
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

تالیا محمد زكریا  -  سبورتنج 1

B Y E 2تالیا محمد زكریا

لیلى محمد دیوان  -  سموحة 
 

3 2022/03/12 1م  12:00
تالیا محمد زكریالیلى محمد دیوان

4 زینھ باھر السید بكرى  -  م.قومى 
  /2022/03/11 1م  09:00

  
B Y E

1م  16:40
5

 2022/03/13
تالیا محمد زكریا

6 جودي خالد عبده احمد  -  دجلة 
 

جدا محمد كمالجودي خالد عبده احمد

B Y E
 

7  2022/03/12 2م  12:00
جدا محمد كمال

8 جدا محمد كمال  -  دجلة
   

1م  18:30 تالیا محمد زكریا
B Y E 9

  2022/03/14

10 لوجین محمد حسن  -  سبورتنج
  

لوجین محمد حسن

الرا حسن احمد غالى  -  ب. بول 
 

11   2022/03/12 3م  12:00
لوجین محمد حسنكرمھ فادي عادل

12 كرمھ فادي عادل  -  سموحة 
  /  2022/03/11 2م  09:00

لوجین محمد حسن

  
B Y E

2م  16:40
13

 2022/03/13

14 إیالن وائل فراج  -  طنطا 
 

إیالن وائل فراجإیالن وائل فراج

ملك محمد حرفوش  -  سموحة
 

15  2022/03/12 4م  12:00
دانیا كریم تركي

16 دانیا كریم تركي  -  زھور
  /  2022/03/11 12022/03/15م  318:40م  09:00

 تالیا محمد زكریا



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 17
  

18 سلمى إیمن حسن  -  الصید
 

سلمى إیمن حسن
 

 
سلمي سمیر  قمح  -  طنطا

 
19  2022/03/12 5م  12:00

سلمى إیمن حسنفاطیما سامر سعد
 

 
20 فاطیما سامر سعد  -  الصید

  / 2022/03/11  4م  09:00

  
B Y E

3م  16:40
21

  2022/03/13
سلمى إیمن حسن

 

 
22 ملك محمد فرج  -  زھور

  
ملك محمد فرجملك محمد فرج

 

B Y E
 

23   2022/03/12 6م  12:00
شیرمین شریف سرور

 

سلمى إیمن حسن 24 شیرمین شریف سرور  -  سموحة
     

2م  18:30 
B Y E 25

 2022/03/14 

26 زینھ سامح طالل  -  زھور
 

زینھ سامح طالل
 

 
B Y E

 
27  2022/03/12 7م  12:00

سلمي حازم فاروقسلمي حازم فاروق
 

 
28 سلمي حازم فاروق  -  سموحة

   
سلمي حازم فاروق

 

  
B Y E

4م  16:40
29

2022/03/13 

  ریناد ھیثم أمین
30 نور محمد خلیل  -  االتحاد

 
نور محمد خلیلنور محمد خلیل

 
ریناد ھیثم أمین

لیلى ھشام خضر
3م  13:45

B Y E
 

31   2022/03/12 8م  12:00
لیلي سالم

 2022/03/18

32 لیلي سالم  -  شمس 
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E  52022/03/16م  16:45  تالیا محمد زكریا33

ملیكھ تیمور القراقصي34 ملیكھ تیمور القراقصي  -  سبورتنج
  

 
لي لي محمود  -  زھور

 
35 2022/03/12 1م  12:30

ملیكھ تیمور القراقصيفریده عالء الدین
  

 
36 فریده عالء الدین  -  دجلة

  /2022/03/11   5م  09:00

  
B Y E

5م  16:40
37

 2022/03/13
ملیكھ تیمور القراقصي

  

 
38 زینھ محمد عبد العال  -  سبورتنج

 
زینھ محمد عبد العالزینھ محمد عبد العال

  

جوري عمرو بھجت  -  دجلة
 

39  2022/03/12 2م  12:30
جوري عمرو بھجت

  

