
نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

لیان مصطفى سعید  -  سموحة 1

B Y E 2لیان مصطفى سعید

سلمى وائل عبدالمعطي  -  ھلیو 
 

3 2022/03/11 8م  16:30
لیان مصطفى سعیدمریم أحمد القاضى

4 مریم أحمد القاضى  -  االتحاد 
  /2022/03/10 1م  15:40

  
B Y E

1م  13:20
5

 2022/03/13
لیان مصطفى سعید

6 مایا محمد العلیمي  -  زھور 
 

مایا محمد العلیميمایا محمد العلیمي

لیلي عمرو جمال  -  الصید
 

7  2022/03/11 9م  16:30
لیلي عمرو جمال

8 ھنا محمد أیمن محمد  -  طنطا
  / 2022/03/10 2م  15:40

1م  16:40 لیان مصطفى سعید
B Y E 9

  2022/03/14

10 جورى أحمد عصام  -  الصید
  

جورى أحمد عصام

روفیده احمد  -  قناة.س 
 

11   2022/03/11 10م  16:30
جورى أحمد عصامھنا ھاني

12 ھنا ھاني  -  أھلى 
  /  2022/03/10 3م  15:40

جورى أحمد عصام

  
B Y E

2م  13:20
13

 2022/03/13

14 رنا رفیق  -  زھور 
 

رنا رفیقرنا رفیق

اروى خالد ابراھیم  -  م.قومى
 

15  2022/03/11 1م  16:50
الرا عبد الرحمن حسن

16 الرا عبد الرحمن حسن  -  طنطا
  /  2022/03/10 12022/03/15م  417:30م  15:40

 لیان مصطفى سعید



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 17
  

18 الرا عمرو أسامھ  -  سبورتنج
 

الرا عمرو أسامھ
 

 
تالیا رامز  بدر  -  سبورتنج

 
19  2022/03/11 2م  16:50

الرا عمرو أسامھتالیا رامز  بدر
 

 
20 دیمھ ابراھیم  -  الصید

  / 2022/03/10  5م  15:40

  
B Y E

3م  13:20
21

  2022/03/13
الرا عمرو أسامھ

 

 
22 لجین تامر عشماوى  -  الصید

  
لجین تامر عشماوىلجین تامر عشماوى

 

كنده رسالن  -  زھور
 

23   2022/03/11 3م  16:50
یارا سیف الدین

 

الرا عمرو أسامھ 24 یارا سیف الدین  -  الصید
  /  2022/03/10  6م  15:40

2م  16:40 
B Y E 25

 2022/03/14 

26 خدیجھ أحمد رزق  -  الصید
 

خدیجھ أحمد رزق
 

 
زینھ مصطفى محمد  -  دجلة

 
27  2022/03/11 4م  16:50

خدیجھ أحمد رزقرقیة الزنوكي
 

 
28 3رقیة الزنوكي  -  مجمع 

  / 2022/03/10 7م  15:40
خدیجھ أحمد رزق

 

  
B Y E

4م  13:20
29

2022/03/13 

  ملك حاتم حسن مصطفي
30 نور ضیاء الدین  -  دجلة

 
نور ضیاء الدیننور ضیاء الدین

 
سالف أحمد قاسم

سالف أحمد قاسم
3م  13:00

ریتال محمد سراج  الدین  -  طنطا
 

31   2022/03/11 5م  16:50
فاطمة اشرف ابو العز

 2022/03/18

32 فاطمة اشرف ابو العز  -  سبورتنج 
  /2022/03/10  8م  15:40



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E  52022/03/16م  16:00  جودي محمد یسري33

جودي محمد یسري34 جودي محمد یسري  -  دجلة
  

 
كارما یوسف شعبان  -  دجلة

 
35 2022/03/11 6م  16:50

جودي محمد یسريتالیا الحسین
  

 
36 تالیا الحسین  -  ھلیو

  /2022/03/10   9م  15:40

  
B Y E

5م  13:20
37

 2022/03/13
جودي محمد یسري

  

