
نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-12-2019حتى  12-12-2019بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
64درو 

مریم إسالم سامي  -  سموحة 1

B Y E مریم إسالم سامي2

ملك محمد الجندي  -  سموحة 3
2019/12/13 14:50 2م

عائشھ شریف عسكر  -  سبورتنج 4
/2019/12/12 13:20 3م

Q 1

علیھ إیھاب العریني  -  الصید 5
20:15 12019/12/13م

ساره یسري سالمھ  -  شمس 6
/2019/12/12 13:50 1م

مریم محمد الغمراوي  -  الصید 7
2019/12/13 14:50 3م

ندى عالء الزلباني  -  شمس 8
/2019/12/12 13:50 2م

یارا رامي محمد حرفوش  -  ب. بول 9

عالیا محمد احمد صالح  -  م.بوینت 10
/2019/12/12 13:50 3م

جودي سامح المرسي  -  دجلة 11
2019/12/13 15:25 1م

زینھ شریف عبدالمرضي  -  شمس 12
/2019/12/12 14:20 1م

جنى عمرو یحیى رزق  -  ك . شوت 13
20:15 22019/12/13م

Q 2

رغد ولید غمري  -  دجلة 14
/2019/12/12 14:20 2م

فریده أحمد المنشاوي  -  طنطا 15
2019/12/13 15:25 2م

سما سید عبد العظیم  -  المنیا 16
/2019/12/12 14:20 3م

فاطمھ مصطفى ضیف  -  زھور 17

B Y E فاطمھ مصطفى ضیف18

جودي أمین شوقي  -  الصید 19
2019/12/13 15:25 3م

زینھ عمرو حسین  -  ش.جزیرة 20
/2019/12/12 14:50 1م

Q 3

إنجي مصطفى مراد  -  شمس 21
20:15 32019/12/13م

زینھ جالل أبو فرد  -  ھلیو 22
/2019/12/12 14:50 2م

لما یحیى الحمالوي  -  ھلیو 23
2019/12/13 16:00 1م

فریده خالد حماد  -  ب. بول 24
/2019/12/12 14:50 3م

سلمى إیمن موسى  -  الجیش 25

ساره أحمد محمود  -  شمس 26
/2019/12/12 15:20 1م

سجى أحمد حسنین  -  طنطا 27
2019/12/13 16:00 2م

ملك محمد یوسف  -  سموحة 28
/2019/12/12 15:20 2م

أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -   29
20:50 12019/12/13م

Q 4

لوجین شریف وھبي  -  سموحة 30
/2019/12/12 15:20 3م

جودي عبد المجید وھبي  -  سبورتنج 31
2019/12/13 16:00 3م

سما حازم عبد العال  -  أھلى 32
/2019/12/12 15:50 1م



نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-12-2019حتى  12-12-2019بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
64درو 

سلمي عمرو سید احمد  -  دجلة 33

جولي شھاب عبد الحكیم  -  الصید 34
/2019/12/12 15:50 2م

عائشھ وائل شدید  -  شمس 35
2019/12/13 16:35 1م

أیتن وسیم الرشیدي  -  الصید 36
/2019/12/12 15:50 3م

Q 5

نور محمود الحفناوي  -  طنطا 37
20:50 22019/12/13م

نور حاتم حسن مصطفي  -  ھلیو 38
/2019/12/12 16:20 1م

B Y E 39
2019/12/13 16:35 2م

جنى یحیى أبو زھره

جنى یحیى أبو زھره  -  االتحاد 40

ملك ایھاب ابراھیم  -  النصر 41

سلمى عمرو المكاوي  -  الصید 42
/2019/12/12 16:20 2م

ربى خالد سعید عثمان  -  ك . شوت 43
2019/12/13 16:35 3م

سلمى محمد عبد العال  -  دجلة 44
/2019/12/12 16:20 3م

جودي ولید المالح  -  ب.المحلة 45
20:50 32019/12/13م

Q 6

سلمى شریف تمام  -  سبورتنج 46
/2019/12/12 16:50 1م

B Y E 47
2019/12/13 17:10 1م

ھنا عالء أبو ستھ

ھنا عالء أبو ستھ  -  زھور 48

جنھ مأمون مطاوع  -  االتحاد 49

خدیجة ممدوح عمران  -  أھلى 50
/2019/12/12 16:50 2م

جودي محمد عبد العزیز  -  زھور 51
2019/12/13 17:10 2م

ملك إسالم رسالن  -  طنطا 52
/2019/12/12 16:50 3م

Q 7

لیلى محمد حسنین  -  زھور 53
21:25 12019/12/13م

إنجي أحمد الحدیدي  -  زھور 54
/2019/12/12 17:20 1م

نادین محمد بوادي  -  ك . شوت 55
2019/12/13 17:10 3م

شھد ھاني دیاب  -  سموحة 56
/2019/12/12 17:20 2م

سلمى حسین المنشاوي  -  طنطا 57

جودي محمد نور  -  طنطا 58
/2019/12/12 17:20 3م

لیلى محمد بیومي  -  شمس 59
2019/12/13 17:45 1م

لینھ محمد السمنودي  -  ھلیو 60
/2019/12/12 17:50 1م

جمانھ محمد إبراھیم  -  زھور 61
21:25 22019/12/13م

Q 8

أكتوبر6إیثار خالد أحمد  -   62
/2019/12/12 17:50 2م

B Y E 63
2019/12/13 17:45 2م

لیلھ أحمد سعید

لیلھ أحمد سعید  -  ھلیو 64


