
نظام المسابقات وشئون الالعبین

28-12-2021  حتى  23-12-2021بطولة نادى الزھور الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

ملك حاتم حسن مصطفي  -  إسبورت 1

 B Y E ملك حاتم حسن مصطفي2

ھانیا عبد العظیم  -  ك . شوت
 

3  2021/12/24 1م  12:40
ملك حاتم حسن مصطفيھانیا عبد العظیم

4 فریده اسالم محمد  -  دجلة
  / 2021/12/23 4م  14:00

جورى محمد رجاء  -  ب. بول
5 2م  10:00

  2021/12/25
ملك حاتم حسن مصطفي

 B Y E 6
  

جورى محمد رجاءجورى محمد رجاء

3عالیا سویدان  -  مجمع 
 

7  2021/12/24 2م  12:40
عالیا سویدان

تالین أحمد المسلمي
شمس  -  

 8
  / 2021/12/23 5م  14:00

سلمى أحمد الشناوي  -  سموحة 32021/12/25م  15:30   9
ملك حاتم حسن مصطفي

 B Y E 10
  

سلمى أحمد الشناوي

ملیكھ إسالم الملیجي  -  ك . شوت
 

11    2021/12/24 3م  12:40
سلمى أحمد الشناويملیكھ إسالم الملیجي

12 فریدة احمد ابوالعال  -  زھور
  /   2021/12/23 1م  14:20

سلمى أحمد الشناوي

یارا اسماعیل الزرقاني  -  شمس
13 3م  10:00

  2021/12/25

 B Y E 14
  

یارا اسماعیل الزرقانيیارا اسماعیل الزرقاني

سادین عمرو محسن  -  ب. بول
 

15  2021/12/24 4م  12:40
سادین عمرو محسن

16 3عالیھ احمدالرخاوى  -  مجمع 
  /  2021/12/23 22021/12/26م  14:20 4م  16:30

 ملك حاتم حسن مصطفي
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  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

فرح شریف سلیمان  -  شمس 17
  

 B Y E 18
 

فرح شریف سلیمان
 

نور محمد  -  زھور
 

19   2021/12/24 5م  12:40
فرح شریف سلیماننورا ھشام طھ

 

20 نورا ھشام طھ  -  أھلى
  /  2021/12/23  3م  14:20

مریم أحمد العزیزي  -  شمس
21 4م  10:00

   2021/12/25
فرح شریف سلیمان

 

 B Y E 22
   

مریم أحمد العزیزيمریم أحمد العزیزي
 

ھانیا عبد المنعم  -  سموحة
 

23   2021/12/24 1م  13:00
نیللى جاسر احمد سعد

 

24 نیللى جاسر احمد سعد  -  ب. بول
  /  2021/12/23 4م  14:20

الرا عمرو أسامھ
 

الرا عمرو أسامھ  -  سبورتنج  42021/12/25م  15:30  25

 B Y E 26
 

الرا عمرو أسامھ
 

دالیدا إسالم إبراھیم  -  االتحاد
 

27   2021/12/24 2م  13:00
الرا عمرو أسامھدالیدا إسالم إبراھیم

 

28 لي لي محمود  -  زھور
  /  2021/12/23 5م  14:20

الرا عمرو أسامھ
 

سما مدحت فراج  -  ش.جزیرة
29 5م  10:00

 2021/12/25 

 B Y E 30   
ندى عادل خالدسما مدحت فراج

 
حال محمد مبارك

ندى عادل خالد  -  الصید
 

31   2021/12/24 3م  13:00
ندى عادل خالد

32021/12/28م  14:00 

32 مریم اسالم محمد  -  طنطا
  / 2021/12/23  1م  14:40
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  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

حال محمد مبارك  -  سموحة  32021/12/27م  14:00  ملك حاتم حسن مصطفي33

 B Y E حال محمد مبارك34
  

اسیل مصطفى عبد الموجود  -  دجلة
 

35  2021/12/24 4م  13:00
حال محمد مباركاسیل مصطفى عبد الموجود

  

36 لیان مسعد علي عبده  -  إسبورت
  / 2021/12/23   2م  14:40

لیال إسماعیل فتحي  -  ھلیو
37 1م  10:20

  2021/12/25
حال محمد مبارك

  

 B Y E 38
  

فاطیما أحمدلیال إسماعیل فتحي
  

فاطیما أحمد  -  دجلة
 

39  2021/12/24 5م  13:00
فاطیما أحمد

  

40 ھنا ھاني  -  أھلى
  / 2021/12/23   3م  14:40

رودینا محمد نوفل  -  الصید 52021/12/25م  15:30   41
حال محمد مبارك

  

