
نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-02-2022  حتى  10-02-2022بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات19مرحلة تحت 
64درو 

كنزى أیمن صابر  -  الصید 1
 B Y E كنزى أیمن صابر2

ملك محمد یسري  -  االتحاد
 

3  2022/02/13 1م  16:00
كنزى أیمن صابر حال حسام الدین فاروق

4 حال حسام الدین فاروق  -  دجلة
  / 2022/02/12 1م  13:40

فاطمھ حسن زھدى  -  سبورتنج 5
12022/02/14م  16:00   

كنزى أیمن صابر

 B Y E 6
ملك عمرو محمد طھ   فاطمھ حسن زھدى

ملك عمرو محمد طھ  -  دجلة
 

7  2022/02/13 2م  16:00
ملك عمرو محمد طھ

 B Y E 8
   

نور رامى حرفوش  -  ھلیو 32022/02/15م  14:05   9
كنزى أیمن صابر

 B Y E 10
نور رامى حرفوش  

ھیا اسالم مصطفى  -  شمس
 

11    2022/02/13 3م  16:00
نور رامى حرفوش ھیا اسالم مصطفى

 B Y E 12
سلمى عمرو حسن     

سلمى عمرو حسن  -  الصید 13
22022/02/14م  16:00   

 B Y E 14
سلمى عمرو حسن   سلمى عمرو حسن

أمیره السید الرفاعي  -  دجلة
 

15  2022/02/13 4م  16:00
أمیره السید الرفاعي

 B Y E 16
    2022/02/16 3م  14:15

 كنزى أیمن صابر

ملك اسالم خفاجى  -  سبورتنج 17
  

 B Y E 18
 ملك اسالم خفاجى 

فریده أحمد الترجمان  -  دجلة
 

19   2022/02/13 5م  16:00
ملك اسالم خفاجى  فریده أحمد الترجمان

20 جوزیده محمود ابو زید  -  االتحاد
  /  2022/02/12  2م  13:40

منھ هللا ولید حسن  -  سموحة 21
32022/02/14م  16:00    

 ملك اسالم خفاجى

 B Y E 22
منھ هللا ولید حسن     منھ هللا ولید حسن

حبیبھ أیمن سید  -  معادى
 

23   2022/02/13 6م  16:00
 حبیبھ أیمن سید

 B Y E 24
 ھیا محمد على أحمد    

ھیا محمد على أحمد  -  أھلى  42022/02/15م  14:05  25

 B Y E 26
 ھیا محمد على أحمد 

نورین ھشام خلیفھ  -  سبورتنج
 

27   2022/02/13 1م  16:45
ھیا محمد على أحمد  نورین ھشام خلیفھ

 B Y E 28
 ھیا محمد على أحمد    

آیتن شیرین غانم  -  طنطا 29
 42022/02/14م  16:00  

 B Y E 30
آیتن شیرین غانم    ھیا محمد على أحمد آیتن شیرین غانم ھیا محمد على أحمد

سارة رامى سوادن  -  ھلیو
 

31   2022/02/13 2م  16:45
زینھ كریم زین الدین سارة رامى سوادن

32022/02/17م  15:00

 B Y E 32
    

B Y E 42022/02/17م  15:00  فیروز إیھاب محمد33



نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-02-2022  حتى  10-02-2022بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 
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 نور محمد مجاھد34 نور محمد مجاھد  -  أھلى

 
B Y E 35  2022/02/13 3م  16:45

زینھ كریم زین الدین  زینھ كریم زین الدین

36 زینھ كریم زین الدین  -  سبورتنج
    

B Y E 37
52022/02/14م  16:00   

 زینھ كریم زین الدین

38 ھنا أحمد ھشام  -  أھلى
سلمى أحمد محمد الطیب    ھنا أحمد ھشام

 
B Y E 39  2022/02/13 4م  16:45

 سلمى أحمد محمد الطیب

40 سلمى أحمد محمد الطیب  -  دجلة
    

نور شریف كامل حسین  -  دجلة 52022/02/15م  14:05   41
 زینھ كریم زین الدین

42 ملك أحمد الترجمان  -  دجلة
/  2022/02/12 3م  13:40

 ملك أحمد الترجمان

 
B Y E 43    2022/02/13 5م  16:45

فریده أحمد سلوم  فریده أحمد سلوم

44 فریده أحمد سلوم  -  دجلة
 نور أشرف ھیكل     

B Y E 45
 62022/02/14م  16:00   

46 سالوناز وسام الحسیني  -  سموحة
نور أشرف ھیكل    سالوناز وسام الحسیني

 
B Y E 47  2022/02/13 6م  16:45

فیروز إیھاب محمد  نور أشرف ھیكل

48 نور أشرف ھیكل  -  سموحة
    2022/02/16 4م  14:15

B Y E 49
 

50 جنى أیمن سید  -  معادى
جنى أیمن سید 

 
B Y E 51   2022/02/13 1م  17:30

لینا شریف تمام لینا شریف تمام

52 لینا شریف تمام  -  سبورتنج
    

كنزي إبراھیم المھدي  -  سموحة 53
12022/02/14م  16:45    

لینا شریف تمام

54 مریم أحمد عبد المنعم  -  دجلة
/   2022/02/12 4م  13:40

لى لى شریف سرور مریم أحمد عبد المنعم

 
B Y E 55   2022/02/13 2م  17:30

لى لى شریف سرور

56 لى لى شریف سرور  -  سموحة
فیروز إیھاب محمد    

B Y E 62022/02/15م  14:05  57

58 نور محمد الشرقاوي  -  ب. بول
نور محمد الشرقاوي 

 
B Y E 59   2022/02/13 3م  17:30

ناردین سامح جرس ناردین سامح جرس

60 ناردین سامح جرس  -  دجلة
فیروز إیھاب محمد    

B Y E 61
22022/02/14م  16:45  

62 جنى طارق عوض  -  ب. بول
فیروز إیھاب محمد  جنى طارق عوض

 
B Y E 63 2022/02/13 4م  17:30

فیروز إیھاب محمد

64 فیروز إیھاب محمد  -  سبورتنج
  


