
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
128درو 

ریناد ھیثم أمین  -  دجلة 1

 B Y E ریناد ھیثم أمین2

إیالن وائل فراج  -  طنطا
 

3  2021/12/24 5م  17:40
ریناد ھیثم أمینإیالن وائل فراج

 B Y E 4
   

جودي خالد عبده احمد  -  دجلة
5 4م  12:45

  2021/12/25
ریناد ھیثم أمین

 B Y E 6
  

لیلھ مصطفي حسینجودي خالد عبده احمد

فرح مصطفى محمد  -  االتحاد
 

7  2021/12/24 1م  18:10
لیلھ مصطفي حسین

8 لیلھ مصطفي حسین  -  دجلة
  / 2021/12/23 3م  21:00

حبیبھ أحمد عامر  -  دجلة 42021/12/25م  17:05   9
ریناد ھیثم أمین

 B Y E 10
  

حبیبھ أحمد عامر

لیلى جاسر الحباك  -  ب. بول
 

11    2021/12/24 2م  18:10
حبیبھ أحمد عامرسلمي حازم فاروق

12 سلمي حازم فاروق  -  سموحة
  /   2021/12/23 4م  21:00

حبیبھ أحمد عامر

میعاد محمد الدیب  -  سموحة
13 5م  12:45

  2021/12/25

 B Y E 14
  

میعاد محمد الدیبمیعاد محمد الدیب

علیا محمد محمود  -  م.قومى
 

15  2021/12/24 3م  18:10
علیا محمد محمود

16 نور أكرم أحمد  -  دجلة
  /  2021/12/23 52021/12/26م  21:00 2م  18:00

 ریناد ھیثم أمین
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منھ عالء حسنین  -  ھلیو 17
  

 B Y E 18
 

منھ عالء حسنین
 

زینھ أحمد الخادم  -  ب. بول
 

19   2021/12/24 4م  18:10
منھ عالء حسنینزینھ أحمد الخادم

 

20 زینھ باھر السید بكرى  -  م.قومى
  /  2021/12/23  1م  21:30

ریتال محمد الفقي  -  طنطا
21 1م  13:20

   2021/12/25
منھ عالء حسنین

 

 B Y E 22
   

مایا ایمن عبد الصبورریتال محمد الفقي
 

أیسل محمد حمدى  -  م.قومى
 

23   2021/12/24 5م  18:10
مایا ایمن عبد الصبور

 

24 مایا ایمن عبد الصبور  -  دجلة
  /  2021/12/23 2م  21:30

سما محمد نشأت
 

مریم إبراھیم فوده  -  زھور  52021/12/25م  17:05  25

 B Y E 26
 

مریم إبراھیم فوده
 

كنزي وائل  -  أھلى
 

27   2021/12/24 1م  18:40
مریم إبراھیم فودهكنزي وائل

 

 B Y E 28
    

سما محمد نشأت
 

سما محمد نشأت  -  شمس
29 2م  13:20

 2021/12/25 

 B Y E 30   
سما محمد نشأتسما محمد نشأت

 
ملیكھ تیمور القراقصي

سلمى أحمد العزیري  -  شمس
 

31   2021/12/24 2م  18:40
سلمى أحمد العزیري

32021/12/28م  14:45 

 B Y E 32
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راما أحمد النجار  -  دجلة  32021/12/27م  14:45  راما أحمد النجار33

 B Y E راما أحمد النجار34
  

3جومانا أحمد محمد  -  مجمع 
 

35  2021/12/24 3م  18:40
راما أحمد النجارجومانا أحمد محمد

  

 B Y E 36
     

كرمھ أكمل الریس  -  ھلیو
37 3م  13:20

  2021/12/25
راما أحمد النجار

  

 B Y E 38
  

كرمھ أكمل الریسكرمھ أكمل الریس
  

خدیجھ محمد المصري  -  سبورتنج
 

39  2021/12/24 4م  18:40
خدیجھ محمد المصري

  

40 حال حاتم أبو النور  -  دجلة
  / 2021/12/23   3م  21:30

زینھ سامح طالل  -  زھور 12021/12/25م  17:40   41
راما أحمد النجار

  