 
38 یارا محمد الفرماوي  -  شمس

 
یارا محمد الفرماويیارا محمد الفرماوي

  

B Y E
 

39  2022/03/11 7م  16:50
خدیجةالنبراوى

  

40 خدیجةالنبراوى  -  سبورتنج
     

3م  16:40 جودي محمد یسري
B Y E 41

  2022/03/14  

42 3جنى أمیر محمود  -  مجمع 
  

جنى أمیر محمود
  

 
جني محمد وائل احمد  -  الصید

 
43   2022/03/11 8م  16:50

جنى أمیر محمودسالف عالء الدین
  

 
44 سالف عالء الدین  -  دجلة

  /  2022/03/10 10م  15:40
ایة محمد عبدالوھاب

  

  
B Y E

6م  13:20
45

 2022/03/13  

 
46 ایة محمد عبدالوھاب  -  الصید

 
ایة محمد عبدالوھابایة محمد عبدالوھاب

  

النا محمد عبده  -  دجلة
 

47  2022/03/11 9م  16:50
جودي محمد یسري نوراي عمر

  

48 نوراي عمر  -  زھور
  /  2022/03/10  22022/03/15م  117:30م  16:00



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 49
  

50 فرح شریف سلیمان  -  شمس
 

فرح شریف سلیمان
 

 
جنا وائل  احمد  -  منصورة

 
51  2022/03/11 10م  16:50

فرح شریف سلیمانفریده اسالم محمد
 

 
52 فریده اسالم محمد  -  دجلة

  / 2022/03/10  2م  16:00

  
B Y E

7م  13:20
53

  2022/03/13
فرح شریف سلیمان

 

 
54 فریده محمد المعتصم  -  دجلة

  
فریده محمد المعتصمفریده محمد المعتصم

 

جود ولید محمد وفائي  -  معادى
 

55   2022/03/11 1م  17:10
سارة محمد احمد

 

فرح شریف سلیمان 56 سارة محمد احمد  -  الصید
  /  2022/03/10  3م  16:00

4م  16:40 
B Y E 57

 2022/03/14 

58 سلمى أحمد الشناوي  -  سموحة
 

سلمى أحمد الشناوي
 

 
فریدة عمر الجبالي  -  سبورتنج

 
59  2022/03/11 2م  17:10

سلمى أحمد الشناويملك سامى
 

 
60 ملك سامى  -  البرلسى

  / 2022/03/10 4م  16:00
سلمى أحمد الشناوي

 

  
B Y E

8م  13:20
61

2022/03/13 

 
ملك شریف محمد حسنكنده محمد62 كنده محمد  -  زھور

 

3عالیھ احمدالرخاوى  -  مجمع 
 

63 2022/03/11 3م  17:10
ملك شریف محمد حسن

 

64 ملك شریف محمد حسن  -  الصید
  /2022/03/10  5م  16:00



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 65
جودي محمد یسري  
2022/03/17  3م  16:00

ملك حاتم حسن مصطفيTMsport 66  -  ملك حاتم حسن مصطفي
  

 
TMsport  -  نازلي عرفي

 
67 2022/03/11 4م  17:10

ملك حاتم حسن مصطفيلیلي طارق  عبد الحمید
  

 
68 لیلي طارق  عبد الحمید  -  دجلة

  /2022/03/10   6م  16:00

  
B Y E

1م  13:40
69

 2022/03/13
ملك حاتم حسن مصطفي

  

 
70 مریم أحمد العزیزي  -  شمس

 
مریم أحمد العزیزيمریم أحمد العزیزي

  

نور محمد مصطفي  -  طنطا
 

71  2022/03/11 5م  17:10
نور محمد مصطفي

  

