
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات17مرحلة تحت 
64درو 

جنى أحمد عویس  -  سموحة 1
 B Y E جنى أحمد عویس2

ھنا نبیل حسن  -  أھلى
 

3  2021/12/24 1م  09:00
جنى أحمد عویس ھنا نبیل حسن

 B Y E 4
   

أیات عماد أیوب  -  االتحاد 5
52021/12/26م  12:45   

جنى أحمد عویس

 B Y E 6
أیات عماد أیوب   أیات عماد أیوب

فریده محمد راغب  -  الصید
 

7  2021/12/24 2م  09:00
فریده محمد راغب

 B Y E 8
   

نور أشرف فوزى  -  زھور 32021/12/26م  20:15   9
جنى أحمد عویس

 B Y E 10
نور أشرف فوزى  

جاسمین أمین موسى  -  الصید
 

11    2021/12/24 3م  09:00
نور أشرف فوزى جاسمین أمین موسى

 B Y E 12
جاسمین احمد اسامة     

جاسمین احمد اسامة  -  دجلة 13
12021/12/26م  13:30   

 B Y E 14
جاسمین احمد اسامة   جاسمین احمد اسامة

فرح مصطفى أحمد  -  زھور
 

15  2021/12/24 4م  09:00
فرح مصطفى أحمد

 B Y E 16
    2021/12/27 3م  16:15

 جنى أحمد عویس

حال حسام الدین فاروق  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 حال حسام الدین فاروق 

نور حسام حسن  -  االتحاد
 

19   2021/12/24 1م  09:35
حال حسام الدین فاروق  نور حسام حسن

 B Y E 20
     

سلمى محمد الملیجي  -  زھور 21
22021/12/26م  13:30    

 حال حسام الدین فاروق

 B Y E 22
سلمى محمد البسیوني     سلمى محمد الملیجي

ندى حسام سالم  -  االتحاد
 

23   2021/12/24 2م  09:35
 سلمى محمد البسیوني

24 سلمى محمد البسیوني  -  شمس
  /  2021/12/23 3م  18:35

 حال حسام الدین فاروق

كنزي تامر جوده  -  جزیرة  42021/12/26م  20:15  25

 B Y E 26
 كنزي تامر جوده 

حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو
 

27   2021/12/24 3م  09:35
كنزي تامر جوده  ندى محمد ھجرس

28 ندى محمد ھجرس  -  أھلى
  /  2021/12/23 4م  18:35

 ریتاج احمد سمیر

ریتاج احمد سمیر  -  شمس 29
 32021/12/26م  13:30  

 B Y E 30
ریتاج احمد سمیر    لورین كلود بالتیان ریتاج احمد سمیر حال حسام الدین فاروق

فریده أیمن محمود  -  االتحاد
 

31   2021/12/24 4م  09:35
لورین كلود بالتیان فریده أیمن محمود

32021/12/28م  16:15

 B Y E 32
    

B Y E 42021/12/28م  16:15  نور إسالم خفاجي33
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 شھد رؤوف البحیري34 شھد رؤوف البحیري  -  ش.جزیرة

 
B Y E 35  2021/12/24 1م  10:10

رنا أحمد مشعل السید  رنا أحمد مشعل السید

36 رنا أحمد مشعل السید  -  سموحة
    

B Y E 37
42021/12/26م  13:30   

 رنا أحمد مشعل السید

38 فریده مصطفى عطیھ  -  ھلیو
فریده مصطفى عطیھ    فریده مصطفى عطیھ

 
B Y E 39  2021/12/24 2م  10:10

 فریده جالل اسماعیل

40 فریده جالل اسماعیل  -  ھلیو
    

B Y E 52021/12/26م  20:15   41
 نور إسالم خفاجي

42 رزان محمد عرام  -  دجلة
 رزان محمد عرام  

 
B Y E 43    2021/12/24 3م  10:10

رزان محمد عرام  جمیلھ وائل محمد

44 جمیلھ وائل محمد  -  دجلة
 نور إسالم خفاجي     

B Y E 45
 52021/12/26م  13:30   

46 ریم محمد السید  -  دجلة
نور إسالم خفاجي    ریم محمد السید

 
B Y E 47  2021/12/24 4م  10:10

نور إسالم خفاجي  نور إسالم خفاجي

48 نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج
    2021/12/27 4م  16:15

B Y E 49
 

50 نور أیمن علي الخولي  -  الصید
نور أیمن علي الخولي 

 
B Y E 51   2021/12/24 1م  10:45

ماھي محمد محمود ماھي محمد محمود

52 ماھي محمد محمود  -  ك . شوت
    

إیتن إیھاب الباجوري  -  ب. بول 53
12021/12/26م  14:15    

لورین كلود بالتیان

54 لورین كلود بالتیان  -  ب. بول
/   2021/12/23 1م  19:15

لورین كلود بالتیان لورین كلود بالتیان

 
B Y E 55   2021/12/24 2م  10:45

كارین أحمد أسامة

56 كارین أحمد أسامة  -  دجلة
لورین كلود بالتیان    

بریھان محمد حسن  -  شمس 12021/12/26م  21:00  57

58 كنزي إبراھیم المھدي  -  سموحة
/ 2021/12/23 2م  19:15

بریھان محمد حسن

 
B Y E 59   2021/12/24 3م  10:45

بریھان محمد حسن فریدة تامر الشریف

60 فریدة تامر الشریف  -  أھلى
بریھان محمد حسن    

B Y E 61
22021/12/26م  14:15  

62 ھنا محمد لبیب  -  شمس
حبیبھ ھانى دیاب  ھنا محمد لبیب

 
B Y E 63 2021/12/24 4م  10:45

حبیبھ ھانى دیاب

64 حبیبھ ھانى دیاب  -  أھلى
  