 B Y E 42
  

رودینا محمد نوفل
  

سلمى أحمد صفوت  -  ھلیو
 

43    2021/12/24 1م  13:20
رودینا محمد نوفلسلمى أحمد صفوت

  

44 الرا عبد الرحمن حسن  -  طنطا
  /   2021/12/23 4م  14:40

رودینا محمد نوفل
  

مریم ولید الحسیني  -  دجلة
45 2م  10:20

  2021/12/25  

 B Y E 46
  

یارا محمد الفرماويمریم ولید الحسیني
  

یارا محمد الفرماوي  -  شمس
 

47  2021/12/24 2م  13:20
حال محمد مبارك یارا محمد الفرماوي

  

48 لیلي جمال  -  إسبورت
  /  2021/12/23 52021/12/26م  14:40  5م  16:30
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  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

ھنا خالد عبد الكریم  -  زھور 49
  

 B Y E 50
 

ھنا خالد عبد الكریم
 

سلمى وائل الباز  -  سموحة
 

51   2021/12/24 3م  13:20
ھنا خالد عبد الكریمسلمى وائل الباز

 

52 ملك شریف محمد حسن  -  الصید
  /  2021/12/23  1م  15:00

ھنا اسالم عبده محمد  -  دجلة
53 3م  10:20

   2021/12/25
ھنا خالد عبد الكریم

 

 B Y E 54
   

ھنا اسالم عبده محمدھنا اسالم عبده محمد
 

جود محمد  -  سبورتنج
 

55   2021/12/24 4م  13:20
جود محمد

 

56 تالیا الحسین  -  ھلیو
  /  2021/12/23 2م  15:00

ریتال حسام بركات
 

ریتال حسام بركات  -  دجلة  12021/12/25م  16:00  57

 B Y E 58
 

ریتال حسام بركات
 

3رقیة الزنوكي  -  مجمع 
 

59   2021/12/24 5م  13:20
ریتال حسام بركاتإیمي عبد هللا محمد

 

60 إیمي عبد هللا محمد  -  شمس
  /  2021/12/23 3م  15:00

ریتال حسام بركات
 

أمینھ طارق الحدیري  -  زھور
61 4م  10:20

 2021/12/25 

 B Y E 62
 

تالیا شریف احمدأمینھ طارق الحدیري
 

مریم اسالم توفیق السید  -  شمس
 

63 2021/12/24 1م  13:40
تالیا شریف احمد

 

64 تالیا شریف احمد  -  سبورتنج
  /2021/12/23  4م  15:00
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  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

نوراي عمر  -  زھور 65
أریج أحمد الحدیدي  

12/28/2021 4م  14:00

66 لجین تامر عشماوى  -  الصید
/2021/12/23 5م  15:00

لجین تامر عشماوى
 

 
B Y E 67  2021/12/24 2م  13:40

لي لي عبد الصبورلي لي عبد الصبور
 

68 لي لي عبد الصبور  -  دجلة
    

نور محمد مصطفي  -  طنطا
69 5م  10:20

  2021/12/25
جایدا أسامھ الملیجي

 

70 كرمھ فادي عادل  -  سموحة
/  2021/12/23 1م  15:20

جایدا أسامھ الملیجيكرمھ فادي عادل
 

 
B Y E 71  2021/12/24 3م  13:40

جایدا أسامھ الملیجي
 

72 جایدا أسامھ الملیجي  -  سموحة
    

كارما ایھاب عبد الواحد  -  ب. بول 22021/12/25م  16:00   73
ایثار أحمد الحدیدي

 

74 كنده احمد  -  إسبورت
/  2021/12/23 2م  15:20

كنده احمد
 

 
B Y E 75    2021/12/24 4م  13:40

كرمھ عبدالمجید الفقيكرمھ عبدالمجید الفقي
 

76 كرمھ عبدالمجید الفقي  -  سموحة
     

ایثار أحمد الحدیدي
 

B Y E 1م  10:40 77
  2021/12/25 

78 سلمى عماد محمد  -  دجلة
  

ایثار أحمد الحدیديسلمى عماد محمد
 

 
B Y E 79  2021/12/24 5م  13:40

ایثار أحمد الحدیدي
 

80 ایثار أحمد الحدیدي  -  زھور
    2021/12/26 1م  17:15

ایثار أحمد الحدیدي
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  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
128درو 