40 نانسي محمد فوزي  -  االتحاد
  / 2022/03/11   6م  09:00

3م  18:30 ملیكھ تیمور القراقصي
B Y E 41

  2022/03/14  

42 أروى أحمد إسماعیل  -  زھور
  

أروى أحمد إسماعیل
  

 
B Y E

 
43   2022/03/12 3م  12:30

أروى أحمد إسماعیلجومانا أحمد محمد
  

 
44 3جومانا أحمد محمد  -  مجمع 

    
أروى أحمد إسماعیل

  

  
B Y E

6م  16:40
45

 2022/03/13  

 
46 بتول عصام إبراھیم  -  ك . شوت

 
ساندي عبد هللابتول عصام إبراھیم

  

ساندي عبد هللا  -  شمس
 

47  2022/03/12 4م  12:30
ملیكھ تیمور القراقصي ساندي عبد هللا

  

48 علیا محمد محمود  -  م.قومى
  /  2022/03/11  22022/03/15م  718:40م  09:00



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 49
  

50 فریده وائل محمد أحمد  -  دجلة
 

فریده وائل محمد أحمد
 

 
ھانیا طارق عبد العال  -  الصید

 
51  2022/03/12 5م  12:30

فریده وائل محمد أحمدھانیا طارق عبد العال
 

 
52 جنا محمد الشیخى  -  م.قومى

  / 2022/03/11  8م  09:00

  
B Y E

7م  16:40
53

  2022/03/13
فریده وائل محمد أحمد

 

 
54 3ھنا أحمد نبیھ  -  مجمع 

  
ھنا أحمد نبیھھنا أحمد نبیھ

 

إنجي خالد أبو العزم  -  سبورتنج
 

55   2022/03/12 6م  12:30
إنجي خالد أبو العزم

 

فریده وائل محمد أحمد 56 جولى وائل عبد الملك  -  دجلة
  /  2022/03/11  9م  09:00

4م  18:30 
B Y E 57

 2022/03/14 

58 جمانھ السید العسال  -  االتحاد
 

جمانھ السید العسال
 

 
B Y E

 
59  2022/03/12 7م  12:30

جمانھ السید العساللیلى جاسر الحباك
 

 
60 لیلى جاسر الحباك  -  ب. بول

   
جمانھ السید العسال

 

  
B Y E

8م  16:40
61

2022/03/13 

 
سلمى عماد محمدفاطمھ الزھراء غالي62 فاطمھ الزھراء غالي  -  سموحة

 

سلمى عماد محمد  -  دجلة
 

63 2022/03/12 8م  12:30
سلمى عماد محمد

 

64 كنزي ایمن احمد فتحي  -  الصید
  /2022/03/11  10م  09:00



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 65
تالیا محمد زكریا  
2022/03/17  3م  16:45

ریناد ھیثم أمین66 ریناد ھیثم أمین  -  دجلة
  

 
حنین سامح محمود  -  دجلة

 
67 2022/03/12 1م  13:00

ریناد ھیثم أمینحنین سامح محمود
  

 
68 فریده حسام نبیل  -  االتحاد

  /2022/03/11   1م  09:30

  
B Y E

1م  17:10
69

 2022/03/13
ریناد ھیثم أمین

  

 
70 حال حاتم شاكر  -  الصید

 
حال حاتم شاكرحال حاتم شاكر

  

مي محمد احمد  -  البرلسى
 

71  2022/03/12 2م  13:00
سما نصر السید احمد

  

72 سما نصر السید احمد  -  منصورة
  / 2022/03/11   2م  09:30

5م  18:30 ریناد ھیثم أمین
B Y E 73

  2022/03/14  

74 سیرین عالء سالم  -  الصید
  

سیرین عالء سالم
  

 
B Y E

 
75   2022/03/12 3م  13:00

سیرین عالء سالمجیداء محمد سلیم
  

 
76 جیداء محمد سلیم  -  الصید

    
سیرین عالء سالم

  