 B Y E 42
  

زینھ سامح طالل
  

جوري تامر ممدوح  -  ھلیو
 

43    2021/12/24 5م  18:40
زینھ سامح طاللجوري تامر ممدوح

  

44 مریم احمد مدبولي  -  دجلة
  /   2021/12/23 4م  21:30

جیداء محمد علي
  

جیداء محمد علي  -  أھلى
45 4م  13:20

  2021/12/25  

 B Y E 46
  

جیداء محمد عليجیداء محمد علي
  

لیلي سالم  -  شمس
 

47  2021/12/24 1م  19:10
راما أحمد النجار لیلي سالم

  

48 ھنا إسالم جابر  -  سموحة
  /  2021/12/23 52021/12/26م  21:30  3م  18:00
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فریده وائل محمد أحمد  -  دجلة 49
  

 B Y E 50
 

فریده وائل محمد أحمد
 

مریم محمود سرایا  -  ھلیو
 

51   2021/12/24 2م  19:10
فریده وائل محمد أحمدمریم محمود سرایا

 

 B Y E 52
     

كرمھ أحمد سلوم  -  سموحة
53 5م  13:20

   2021/12/25
فریده وائل محمد أحمد

 

 B Y E 54
   

لیلى محمد القیسونيكرمھ أحمد سلوم
 

لیلى محمد القیسوني  -  ھلیو
 

55   2021/12/24 3م  19:10
لیلى محمد القیسوني

 

 B Y E 56
    

فریده وائل محمد أحمد
 

أروى أحمد إسماعیل  -  زھور  22021/12/25م  17:40  57

 B Y E 58
 

أروى أحمد إسماعیل
 

نورین محمد أحمد  -  زھور
 

59   2021/12/24 4م  19:10
أروى أحمد إسماعیلنورین محمد أحمد

 

 B Y E 60
    

ھایا محمد مبروك
 

المار احمد منصر سعد  -  دجلة
61 1م  13:55

 2021/12/25 

 B Y E 62
 

ھایا محمد مبروكالمار احمد منصر سعد
 

ھایا محمد مبروك  -  سموحة
 

63 2021/12/24 5م  19:10
ھایا محمد مبروك

 

 B Y E 64
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128درو 

فریده مصطفى البكري  -  ھلیو 65
تالیا محمد زكریا  

12/28/2021 4م  14:45

66 فطیمھ محمد الشامي  -  سبورتنج
/2021/12/23 1م  22:00

فطیمھ محمد الشامي
 

 
B Y E 67  2021/12/24 1م  19:40

حبیبھ محمد الدیبحبیبھ محمد الدیب
 

68 حبیبھ محمد الدیب  -  الصید
    

خدیجھ محمد لبیب  -  ب. بول
69 2م  13:55

  2021/12/25
حبیبھ محمد الدیب

 

70 الرا أحمد منصور  -  سموحة
/  2021/12/23 2م  22:00

جنى أحمد حبیبالرا أحمد منصور
 

 
B Y E 71  2021/12/24 2م  19:40

جنى أحمد حبیب
 

72 جنى أحمد حبیب  -  سموحة
    

جودي حسام ابوكلیلھ  -  سموحة 32021/12/25م  17:40   73
سندس وائل مصطفى

 

74 جنا محمد الشیخى  -  م.قومى
/  2021/12/23 3م  22:00

جودي حسام ابوكلیلھ
 

 
B Y E 75    2021/12/24 3م  19:40

كنزي أشرف عبدالعالكنزي أشرف عبدالعال
 

76 كنزي أشرف عبدالعال  -  الصید
     

سندس وائل مصطفى
 

B Y E 3م  13:55 77
  2021/12/25 

78 بتول عصام إبراھیم  -  ك . شوت
  

سندس وائل مصطفىبتول عصام إبراھیم
 

 
B Y E 79  2021/12/24 4م  19:40

سندس وائل مصطفى
 

80 سندس وائل مصطفى  -  شمس
    2021/12/26 4م  18:00

ملیكھ تیمور القراقصي
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B Y E 81
   