72 ایال درویش  -  الصید
  / 2022/03/10   7م  16:00

5م  16:40 ملك حاتم حسن مصطفي
B Y E 73

  2022/03/14  

74 مریم المراغي  -  أھلى
  

مریم المراغي
  

 
ملك احمد حسن محمد  -  المؤسسة

 
75   2022/03/11 6م  17:10

مریم المراغيمایا خالد شلبى
  

 
76 مایا خالد شلبى  -  سبورتنج

  /  2022/03/10 8م  16:00
مریم المراغي

  

  
B Y E

2م  13:40
77

 2022/03/13  

 
78 ملیكة محمود العزازي  -  دجلة

 
ملیكة محمود العزازيملیكة محمود العزازي

  

ناتالي كریم داود  -  االتحاد
 

79  2022/03/11 7م  17:10
ناتالي كریم داود

  

80 ملك محمد شعبان  -  االتحاد
  /  2022/03/10 32022/03/15م  917:30م  16:00

ملك حاتم حسن مصطفي
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 81
    

82 زینھ محمود نصر  -  معادى
 

زینھ محمود نصر
   

 
فاطیما عبدالحلیم  -  سموحة

 
83  2022/03/11 8م  17:10

زینھ محمود نصرفاطیما عبدالحلیم
   

 
84 راما أمین علي العواني  -  طنطا

  / 2022/03/10    10م  16:00

  
B Y E

3م  13:40
85

  2022/03/13
زینھ محمود نصر

   

 
TMsport 86  -  كنده احمد

  
لیان محمود مصطفىكنده احمد

   

نوراي محمد خیري  -  طنطا
 

87   2022/03/11 9م  17:10
لیان محمود مصطفى

   

زینھ محمود نصر 88 لیان محمود مصطفى  -  م.قومى
  /  2022/03/10    1م  16:20

6م  16:40 
B Y E 89

 2022/03/14   

90 سلمى عمرو ریان  -  سبورتنج
 

سلمى عمرو ریان
   

 
خدیجھ أحمد عز الدین  -  سبورتنج

 
91  2022/03/11 10م  17:10

سلمى عمرو ریانحال احمد
   

 
92 حال احمد  -  معادى

  / 2022/03/10 2م  16:20
سلمى عمرو ریان

   

  
B Y E

4م  13:40
93

2022/03/13   

 
عالیا سویدانعالیا سویدان94 3عالیا سویدان  -  مجمع 

   

الرا محمد نبیل محمد  -  ك . شوت
 

95 2022/03/11 1م  17:30
الرا محمد نبیل محمد

   

96 مایسھ سلطان  -  الصید
  /2022/03/10    3م  16:20



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E ملك حاتم حسن مصطفي97
   

حال محمد مبارك98 حال محمد مبارك  -  سموحة
 62022/03/16م  16:00  

 
حبیبھ ھیثم عبد الحمید  -  ب. بول

 
99 2022/03/11 2م  17:30

حال محمد مباركحبیبھ ھیثم عبد الحمید
  

 
100 امینة احمد نصوح  -  سبورتنج

  /2022/03/10   4م  16:20

  
B Y E

5م  13:40
101

 2022/03/13
حال محمد مبارك

  

 
102 مریم ولید الحسیني  -  دجلة

 
سلمى وائل البازمریم ولید الحسیني

  

B Y E
 

103  2022/03/11 3م  17:30
سلمى وائل الباز

  

104 سلمى وائل الباز  -  سموحة
     

7م  16:40 حال محمد مبارك
B Y E 105

  2022/03/14  

106 النا محمد فتح هللا  -  البرلسى
  

النا محمد فتح هللا
  

 
مریم احمد  -  معادى

 
107   2022/03/11 4م  17:30

النا محمد فتح هللاجوري محمد
  

 
108 جوري محمد  -  سموحة

  /  2022/03/10 5م  16:20
النا محمد فتح هللا

  