كیندا محمد ابراھیم  -  شمس 81
   

82 روفان تامر محمود سلیمان  -  طنطا
/ 2021/12/23 3م  15:20

كیندا محمد ابراھیم
  

 
B Y E 83   2021/12/24 1م  14:00

لمار محمد صالحلمار محمد صالح
  

84 لمار محمد صالح  -  زھور
      

الرا فیصل محمد  -  سموحة
85 2م  10:40

   2021/12/25
تالیا تامر صالح

  

86 فریده عالء  -  سموحة
/   2021/12/23 4م  15:20

تالیا تامر صالحفریده عالء
  

 
B Y E 87   2021/12/24 2م  14:00

تالیا تامر صالح
  

88 تالیا تامر صالح  -  سبورتنج
    

جودي محمد یسري
  

ملك محمد شعبان  -  االتحاد   32021/12/25م  16:00  89

90 فریدة تامر  -  زھور
/ 2021/12/23 5م  15:20

ملك محمد شعبان
  

 
B Y E 91   2021/12/24 3م  14:00

جنى أمیر محمودجنى أمیر محمود
  

92 3جنى أمیر محمود  -  مجمع 
    

جودي محمد یسري
  

3فریدة احمد محمد محمود  -  مجمع 
93 3م  10:40

 2021/12/25  

94 مایا محمد العلیمي  -  زھور
/ 2021/12/23 1م  15:40

جودي محمد یسريمایا محمد العلیمي
  

 
B Y E 95 2021/12/24 4م  14:00

جودي محمد یسري
  

96 جودي محمد یسري  -  دجلة
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حبیبھ ھیثم عبد الحمید  -  ب. بول   أریج أحمد الحدیدي97

98 كنده محمد  -  زھور
/2021/12/23 2م  15:40

كنده محمد
42021/12/27م  14:00 

 
B Y E 99  2021/12/24 5م  14:00

مریم المراغيمریم المراغي
 

100 مریم المراغي  -  أھلى
    

راما أمین علي العواني  -  طنطا
101 4م  10:40

  2021/12/25
ساندي عبد هللا

 

102 الرا محمد  -  زھور
/  2021/12/23 3م  15:40

ساندي عبد هللاالرا محمد
 

 
B Y E 103  2021/12/24 1م  14:20

ساندي عبد هللا
 

104 ساندي عبد هللا  -  شمس
    

B Y E 42021/12/25م  16:00   105
ساندي عبد هللا

 

106 مریم عسكر  -  سبورتنج
  

مریم عسكر
 

 
B Y E 107    2021/12/24 2م  14:20

غرام أحمد محمودغرام أحمد محمود
 

108 غرام أحمد محمود  -  الصید
     

نادین أحمد الخادم
 

مریم مصطفى  -  زھور
109 5م  10:40

  2021/12/25 

110 عالیھ مصطفي محمد  -  ھلیو
/  2021/12/23 4م  15:40

نادین أحمد الخادمعالیھ مصطفي محمد
 

 
B Y E 111  2021/12/24 3م  14:20

أریج أحمد الحدیدي نادین أحمد الخادم
 

112 نادین أحمد الخادم  -  ب. بول
    2021/12/26 2م  17:15
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128درو 

فریدة احمد المغاوري  -  زھور 113
 

114 تالیا ایمن  -  ھلیو
/ 2021/12/23 5م  15:40

فریدة احمد المغاوري

 
B Y E 115   2021/12/24 4م  14:20

فرح طارق رمزيفرح طارق رمزي

116 فرح طارق رمزي  -  ھلیو
    

جودى اسالم  مجدى  -  دجلة
117 1م  11:00

   2021/12/25
مھیرة أحمد عامر

118 بیري حازم فاید  -  سموحة
/   2021/12/23 1م  16:00

مھیرة أحمد عامربیري حازم فاید

 
B Y E 119   2021/12/24 5م  14:20

مھیرة أحمد عامر

120 مھیرة أحمد عامر  -  دجلة
أریج أحمد الحدیدي    

جیسیكا جون غالي  -  دجلة 52021/12/25م  16:00  121

122 لي لي احمد  -  سموحة
/ 2021/12/23 2م  16:00

لي لي احمد

 
B Y E 123   2021/12/24 1م  14:40

رنا رفیقرنا رفیق

124 رنا رفیق  -  زھور
أریج أحمد الحدیدي    

نور احمد  عطیھ  -  دجلة
125 2م  11:00

 2021/12/25

126 مریم تامر شرارة  -  دجلة
/ 2021/12/23 3م  16:00

أریج أحمد الحدیديمریم تامر شرارة

 
B Y E 127 2021/12/24 2م  14:40

أریج أحمد الحدیدي

128 أریج أحمد الحدیدي  -  زھور
  