  
B Y E

2م  17:10
77

 2022/03/13  

 
78 سلمى أحمد العزیري  -  شمس

 
خدیجھ محمد عبدالواحدسلمى أحمد العزیري

  

TMsport  -  لیلي جمال
 

79  2022/03/12 4م  13:00
خدیجھ محمد عبدالواحد

  

80 خدیجھ محمد عبدالواحد  -  سبورتنج
  /  2022/03/11 32022/03/15م  318:40م  09:30

ریناد ھیثم أمین
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 81
    

82 ریتاج تامر نصر محمد  -  سموحة
 

ریتاج تامر نصر محمد
   

 
B Y E

 
83  2022/03/12 5م  13:00

ریتاج تامر نصر محمدنورین محمد أحمد
   

 
84 نورین محمد أحمد  -  زھور

      

  
B Y E

3م  17:10
85

  2022/03/13
ریتاج تامر نصر محمد

   

 
86 مریم یحیى محمد  -  شمس

  
مریم یحیى محمدمریم یحیى محمد

   

B Y E
 

87   2022/03/12 6م  13:00
مریم ھاني نبیل

   

سندس وائل مصطفى 88 مریم ھاني نبیل  -  البرلسى
       

6م  18:30 
B Y E 89

 2022/03/14   

90 سندس وائل مصطفى  -  شمس
 

سندس وائل مصطفى
   

 
جودى اسالم  مجدى  -  دجلة

 
91  2022/03/12 7م  13:00

سندس وائل مصطفىشریفھ أحمد عبده
   

 
92 شریفھ أحمد عبده  -  الصید

  / 2022/03/11 4م  09:30
سندس وائل مصطفى

   

  
B Y E

4م  17:10
93

2022/03/13   

 
نجالء یحیى محمدنجالء یحیى محمد94 نجالء یحیى محمد  -  شمس

   

B Y E
 

95 2022/03/12 8م  13:00
لیلى محمد ابو مسلم

   

96 لیلى محمد ابو مسلم  -  البرلسى
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 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E ریناد ھیثم أمین97
   

رقیھ محمد عبد الوھاب98 رقیھ محمد عبد الوھاب  -  الصید
 62022/03/16م  16:45  

 
رقیھ أحمد بیومي  -  سبورتنج

 
99 2022/03/12 1م  13:30

رقیھ محمد عبد الوھابزینھ محمود عباسي
  

 
100 زینھ محمود عباسي  -  سبورتنج

  /2022/03/11   5م  09:30

  
B Y E

5م  17:10
101

 2022/03/13
رقیھ محمد عبد الوھاب

  

 
102 تیا محمد خلیل یوسف  -  ب. بول

 
خدیجھ محمد المصريتیا محمد خلیل یوسف

  

B Y E
 

103  2022/03/12 2م  13:30
خدیجھ محمد المصري

  

104 خدیجھ محمد المصري  -  سبورتنج
     

7م  18:30 رقیھ محمد عبد الوھاب
B Y E 105

  2022/03/14  

106 سجى عمرو عاطف  -  شمس
  

سجى عمرو عاطف
  

 
TMsport  -  عائشھ باسم

 
107   2022/03/12 3م  13:30

سجى عمرو عاطفكرمھ عمرو المكاوي
  

 
108 كرمھ عمرو المكاوي  -  الصید

  /  2022/03/11 6م  09:30
سجى عمرو عاطف

  

  
B Y E

6م  17:10
109

 2022/03/13  

 
110 المار احمد منصر سعد  -  دجلة

 
المار احمد منصر سعدالمار احمد منصر سعد

  

لیلي السالموني  -  البرلسى
 

111  2022/03/12 4م  13:30
ھنا السید القصیفي ریتال عبد هللا محمد

  

112 ریتال عبد هللا محمد  -  م.قومى
  /  2022/03/11  42022/03/15م  718:40م  09:30
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  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 113
  

