
نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات15مرحلة تحت 

32درو 

اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج 1

2 مريم خالد علي مطراوي  -  سبورتنج
/2019/09/20 1م  13:00

اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج

نور شريف كامل حسين  -  دجلة
 

3
رنا أحمد مشعل السيد  -  سموحة  

2019/09/20 2م  21:05
اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج

4 رنا أحمد مشعل السيد  -  سموحة
  / 2019/09/20 2م  13:00

فريدة تامر الشريف  -  أهلى 5
   

6 ملك سمير سليمان  -  سبورتنج
/  2019/09/20 3م  13:00

ملك سمير سليمان  -  سبورتنجملك سمير سليمان  -  سبورتنج

حبيبه هشام غراب  -  شمس
 

7
  

حبيبه هشام غراب  -  شمس
2019/09/20 3م  21:05

8 كنزي خالد عوده  -  سموحة
  / 2019/09/20 4م  13:00

جنى أحمد عويس  -  سموحة  9
  

10 جنى جالل سويفي  -  سبورتنج
/  2019/09/20 5م  13:00

جنى أحمد عويس  -  سموحة

إيتن إيهاب الباجوري  -  ب. بول
 

11
    

إيتن إيهاب الباجوري  -  ب. بول
2019/09/20 4م  21:05

جنى أحمد عويس  -  سموحة

12 جنة أحمد النقيب  -  قناة.س
  /   2019/09/20 6م  13:00

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج 13
   

14 حنين محمد الغندور  -  منصورة
/  2019/09/20 1م  13:40

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنجنور إسالم خفاجي  -  سبورتنج

حبيبه كريم عبدالمحسن  -  هليو
 

15
  

كرمة إيمن عالم  -  سبورتنج
2019/09/20 5م  21:05

16 كرمة إيمن عالم  -  سبورتنج
  /  2019/09/20 2م  13:40

لجين السيد العسال  -  دجلة 17
 

18 سالوناز وسام الحسيني  -  سموحة
/ 2019/09/20 3م  13:40

سالوناز وسام الحسيني  -  سموحة

جنه أحمد المحضر  -  قناة.س
 

19
   

سلمى محمد منتصر  -  دجلة
2019/09/20 6م  21:05

سالوناز وسام الحسيني  -  سموحة

20 سلمى محمد منتصر  -  دجلة
  /  2019/09/20 4م  13:40

كنزي إبراهيم المهدي  -  سموحة 21
    

22 نور ممدوح الورداني  -  االتحاد
/   2019/09/20 5م  13:40

حال محمد رشدي  -  سموحةكنزي إبراهيم المهدي  -  سموحة

اشرقت ماجد بهجت  -  سموحة
 

23
   

حال محمد رشدي  -  سموحة
2019/09/20 1م  21:45

24 حال محمد رشدي  -  سموحة
  /  2019/09/20 6م  13:40

جميله محمد زيدان  -  االسطول  25
 

26 ملك أشرف الطباخ  -  سموحة
/ 2019/09/20 1م  14:20

ملك أشرف الطباخ  -  سموحة

ندى حسام سالم  -  االتحاد
 

27
   

رقيه حازم فاروق حسين  -  سموحة
2019/09/20 2م  21:45

رقيه حازم فاروق حسين  -  سموحة

28 رقيه حازم فاروق حسين  -  سموحة
  /  2019/09/20 2م  14:20

شهد أحمد أبو النور  -  دجلة 29
  

30 لوجين محمد حنتيره  -  طنطا 
/  2019/09/20 3م  14:20

جنى محمد على  -  سبورتنجلوجين محمد حنتيره  -  طنطا

سما هاني الشربيني  -  االتحاد
 

31
جنى محمد على  -  سبورتنج   

2019/09/20 3م  21:45

32 جنى محمد على  -  سبورتنج 
  /2019/09/20 4م  14:20


