
نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

64درو 

شهد أيمن شاهين  -  سموحة 1

 
B Y E شهد أيمن شاهين2

فرح مصطفى أحمد  -  زهور
 

3
  2019/09/21 9م  11:05

شهد أيمن شاهين فرح مصطفى أحمد

4 رؤى ممدوح السيد  -  االتحاد
  / 2019/09/20 7م  17:45

نور أشرف فوزى  -  زهور 5
62019/09/21م  19:05   

شهد أيمن شاهين

6 لجين أحمد محمد نبيل  -  ب. بول
/  2019/09/20 8م  17:45

جاسمين احمد اسامة نور أشرف فوزى

جاسمين احمد اسامة  -  دجلة
 

7
10م  2019/09/2111:05  

جاسمين احمد اسامة

8 فلومينا عاطف فرج  -  دجلة
  / 2019/09/20 9م  17:45

جايداء حازم عبدالغني  -  معادى 9
   

 
B Y E 10

  
جايداء حازم عبدالغني

ملك حسام حسن  -  االتحاد
 

11
    2019/09/21 1م  11:40

جايداء حازم عبدالغني ملك حسام حسن

12 ياسمين أشرف محمد  -  الصيد
  /   2019/09/20 10م  17:45

جني رائد ابو العال

جومانه خالد سليم  -  معادى 13
72019/09/21م  19:05   

14 جميله وائل محمد  -  دجلة
/  2019/09/20 1م  18:20

جني رائد ابو العال جومانه خالد سليم

جني رائد ابو العال  -  ب. بول
 

15
  2019/09/21 2م  11:40

جني رائد ابو العال

16 زينه مصطفى قناوي  -  معادى
  /  2019/09/20  2م  18:20

ملك خالد علي  -  الصيد 17
  

 
B Y E 18

 
ملك خالد علي

 

كنزي تامر جوده  -  جزيرة
 

19
   2019/09/21 3م  11:40

ملك خالد علي كنزي تامر جوده
 

20 شهد رؤوف البحيري  -  ش.جزيرة
  /  2019/09/20  3م  18:20

جومانه شهاب صالح  -  الصيد 21
82019/09/21م  19:05    

ملك خالد علي
 

22 كنزي وليد بكير  -  دجلة
/   2019/09/20 4م  18:20

جومانه شهاب صالح جومانه شهاب صالح
 

جنى مصطفى حسين  -  دجلة
 

23
   2019/09/21 4م  11:40

فريده محمد رفعت
 

24 فريده محمد رفعت  -  دجلة
  /  2019/09/20  5م  18:20

كارين أحمد أسامة  -  دجلة 25
   

 
B Y E 26

 
كارين أحمد أسامة

 

حبيبة إسماعيل محمد  -  هليو
 

27
   2019/09/21 5م  11:40

كارين أحمد أسامة حبيبة إسماعيل محمد
 

28 جنا إسالم عارف  -  دجلة
  /  2019/09/20 6م  18:20

ملك محمد يسري
 

ملك محمد يسري  -  أهلى 29
 92019/09/21م  19:05  

30 بسمله شريف مجدى  -  دجلة
/   2019/09/20 7م  18:20

ملك محمد يسري ملك محمد يسري
 

إيمان أحمد عبدالباري  -  ب. بول
 

31
   2019/09/21 6م  11:40

إيمان أحمد عبدالباري
 

32 ميراي اشرف عايد عزمي  -  دجلة
  / 2019/09/20  8م  18:20
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هانيا إيمن محمود  -  الجيش 33
  

34 جمانه محمد سليم  -  الصيد
/2019/09/20 9م  18:20

جمانه محمد سليم
 

لوجين محمد فوزي  -  دجلة
 

35
  2019/09/21 7م  11:40

جمانه محمد سليم لوجين محمد فوزي
 

36 جودي أحمد سرور  -  االتحاد
  / 2019/09/20  10م  18:20

ياسمين طارق السرى  -  ب. بول 37
102019/09/21م  19:05   

جمانه محمد سليم
 

38 ملك عبد الحميد حسين  -  االتحاد
/  2019/09/20 1م  18:55

ياسمين طارق السرى ياسمين طارق السرى
 

 
B Y E 39

  2019/09/21 8م  11:40
سلمى محمد المليجي

 

40 سلمى محمد المليجي  -  زهور
    

نور أيمن علي الخولي  -  الصيد 41
    

42 روضه محمد الدسوقي  -  رواد
/  2019/09/20 2م  18:55

روضه محمد الدسوقي
 

ريتاج احمد سمير  -  هليو
 

43
    2019/09/21 9م  11:40

جودي أحمد العدل جودي أحمد العدل
 

44 جودي أحمد العدل  -  دجلة
  /   2019/09/20 3م  18:55

أمينه عمر البرلسي
 

ريم محمد السيد  -  دجلة 45
 12019/09/21م  19:45   

46 امينه محمد سعيد  -  دجلة
/  2019/09/20 4م  18:55

أمينه عمر البرلسي امينه محمد سعيد
 

 
B Y E 47

10م  2019/09/2111:40  
أمينه عمر البرلسي

 

48 أمينه عمر البرلسي  -  البرلسى
    

ساره محمد السيد  -  رواد 49
 

50 هيا أمير محمود خاف  -  رواد
/ 2019/09/20 5م  18:55

ساره محمد السيد

ريم محمد عبده سليم  -  ب. بول
 

51
   2019/09/21 1م  12:15

حال حسام الدين فاروق حال حسام الدين فاروق

52 حال حسام الدين فاروق  -  دجلة
  /  2019/09/20 6م  18:55

فريده جالل اسماعيل  -  هليو 53
22019/09/21م  19:45    

حال حسام الدين فاروق

54 بريهان محمد حسن  -  ك . شوت
/   2019/09/20 7م  18:55

بريهان محمد حسن بريهان محمد حسن

 
B Y E 55

   2019/09/21 2م  12:15
فريده مصطفى عطيه

56 فريده مصطفى عطيه  -  هليو
    

ندى محمد عوض  -  الجيش 57
  

58 فرح محمد مصطفى  -  ك . شوت
/ 2019/09/20 8م  18:55

فرح محمد مصطفى

فريده محمد راغب  -  البرلسى
 

59
   2019/09/21 3م  12:15

فرح محمد مصطفى جاسمين أمين موسى

60 جاسمين أمين موسى  -  الصيد
  /  2019/09/20 9م  18:55

رزان محمد عرام

نور خالد حسونه  -  دجلة 61
32019/09/21م  19:45  

62 ريم تامر المغازي  -  أهلى
/ 2019/09/20 10م  18:55

رزان محمد عرام ريم تامر المغازي

 
B Y E 63

 2019/09/21 4م  12:15
رزان محمد عرام

64 رزان محمد عرام  -  دجلة
  


