
نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

لوجينا وليد عطيه  -  سموحة 1

 
B Y E لوجينا وليد عطيه2

جودي أحمد قنديل  -  سبورتنج
 

3
  2019/09/19 3م  17:20

لوجينا وليد عطيه نورين شريف محمد

4 نورين شريف محمد  -  سبورتنج
  / 2019/09/19 5م  10:30

تيا محمد جمال  -  سبورتنج 5
52019/09/20م  17:00   

لوجينا وليد عطيه

 
B Y E 6

  
تيا محمد جمال تيا محمد جمال

نور وليد خميس  -  سموحة
 

7
  2019/09/19 4م  17:20

نور وليد خميس

8 ملك إيهاب مراد  -  طنطا
  / 2019/09/19 6م  10:30

فاطمه مصطفى ضيف  -  زهور 9
   

 
B Y E 10

  
فاطمه مصطفى ضيف

رقيه إيمن خضر  -  سبورتنج
 

11
    2019/09/19 5م  17:20

رقيه إيمن خضر رقيه إيمن خضر

 
B Y E 12

     
سهيله حازم فاروق

ياسمين الشربيني  -  منصورة 13
62019/09/20م  17:00   

 
B Y E 14

  
سهيله حازم فاروق ياسمين الشربيني

سهيله حازم فاروق  -  سموحة
 

15
  2019/09/19 6م  17:20

سهيله حازم فاروق

 
B Y E 16

     

سلمى عصام عثمان  -  سموحة 17
  

 
B Y E 18

 
سلمى عصام عثمان

 

حنين وليد العطار  -  ب. بول
 

19
   2019/09/19 1م  17:50

سلمى عصام عثمان حنين وليد العطار
 

20 جودي عبد المجيد وهبي  -  سبورتنج
  /  2019/09/19  1م  11:00

فاطمه أحمد محمود  -  سبورتنج 21
12019/09/20م  17:35    

سلمى عصام عثمان
 

 
B Y E 22

   
فاطمه أحمد محمود فاطمه أحمد محمود

 

جومانه فؤاد نعمان  -  سموحة
 

23
   2019/09/19 2م  17:50

جومانه فؤاد نعمان
 

24 سلمى شريف تمام  -  سبورتنج
  /  2019/09/19  2م  11:00

سلمى محمد الشين  -  سموحة 25
   

 
B Y E 26

 
سلمى محمد الشين

 

ريماس إيمن أبو زيد  -  قناة.س
 

27
   2019/09/19 3م  17:50

سلمى محمد الشين ريماس إيمن أبو زيد
 

28 سلمى حسين المنشاوي  -  طنطا
  /  2019/09/19 3م  11:00

سلمى محمد الشين
 

مايا محمد حسن رأفت  -  سموحة 29
 22019/09/20م  17:35  

 
B Y E 30

مايا محمد حسن رأفت    مايا محمد حسن رأفت
 

فريده أحمد المنشاوي  -  طنطا
 

31
   2019/09/19 4م  17:50

جودي محمد مبروك
 

32 جودي محمد مبروك  -  سموحة
  / 2019/09/19  4م  11:00



نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات13مرحلة تحت 

64درو 

فرح عمرو الشريف  -  المؤسسة 33
  

34 لينه محمد السمنودي  -  هليو
/2019/09/19 5م  11:00

لينه محمد السمنودي
 

 
B Y E 35

  2019/09/19 5م  17:50
كرمه بالل محمد كرمه بالل محمد

 

36 كرمه بالل محمد  -  سبورتنج
    

شهد تامر نصر  -  سموحة 37
32019/09/20م  17:35   

كرمه بالل محمد
 

38 نور محمد الشين  -  سموحة
/  2019/09/19 6م  11:00

مريم إسالم سامي نور محمد الشين
 

 
B Y E 39

  2019/09/19 6م  17:50
مريم إسالم سامي

 

40 مريم إسالم سامي  -  سموحة
    

مريم إيهاب الزربه  -  سبورتنج 41
    

42 حبيبه مصطفي خليف  -  سبورتنج
/  2019/09/19 1م  11:30

حبيبه مصطفي خليف
 

 
B Y E 43

    2019/09/19 1م  18:20
حبيبه مصطفي خليف حبيبه المعتز غيث

 

44 حبيبه المعتز غيث  -  سبورتنج
     

رقيه عصام عثمان
 

جنى أحمد عبد الخالق  -  طنطا 45
 42019/09/20م  17:35   

46 أسيل أسامه مطاوع  -  سموحة
/  2019/09/19 2م  11:30

رقيه عصام عثمان أسيل أسامه مطاوع
 

 
B Y E 47

  2019/09/19 2م  18:20
رقيه عصام عثمان

 

48 رقيه عصام عثمان  -  سموحة
    

B Y E 49
 

50 رقيه أحمد سالم  -  معادى
 

رقيه أحمد سالم

 
B Y E 51

   2019/09/19 3م  18:20
رقيه أحمد سالم كرمه وليد القمحاوي

52 كرمه وليد القمحاوي  -  سموحة
    

جودي محمد نور  -  طنطا 53
52019/09/20م  17:35    

ريماس محمد إبراهيم

54 ريماس محمد إبراهيم  -  سموحة
/   2019/09/19 3م  11:30

ريماس محمد إبراهيم ريماس محمد إبراهيم

 
B Y E 55

   2019/09/19 4م  18:20
زينه محمد شيرين قاسم

56 زينه محمد شيرين قاسم  -  سموحة
    

سجى أحمد حسنين  -  طنطا 57
  

58 تاليا محمد زكريا  -  سبورتنج
/ 2019/09/19 4م  11:30

تاليا محمد زكريا

 
B Y E 59

   2019/09/19 5م  18:20
تاليا محمد زكريا ملك محمد يوسف

60 ملك محمد يوسف  -  سموحة
    

شهد هاني دياب

B Y E 61
62019/09/20م  17:35  

62 خديجة ممدوح عمران  -  أهلى
 

شهد هاني دياب خديجة ممدوح عمران

 
B Y E 63

 2019/09/19 6م  18:20
شهد هاني دياب

64 شهد هاني دياب  -  سموحة
  