114 ھنا السید القصیفي  -  سبورتنج
 

ھنا السید القصیفي
 

 
انجي عبد الرحمن  -  قناة.س

 
115  2022/03/12 5م  13:30

ھنا السید القصیفيسلمى أحمد وصال
 

 
116 سلمى أحمد وصال  -  دجلة

  / 2022/03/11  8م  09:30

  
B Y E

7م  17:10
117

  2022/03/13
ھنا السید القصیفي

 

 
118 سالف محمد سعید  -  االتحاد

  
ایثار أحمد الحدیديسالف محمد سعید

 

سلمى أحمد صفوت  -  ھلیو
 

119   2022/03/12 6م  13:30
ایثار أحمد الحدیدي

 

ھنا السید القصیفي 120 ایثار أحمد الحدیدي  -  زھور
  /  2022/03/11  9م  09:30

8م  18:30 
B Y E 121

 2022/03/14 

122 أكتوبر6نور محمد مطر  -  
 

نور محمد مطر
 

 
ریجان شریف  بحیري  -  م.بوینت

 
123  2022/03/12 7م  13:30

أریج أحمد الحدیديأریج أحمد الحدیدي
 

 
124 أریج أحمد الحدیدي  -  زھور

  / 2022/03/11 10م  09:30
أریج أحمد الحدیدي

 

  
B Y E

8م  17:10
125

2022/03/13 

 
تاال عمادتاال عمادTMsport 126  -  تاال عماد

 

سامیة ولید حافظ عل  -  دجلة
 

127 2022/03/12 8م  13:30
أیسل محمد حمدى

 

128 أیسل محمد حمدى  -  م.قومى
  /2022/03/11  1م  10:00
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  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

حبیبة محمد احمد  -  دجلة 129
42022/03/18م  13:45  

تالیا محمد زكریا

130 حنین محمد كامل  -  ھلیو
/2022/03/11 2م  10:00

حبیبة محمد احمد
 

 
B Y E

 
131 2022/03/12 1م  14:00

لیلى محمد القیسونيلیلى محمد القیسوني
 

 
132 لیلى محمد القیسوني  -  ھلیو

  

  
أروى محمد فخرى  -  م.قومى

1م  17:40
133

 2022/03/13
حبیبھ أحمد عامر

 

 
134 مھیرة أحمد عامر  -  دجلة

/ 2022/03/11 3م  10:00
حبیبھ أحمد عامرمھیرة أحمد عامر

 

B Y E
 

135  2022/03/12 2م  14:00
حبیبھ أحمد عامر

 

136 حبیبھ أحمد عامر  -  دجلة
   

1م  19:05 حبیبھ أحمد عامر
B Y E 137

  2022/03/14 

138 ندى محمد خلیل  -  دجلة
  

ندى محمد خلیل
 

 
B Y E

 
139   2022/03/12 3م  14:00

ندى محمد خلیلخدیجھ محمد الغمراوي
 

 
140 خدیجھ محمد الغمراوي  -  الصید

   
منھ عالء حسنین

 

  
نوراي ولید حضري  -  المؤسسة

2م  17:40
141

 2022/03/13 

 
142 فریده مصطفى البكري  -  ھلیو

/ 2022/03/11 4م  10:00
منھ عالء حسنیننوراي ولید حضري

 

B Y E
 

143  2022/03/12 4م  14:00
منھ عالء حسنین

 

144 منھ عالء حسنین  -  ھلیو
52022/03/15م  18:40   

رقیھ حسن عبد الجواد
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  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

بیالر عمرو ممدوح  -  م.قومى 145
   

146 الرین وسام صادق  -  م.قومى
/ 2022/03/11 5م  10:00

الرین وسام صادق
  

 
B Y E

 
147  2022/03/12 5م  14:00

كرمھ شریف مصطفىكرمھ شریف مصطفى
  

 
148 كرمھ شریف مصطفى  -  معادى

    