  
B Y E

6م  13:40
109

 2022/03/13  

 
110 الرا محمد  -  زھور

 
الرا محمدالرا محمد

  

B Y E
 

111  2022/03/11 5م  17:30
حال محمد مبارك سادین عمرو محسن

  

112 سادین عمرو محسن  -  ب. بول
 42022/03/15م  17:30    



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 113
  

114 فریده ھشام عبدالعلیم  -  دجلة
 

فریده ھشام عبدالعلیم
 

 
B Y E

 
115  2022/03/11 6م  17:30

فریده ھشام عبدالعلیمعائشة محمد السعید
 

 
116 عائشة محمد السعید  -  دجلة

    

  
B Y E

7م  13:40
117

  2022/03/13
فریده ھشام عبدالعلیم

 

 
118 لي لي احمد  -  سموحة

  
لي لي احمدلي لي احمد

 

مریم مصطفى  -  زھور
 

119   2022/03/11 7م  17:30
مریم ھاني

 

فریده ھشام عبدالعلیم 120 مریم ھاني  -  معادى
  /  2022/03/10  6م  16:20

8م  16:40 
B Y E 121

 2022/03/14 

122 یارا اسماعیل الزرقاني  -  شمس
 

یارا اسماعیل الزرقاني
 

 
أكتوبر6ایمان حسام الدین محمد  -  

 
123  2022/03/11 8م  17:30

الرا محمد محمودالرا محمد محمود
 

 
124 الرا محمد محمود  -  الصید

  / 2022/03/10 7م  16:20
الرا محمد محمود

 

  
B Y E

8م  13:40
125

2022/03/13 

 
نیكول بیترنیكول بیتر126 نیكول بیتر  -  ھلیو

 

B Y E
 

127 2022/03/11 9م  17:30
روفان تامر محمود سلیمان

 

128 روفان تامر محمود سلیمان  -  طنطا
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

فیروز الصیاد  -  شمس 129
42022/03/18م  13:00  

ریم محمود المغربي

130 جوري محمد كمال  -  دجلة
/2022/03/10 8م  16:20

جوري محمد كمال
 

 
B Y E

 
131 2022/03/11 10م  17:30

مریم عسكرمریم عسكر
 

 
132 مریم عسكر  -  سبورتنج

  

  
حال محمد أیمن محمد  -  طنطا

1م  14:00
133

 2022/03/13
شرویت شریف سرور

 

 
134 كرمة محمد رضوان قرنى جاب  -  دجلة

/ 2022/03/10 9م  16:20
شرویت شریف سروركرمة محمد رضوان قرنى جاب

 

B Y E
 

135  2022/03/11 1م  17:50
شرویت شریف سرور

 

136 شرویت شریف سرور  -  دجلة
   

1م  17:00 شرویت شریف سرور
النا ھاني  -  البرلسى 137

  2022/03/14 

138 3فریدة احمد محمد محمود  -  مجمع 
/  2022/03/10 10م  16:20

النا ھاني
 

 
B Y E

 
139   2022/03/11 2م  17:50

لي لي عبد الصبورلي لي عبد الصبور
 

 
140 لي لي عبد الصبور  -  دجلة

   
ھنا خالد عبد الكریم

 

  
جودى محمد عصمت  -  الصید

2م  14:00
141

 2022/03/13 

 
142 میزة عادل زلط  -  سبورتنج

/ 2022/03/10 1م  16:40
ھنا خالد عبد الكریمجودى محمد عصمت

 

B Y E
 

143  2022/03/11 3م  17:50
ھنا خالد عبد الكریم

 

144 ھنا خالد عبد الكریم  -  زھور
52022/03/15م  17:30   

شرویت شریف سرور
  



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

ملیكة  عبد الرؤوف  -  دجلة 145
   

146 مریم اسالم محمد  -  طنطا
/ 2022/03/10 2م  16:40

ملیكة  عبد الرؤوف
  

 
B Y E

 
147  2022/03/11 4م  17:50

ملیكة  عبد الرؤوفلیام جمال الدین
  

 
148 لیام جمال الدین  -  الصید

    