82 تیا محمد خلیل یوسف  -  ب. بول
 

تیا محمد خلیل یوسف
  

 
B Y E 83   2021/12/24 5م  19:40

تیا محمد خلیل یوسفالنا تامر دسوقي
  

84 النا تامر دسوقي  -  زھور
      

B Y E 4م  13:55 85
   2021/12/25

سلمى إیمن حسن
  

86 فاطمة ھاني محمد صالح  -  االتحاد
   

سلمى إیمن حسنفاطمة ھاني محمد صالح
  

 
B Y E 87   2021/12/24 1م  20:10

سلمى إیمن حسن
  

88 سلمى إیمن حسن  -  الصید
    

ملیكھ تیمور القراقصي
  

B Y E   42021/12/25م  17:40  89

90 ھنا احمد ابو العز  -  المنیا
 

ھنا احمد ابو العز
  

 
B Y E 91   2021/12/24 2م  20:10

لوجین محمد حسنلوجین محمد حسن
  

92 لوجین محمد حسن  -  سبورتنج
    

ملیكھ تیمور القراقصي
  

B Y E 5م  13:55 93
 2021/12/25  

94 فریده رامي سودان  -  ھلیو
 

ملیكھ تیمور القراقصيفریده رامي سودان
  

 
B Y E 95 2021/12/24 3م  20:10

ملیكھ تیمور القراقصي
  

96 ملیكھ تیمور القراقصي  -  سبورتنج
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B Y E   تالیا محمد زكریا97

ملك محمد فرج98 ملك محمد فرج  -  زھور
42021/12/27م  14:45 

 
B Y E 99  2021/12/24 4م  20:10

ملك محمد فرجیارا عالء قاسم
 

100 یارا عالء قاسم  -  زھور
    

B Y E 1م  14:30 101
  2021/12/25

جمانھ السید العسال
 

102 حبیبھ محمد عید  -  االتحاد
  

جمانھ السید العسالحبیبھ محمد عید
 

 
B Y E 103  2021/12/24 5م  20:10

جمانھ السید العسال
 

104 جمانھ السید العسال  -  االتحاد
    

الرا حسن احمد غالى  -  ب. بول 52021/12/25م  17:40   105
جودي أحمد الطنبولي

 

106 ماریا اشرف فوزى  -  م.قومى
/  2021/12/23 4م  22:00

ماریا اشرف فوزى
 

 
B Y E 107    2021/12/24 1م  20:40

ملك معتز عامرملك معتز عامر
 

108 ملك معتز عامر  -  سموحة
     

جودي أحمد الطنبولي
 

B Y E 2م  14:30 109
  2021/12/25 

110 دانیا كریم تركي  -  زھور
  

جودي أحمد الطنبوليدانیا كریم تركي
 

 
B Y E 111  2021/12/24 2م  20:40

تالیا محمد زكریا جودي أحمد الطنبولي
 

112 جودي أحمد الطنبولي  -  زھور
    2021/12/26 5م  18:00
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B Y E 113
 

114 نور أمیر إبراھیم  -  ش.جزیرة
 

نور أمیر إبراھیم

 
B Y E 115   2021/12/24 3م  20:40

نور أمیر إبراھیممریم یحیى محمد

116 مریم یحیى محمد  -  شمس
    

B Y E 3م  14:30 117
   2021/12/25

لجین أحمد مشعل

118 ضحى عمرو حسین  -  ش.جزیرة
   

لجین أحمد مشعلضحى عمرو حسین

 
B Y E 119   2021/12/24 4م  20:40

لجین أحمد مشعل

120 لجین أحمد مشعل  -  سموحة
تالیا محمد زكریا    

B Y E 12021/12/25م  18:15  121

122 تاال عماد  -  إسبورت
 

تاال عماد

 
B Y E 123   2021/12/24 5م  20:40

تاال عمادنجالء یحیى محمد

124 نجالء یحیى محمد  -  شمس
تالیا محمد زكریا    

B Y E 4م  14:30 125
 2021/12/25

126 سالف محمد سعید  -  االتحاد
 

تالیا محمد زكریاسالف محمد سعید

 
B Y E 127 2021/12/24 1م  21:10

تالیا محمد زكریا

128 تالیا محمد زكریا  -  سبورتنج
  