  
جودى ایھاب شھاب  -  دجلة

3م  17:40
149

  2022/03/13
حال ولید عبد الجلیل

  

 
150 ھنا إسالم جابر  -  سموحة

/  2022/03/11 6م  10:00
حال ولید عبد الجلیلھنا إسالم جابر

  

B Y E
 

151   2022/03/12 6م  14:00
حال ولید عبد الجلیل

  

رقیھ حسن عبد الجواد 152 حال ولید عبد الجلیل  -  دجلة
     

2م  19:05 
جني أحمد لطف  -  طنطا 153

 2022/03/14  

154 نور أكرم أحمد  -  دجلة
/ 2022/03/11 7م  10:00

نور أكرم أحمد
  

 
B Y E

 
155  2022/03/12 7م  14:00

یارا عالء قاسمیارا عالء قاسم
  

 
156 یارا عالء قاسم  -  زھور

  
رقیھ حسن عبد الجواد

  

  
تالیا طھ محروس  -  ھلیو

4م  17:40
157

2022/03/13  

 
158 فریده شریف الشعراوي  -  الصید

/2022/03/11 8م  10:00
رقیھ حسن عبد الجوادتالیا طھ محروس

  

B Y E
 

159 2022/03/12 8م  14:00
رقیھ حسن عبد الجواد

  

160 رقیھ حسن عبد الجواد  -  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 ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

فریده عمرو إبراھیم  -  أھلى   72022/03/16م  16:45  لیلى ھشام خضر161

162 راویھ عبدالرحمن حسن  -  سبورتنج
/2022/03/11 9م  10:00

راویھ عبدالرحمن حسن
   

 
B Y E

 
163 2022/03/12 1م  14:30

راویھ عبدالرحمن حسنحبیبھ محمد عید
   

 
164 حبیبھ محمد عید  -  االتحاد

    

  
ریتال یاسر جاد  -  دجلة

5م  17:40
165

 2022/03/13
سما محمد نشأت

   

 
166 حال حاتم أبو النور  -  دجلة

/ 2022/03/11 10م  10:00
سما محمد نشأتحال حاتم أبو النور

   

B Y E
 

167  2022/03/12 2م  14:30
سما محمد نشأت

   

168 سما محمد نشأت  -  شمس
     

3م  19:05 لیلى ھشام خضر
جولیا روبرت رمسیس  -  دجلة 169

  2022/03/14   

170 أكتوبر6لي لي حسام الدین  -  
/  2022/03/11 1م  10:30

لي لي حسام الدین
   

 
B Y E

 
171   2022/03/12 3م  14:30

میعاد محمد الدیبمیعاد محمد الدیب
   

 
172 میعاد محمد الدیب  -  سموحة

   
لیلى ھشام خضر

   

  
B Y E

6م  17:40
173

 2022/03/13   

 
174 فریده رامي سودان  -  ھلیو

 
لیلى ھشام خضرفریده رامي سودان

   

B Y E
 

175  2022/03/12 4م  14:30
لیلى ھشام خضر لیلى ھشام خضر

   

176 لیلى ھشام خضر  -  معادى
  62022/03/15م  18:40   



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

B Y E 177
   

178 كنزي وائل  -  أھلى
 

كنزي وائل
  

 
B Y E

 
179  2022/03/12 5م  14:30

كنزي وائلجودي عمرو أحمد
  

 
180 جودي عمرو أحمد  -  دجلة

    

  
نیره أمجد الحاروني  -  دجلة

7م  17:40
181

  2022/03/13
حبیبھ محمد الدیب

  

 
182 ماریا اشرف فوزى  -  م.قومى

/  2022/03/11 2م  10:30
حبیبھ محمد الدیبنیره أمجد الحاروني

  

B Y E
 

183   2022/03/12 6م  14:30
حبیبھ محمد الدیب

  

