B Y E 95 2019/09/20 6م  10:40

ندى عالء الزلباني
  

96 ندى عالء الزلباني  -  شمس
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B Y E 97
  

فريده خالد فخري98 فريده خالد فخري  -  الصيد
 

 
B Y E 99  2019/09/20 7م  10:40

فريده خالد فخريكارمه سامح طالب
 

100 كارمه سامح طالب  -  دجلة
    

 9م  10:10
B Y E 101

  2019/09/21
رقيه حسن عبد الجواد

 

102 شريفه أحمد عبده  -  الصيد
  

رقيه حسن عبد الجوادشريفه أحمد عبده
 

 
B Y E 103  2019/09/20 8م  10:40

رقيه حسن عبد الجواد
 

104 رقيه حسن عبد الجواد  -  دجلة
    

خديجه محمد إبراهيم  -  شمس 105
62019/09/21م  18:25   

رقيه حسن عبد الجواد
 

106 ملك محمد السيد محمد  -  دجلة
/  2019/09/19 3م  14:20

خديجه محمد إبراهيم
 

 
B Y E 107    2019/09/20 9م  10:40

خديجه محمد إبراهيمبتول عصام إبراهيم
 

108 بتول عصام إبراهيم  -  ك . شوت
     

خديجه محمد إبراهيم
 

 10م  10:10
B Y E 109

  2019/09/21 

110 كرمه عمرو المكاوي  -  الصيد
  

سجى عمرو عاطفكرمه عمرو المكاوي
 

 
B Y E 111  2019/09/20 10م  10:40

سجى عمرو عاطف
 

112 سجى عمرو عاطف  -  شمس
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منه هللا سالم السيد  -  أهلى 113
 

114 الرا أحمد عليوه  -  رواد
/ 2019/09/19 4م  14:20

الرا أحمد عليوه

 
B Y E 115   2019/09/20 1م  11:00

الرا أحمد عليوهتيا محمد خليل يوسف

116 تيا محمد خليل يوسف  -  ب. بول
    

ملك محمد رمضان  -  الصيد
 1م  10:30

117
   2019/09/21

ناديه تامر محمود

118 ملك محمد أبو اليزيد  -  البرلسى
/   2019/09/19 5م  14:20

ناديه تامر محمودملك محمد رمضان

 
B Y E 119   2019/09/20 2م  11:00

ناديه تامر محمود

120 ناديه تامر محمود  -  الصيد
    

ناديه تامر محمود

3فرح مصطفى محمد  -  مجمع  121
72019/09/21م  18:25  

122 ضحى عمرو حسين  -  ش.جزيرة
/ 2019/09/19 6م  14:20

فرح مصطفى محمد

 
B Y E 123   2019/09/20 3م  11:00

إنجي حازم سيف النصرإنجي حازم سيف النصر

124 إنجي حازم سيف النصر  -  م.بوينت
    

ريتاج عمرو سيد

ليلى محمد بيومي  -  شمس
 2م  10:30

125
 2019/09/21

126 ريتاج عمرو سيد  -  االتحاد
/ 2019/09/19 7م  14:20

ريتاج عمرو سيدريتاج عمرو سيد

 
B Y E 127 2019/09/20 4م  11:00

رقيه محمد عبد الوهاب

128 رقيه محمد عبد الوهاب  -  الصيد
  