  
عالیا محمد محمد  -  سموحة

3م  14:00
149

  2022/03/13
لیلى كریم مشھور

  

 
150 فریدة احمد المغاوري  -  زھور

/  2022/03/10 3م  16:40
لیلى كریم مشھورفریدة احمد المغاوري

  

B Y E
 

151   2022/03/11 5م  17:50
لیلى كریم مشھور

  

تالیا شریف احمد 152 لیلى كریم مشھور  -  معادى
     

2م  17:00 
B Y E 153

 2022/03/14  

154 ھانیا عبد المنعم  -  سموحة
 

ھانیا عبد المنعم
  

 
B Y E

 
155  2022/03/11 6م  17:50

أمینھ طارق الحدیريأمینھ طارق الحدیري
  

 
156 أمینھ طارق الحدیري  -  زھور

  
تالیا شریف احمد

  

  
B Y E

4م  14:00
157

2022/03/13  

 
تالیا شریف احمدتالیا شریف احمد158 تالیا شریف احمد  -  سبورتنج

  

B Y E
 

159 2022/03/11 7م  17:50
ملك إیھاب أحمد

  

160 ملك إیھاب أحمد  -  دجلة
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

لیان بالل عزوز زكریا  -  سموحة   72022/03/16م  16:00  سالف أحمد قاسم161

162 نور احمد  -  معادى
/2022/03/10 4م  16:40

لیان بالل عزوز زكریا
   

 
B Y E

 
163 2022/03/11 8م  17:50

فریده عالءفریده عالء
   

 
164 فریده عالء  -  سموحة

    

  
نور ھیثم ابراھیم  -  سبورتنج

5م  14:00
165

 2022/03/13
حبیبة وائل احمد

   

 
166 نیللى جاسر احمد سعد  -  ب. بول

/ 2022/03/10 5م  16:40
حبیبة وائل احمدنیللى جاسر احمد سعد

   

B Y E
 

167  2022/03/11 9م  17:50
حبیبة وائل احمد

   

168 حبیبة وائل احمد  -  دجلة
     

3م  17:00 ریتال حسام بركات
تالین أحمد المسلمي

شمس  -  
169

  2022/03/14   

170 مریم تامر شرارة  -  دجلة
/  2022/03/10 6م  16:40

مریم تامر شرارة
   

 
B Y E

 
171   2022/03/11 10م  17:50

دالیدا إسالم إبراھیمدالیدا إسالم إبراھیم
   

 
172 دالیدا إسالم إبراھیم  -  االتحاد

   
ریتال حسام بركات

   

  
B Y E

6م  14:00
173

 2022/03/13   

 
174 فریدة تامر  -  زھور

 
ریتال حسام بركاتفریدة تامر

   

B Y E
 

175  2022/03/11 1م  18:10
سالف أحمد قاسم ریتال حسام بركات

   

176 ریتال حسام بركات  -  دجلة
  62022/03/15م  17:30   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 177
   

178 بیري حازم فاید  -  سموحة
 

بیري حازم فاید
  

 
B Y E

 
179  2022/03/11 2م  18:10

بیري حازم فایدحبیبھ محمود قناوي
  

 
180 حبیبھ محمود قناوي  -  الصید

    

  
ملك احمد محمد بسیوني  -  االتحاد

7م  14:00
181

  2022/03/13
لوجین علي

  

 
182 ملیكھ إسالم الملیجي  -  ك . شوت

/  2022/03/10 7م  16:40
لوجین عليملیكھ إسالم الملیجي

  

B Y E
 

183   2022/03/11 3م  18:10
لوجین علي

  