راما أحمد النجار 184 حبیبھ محمد الدیب  -  الصید
     

4م  19:05 
B Y E 185

 2022/03/14  

186 ضحى عمرو حسین  -  ش.جزیرة
 

ضحى عمرو حسین
  

 
B Y E

 
187  2022/03/12 7م  14:30

ھیا أحمد منصورھیا أحمد منصور
  

 
188 ھیا أحمد منصور  -  أھلى

  
راما أحمد النجار

  

  
مریم أحمد عبدالعزیز  -  سموحة

8م  17:40
189

2022/03/13  

 
190 فرح مصطفى محمد  -  االتحاد

/2022/03/11 3م  10:30
راما أحمد النجارمریم أحمد عبدالعزیز

  

B Y E
 

191 2022/03/12 8م  14:30
راما أحمد النجار

  

192 راما أحمد النجار  -  دجلة
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

جورى محمد رجاء  -  ب. بول 193
 

حبیبھ أحمد رزق
 

194 مایا ایمن عبد الصبور  -  دجلة
/2022/03/11 4م  10:30

مایا ایمن عبد الصبور
  

 
B Y E

 
195 2022/03/12 1م  15:00

مایا ایمن عبد الصبورمریم شادي عمرو
 

 
196 مریم شادي عمرو  -  سبورتنج

  

  
B Y E

1م  18:10
197

 2022/03/13
نادیھ تامر محمود

 

 
198 لیلھ مصطفي حسین  -  دجلة

 
نادیھ تامر محمودلیلھ مصطفي حسین

 

B Y E
 

199  2022/03/12 2م  15:00
نادیھ تامر محمود

 

200 نادیھ تامر محمود  -  الصید
   

5م  19:05 جودي أحمد الطنبولي
B Y E 201

  2022/03/14 

202 فطیمھ محمد الشامي  -  سبورتنج
  

فطیمھ محمد الشامي
 

 
B Y E

 
203   2022/03/12 3م  15:00

فطیمھ محمد الشاميفریده محمد عمران
 

 
204 فریده محمد عمران  -  أھلى

   
جودي أحمد الطنبولي

 

  
سیرین احمد محمد  -  سبورتنج

2م  18:10
205

 2022/03/13 

 
206 الرا محمد فوزي  -  االتحاد

/ 2022/03/11 5م  10:30
جودي أحمد الطنبوليالرا محمد فوزي

 

B Y E
 

207  2022/03/12 4م  15:00
جودي أحمد الطنبولي

 

208 جودي أحمد الطنبولي  -  زھور
72022/03/15م  18:40   

جودي أحمد الطنبولي
  



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

عالیھ شادى عبد الرؤوف  -  دجلة 209
   

210 جودي حسام ابوكلیلھ  -  سموحة
/ 2022/03/11 6م  10:30

عالیھ شادى عبد الرؤوف
  

 
B Y E

 
211  2022/03/12 5م  15:00

كنزي أشرف عبدالعالكنزي أشرف عبدالعال
  

 
212 كنزي أشرف عبدالعال  -  الصید

    

  
عالیھ مصطفي محمد  -  ھلیو

3م  18:10
213

  2022/03/13
ھایا محمد مبروك

  

 
214 جوري تامر ممدوح  -  ھلیو

/  2022/03/11 7م  10:30
ھایا محمد مبروكعالیھ مصطفي محمد

  

B Y E
 

215   2022/03/12 6م  15:00
ھایا محمد مبروك

  

ھنا مصطفى طلب 216 ھایا محمد مبروك  -  سموحة
     

6م  19:05 
B Y E 217

 2022/03/14  

218 جنى احمد كمال  -  م.قومى
 

جنى احمد كمال
  

 
B Y E

 
219  2022/03/12 7م  15:00

كارمھ سامح طالبكارمھ سامح طالب
  

 
220 كارمھ سامح طالب  -  دجلة

  
ھنا مصطفى طلب

  

