
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئات15مرحلة تحت 
32درو 

ساره محمد السید  -  رواد 1

B Y E Q 1ساره محمد السید  -  رواد2

بریھان محمد حسن  -  شمس 3
2019/12/13 17:55 3م

منھ هللا إیھاب  -  النصر 4
/2019/12/13 09:30 1م

حنین محمد الغندور  -  منصورة 5

رقیھ عصام عثمان  -  سموحة 6
/2019/12/13 09:30 2م

كنزي تامر جوده  -  جزیرة 7
2019/12/13 17:55 4م

Q 2

سلمى محمد البسیوني  -  شمس 8
/2019/12/13 09:30 3م

جایداء حازم عبدالغني  -  معادى 9

أیات عماد أیوب  -  االتحاد 10
/2019/12/13 09:30 4م

Q 3

رنا أحمد مشعل السید  -  سموحة 11
2019/12/13 18:35 1م

حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو 12
/2019/12/13 10:05 1م

كنزي إبراھیم المھدي  -  سموحة 13

زینھ محمد شیرین قاسم  -  سموحة 14
/2019/12/13 10:05 2م

فرح مصطفى أحمد  -  زھور 15
2019/12/13 18:35 2م

Q 4

سھیلھ حازم فاروق  -  سموحة 16
/2019/12/13 10:05 3م

جودى محمد رشدي  -  أھلى 17

لجین السید العسال  -  دجلة 18
/2019/12/13 10:05 4م

Q 5

أكتوبر6لیلى محمد حماده  -   19
2019/12/13 18:35 3م

روضھ محمد الدسوقي  -  رواد 20
/2019/12/13 10:40 1م

جنى محمود عزیز  -  ھلیو 21

ملك محمد المراغي  -  شمس 22
/2019/12/13 10:40 2م

ھیا أمیر محمود خاف  -  رواد 23
2019/12/13 18:35 4م

Q 6

كرمة إیمن عالم  -  سبورتنج 24
/2019/12/13 10:40 3م

نادین ولید الحمامي  -  أھلى 25

ریتاج احمد سمیر  -  ھلیو 26
/2019/12/13 10:40 4م

Q 7

ندى محمد عوض  -  الجیش 27
2019/12/13 19:15 1م

ملك عبد الحمید حسین  -  االتحاد 28
/2019/12/13 11:15 1م

أیھ عادل عباس  -  االتحاد 29

جودي أحمد سرور  -  االتحاد 30
/2019/12/13 11:15 2م

ناردین فادي عبدالملك  -  دجلة 31
2019/12/13 19:15 2م

Q 8

نور أشرف فوزى  -  زھور 32
/2019/12/13 11:15 3م