سالف أحمد قاسم 184 لوجین علي  -  شمس
     

4م  17:00 
مریم احمد منیر  -  دجلة 185

 2022/03/14  

186 لیلي السید عمرو  -  سبورتنج
/ 2022/03/10 8م  16:40

مریم احمد منیر
  

 
B Y E

 
187  2022/03/11 4م  18:10

مریم احمد منیرسما مدحت فراج
  

 
188 سما مدحت فراج  -  ش.جزیرة

  
سالف أحمد قاسم

  

  
جیسیكا جون غالي  -  دجلة

8م  14:00
189

2022/03/13  

 
190 نورا ھشام طھ  -  أھلى

/2022/03/10 9م  16:40
سالف أحمد قاسمنورا ھشام طھ

  

B Y E
 

191 2022/03/11 5م  18:10
سالف أحمد قاسم

  

192 سالف أحمد قاسم  -  سموحة
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

نور علي السید غنیم  -  سموحة 193
 

ریم محمود المغربي
 

194 ھنا حسام عبد المقصود  -  دجلة
/2022/03/10 10م  16:40

نور علي السید غنیم
  

 
B Y E

 
195 2022/03/11 6م  18:10

نور علي السید غنیملمار محمد صالح
 

 
196 لمار محمد صالح  -  زھور

  

  
B Y E

1م  14:20
197

 2022/03/13
ھنا اسالم عبده محمد

 

 
198 مریم اسالم توفیق السید  -  شمس

 
ھنا اسالم عبده محمدمریم اسالم توفیق السید

 

B Y E
 

199  2022/03/11 7م  18:10
ھنا اسالم عبده محمد

 

200 ھنا اسالم عبده محمد  -  دجلة
   

5م  17:00 لیندا السید سعید
ملك ایھاب نبیل  -  م.بوینت 201

  2022/03/14 

202 الرا فیصل محمد  -  سموحة
/  2022/03/10 1م  17:00

ملك ایھاب نبیل
 

 
B Y E

 
203   2022/03/11 8م  18:10

غرام أحمد محمودغرام أحمد محمود
 

 
204 غرام أحمد محمود  -  الصید

   
لیندا السید سعید

 

  
رودینا  عبدالمحسن  -  دجلة

2م  14:20
205

 2022/03/13 

 
206 رائیھ محمود توفیق  -  دجلة

/ 2022/03/10 2م  17:00
لیندا السید سعیدرائیھ محمود توفیق

 

B Y E
 

207  2022/03/11 9م  18:10
لیندا السید سعید

 

208 لیندا السید سعید  -  سبورتنج
72022/03/15م  17:30   

لیندا السید سعید
  



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

كارما جمعة  -  سبورتنج 209
   

TMsport 210  -  لیان مسعد علي عبده
/ 2022/03/10 3م  17:00

لیان مسعد علي عبده
  

 
B Y E

 
211  2022/03/11 10م  18:10

لیان مسعد علي عبدهجیدا عمرو محمد
  

 
212 جیدا عمرو محمد  -  سموحة

    

  
تالیا محمد  -  زھور

3م  14:20
213

  2022/03/13
رودینا محمد نوفل

  

 
214 الینورا اآلمیر  -  سبورتنج

/  2022/03/10 4م  17:00
رودینا محمد نوفلالینورا اآلمیر

  

B Y E
 

215   2022/03/11 1م  18:30
رودینا محمد نوفل

  

جود محمد زین الدین 216 رودینا محمد نوفل  -  الصید
     

6م  17:00 
سویم سامح محمد  -  دجلة 217

 2022/03/14  

218 ھیدى عمرو على  -  دجلة
/ 2022/03/10 5م  17:00

ھیدى عمرو على
  

 
B Y E

 
219  2022/03/11 2م  18:30

لیال إسماعیل فتحيلیال إسماعیل فتحي
  

 
220 لیال إسماعیل فتحي  -  ھلیو

  
جود محمد زین الدین

  