  
دارین طاھر جابر  -  سموحة

4م  18:10
221

2022/03/13  

 
222 لوجین محمد مصطفى  -  أھلى

/2022/03/11 8م  10:30
ھنا مصطفى طلبلوجین محمد مصطفى

  

B Y E
 

223 2022/03/12 8م  15:00
ھنا مصطفى طلب

  

224 ھنا مصطفى طلب  -  معادى
   



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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  سنھ ناشئات13مرحلة تحت 
256درو 

ھنا حسن حافظ  -  دجلة حبیبھ أحمد رزق225
  

226 زینھ محمد قاسم  -  نیوجیزة
/2022/03/11 9م  10:30

زینھ محمد قاسم
82022/03/16م  16:45  

 
B Y E

 
227 2022/03/12 1م  15:30

كرمھ أحمد جودهكرمھ أحمد جوده
 

 
228 كرمھ أحمد جوده  -  جزیرة

  

  
TMsport  -  سلمي العسیلي

5م  18:10
229

 2022/03/13
ھنا محمود المنسي

 

 
230 نیللي عماد رضوان  -  االتحاد

/ 2022/03/11 10م  10:30
ھنا محمود المنسيسلمي العسیلي

 

B Y E
 

231  2022/03/12 2م  15:30
ھنا محمود المنسي

 

232 ھنا محمود المنسي  -  أھلى
   

7م  19:05 زینھ أحمد ابراھیم
فاطیما أحمد  -  دجلة 233

  2022/03/14 

234 جودي وسام  -  معادى
/  2022/03/11 1م  11:00

فاطیما أحمد
 

 
B Y E

 
235   2022/03/12 3م  15:30

فاطیما أحمدزینھ أحمد السید
 

 
236 زینھ أحمد السید  -  سبورتنج

   
زینھ أحمد ابراھیم

 

  
ریتال تامر أنور  -  قناة.س

6م  18:10
237

 2022/03/13 

 
238 تالیا محمود الجیار  -  االتحاد

/ 2022/03/11 2م  11:00
زینھ أحمد ابراھیمتالیا محمود الجیار

 

B Y E
 

239  2022/03/12 4م  15:30
حبیبھ أحمد رزق زینھ أحمد ابراھیم

 

240 زینھ أحمد ابراھیم  -  سموحة
82022/03/15م  18:40   
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256درو 

TMsport  -  مریم اشرف 241
 

242 حال ھشام عفیفي  -  دجلة
/ 2022/03/11 3م  11:00

حال ھشام عفیفي

 
B Y E

 
243  2022/03/12 5م  15:30

كرمھ أكمل الریسكرمھ أكمل الریس

244 كرمھ أكمل الریس  -  ھلیو 
  

دینارا محمد حسن محمد  -  قناة.س  
7م  18:10

245
  2022/03/13

الرا محمد الشرقاوي

246 جنھ عادل محمد عباس  -  االتحاد 
/  2022/03/11 4م  11:00

الرا محمد الشرقاويدینارا محمد حسن محمد

B Y E
 

247   2022/03/12 6م  15:30
الرا محمد الشرقاوي

حبیبھ أحمد رزق 248 الرا محمد الشرقاوي  -  الصید
   

8م  19:05 
ھنا محمد امین  -  قناة.س 249

 2022/03/14

250 نادین أحمد الخادم  -  ب. بول
/ 2022/03/11 5م  11:00

نادین أحمد الخادم

 
B Y E

 
251  2022/03/12 7م  15:30

نادین أحمد الخادمجمیلھ محمد علي

252 جمیلھ محمد علي  -  معادى 
حبیبھ أحمد رزق  

جنى حاتم عبد العزیز  -  دجلة  
8م  18:10

253
2022/03/13

254 ھنا احمد ابو العز  -  المنیا 
/2022/03/11 6م  11:00

حبیبھ أحمد رزقجنى حاتم عبد العزیز

B Y E
 

255 2022/03/12 8م  15:30
حبیبھ أحمد رزق

256 حبیبھ أحمد رزق  -  الصید
 