  
لیان عمرو محمود  -  الصید

4م  14:20
221

2022/03/13  

 
222 تالیا ایمن  -  ھلیو

/2022/03/10 6م  17:00
جود محمد زین الدینتالیا ایمن

  

B Y E
 

223 2022/03/11 3م  18:30
جود محمد زین الدین

  

224 أكتوبر6جود محمد زین الدین  -  
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

18-03-2022  حتى  10-03-2022 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2022 - 2021بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

كرمھ سامح حسن  -  أھلى ریم محمود المغربي225
  

226 ھانیا كریم أسامة  -  سموحة
/2022/03/10 7م  17:00

ھانیا كریم أسامة
82022/03/16م  16:00  

 
B Y E

 
227 2022/03/11 4م  18:30

فرح طارق رمزيفرح طارق رمزي
 

 
228 فرح طارق رمزي  -  ھلیو

  

  
میكایال باسم فوزى  -  دجلة

5م  14:20
229

 2022/03/13
تالیا تامر صالح

 

 
230 جیالن محمد توفیق  -  دجلة

/ 2022/03/10 8م  17:00
تالیا تامر صالحجیالن محمد توفیق

 

B Y E
 

231  2022/03/11 5م  18:30
تالیا تامر صالح

 

232 تالیا تامر صالح  -  سبورتنج
   

7م  17:00 جایدا أسامھ الملیجي
B Y E 233

  2022/03/14 

234 تالیا محمد غندر  -  جزیرة
  

تالیا محمد غندر
 

 
B Y E

 
235   2022/03/11 6م  18:30

تالیا محمد غندرھانیا عبد العظیم
 

 
236 ھانیا عبد العظیم  -  ك . شوت

   
جایدا أسامھ الملیجي

 

  
ملیكھ أحمد صالح محمد سعد  -  طنطا

6م  14:20
237

 2022/03/13 

 
238 لیان جاد  -  البرلسى

/ 2022/03/10 9م  17:00
جایدا أسامھ الملیجيلیان جاد

 

B Y E
 

239  2022/03/11 7م  18:30
ریم محمود المغربي جایدا أسامھ الملیجي

 

240 جایدا أسامھ الملیجي  -  سموحة
82022/03/15م  17:30   



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات11مرحلة تحت 
256درو 

فریده أحمد محمد  -  طنطا 241
 

242 مریم متولى  -  ھلیو
/ 2022/03/10 10م  17:00

مریم متولى

 
B Y E

 
243  2022/03/11 8م  18:30

ندى عادل خالدندى عادل خالد

244 ندى عادل خالد  -  الصید 
  

لمى احمد فھمي  -  ك . شوت  
7م  14:20

245
  2022/03/13

ندى عادل خالد

246 كارما ایھاب عبد الواحد  -  ب. بول 
/  2022/03/10 1م  17:20

لمى احمد فھميلمى احمد فھمي

B Y E
 

247   2022/03/11 9م  18:30
كرمھ عبدالمجید الفقي

ریم محمود المغربي 248 كرمھ عبدالمجید الفقي  -  سموحة
   

8م  17:00 
فریدة أحمد مصطفى  -  زھور 249

 2022/03/14

250 مریم عمرو رمضان  -  دجلة
/ 2022/03/10 2م  17:20

مریم عمرو رمضان

 
B Y E

 
251  2022/03/11 10م  18:30

الرا أمجد دومھالرا أمجد دومھ

252 الرا أمجد دومھ  -  البرلسى 
ریم محمود المغربي  

فریدة احمد ابوالعال  -  زھور  
8م  14:20

253
2022/03/13

254 إیمي عبد هللا محمد  -  شمس 
/2022/03/10 3م  17:20

ریم محمود المغربيإیمي عبد هللا محمد

B Y E
 

255 2022/03/11 1م  18:50
ریم محمود المغربي

256 ریم محمود المغربي  -  أھلى
 


