اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين
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مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 128
1

نور إسﻼم خفاجي  -سبورتنج

2

BYE

3

فرح إيهاب الديب  -الجيش

4
5
6

BYE

7

كنزي تامر جوده  -جزيرة

8

BYE

9

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

10

BYE

11

خديجه عمرو مختار  -هليو

م11:05 5

هيا أمير محمود خاف

2018/03/17

13
14

BYE

15

مريم خالد علي مطراوي  -سبورتنج
2018/03/15
م/ 13:25 7
ليان حازم حسيني  -شمس

نور إسﻼم خفاجي

كنزي تامر جوده

م2018/03/16 13:05 2
كنزي تامر جوده

م15:50 9

2018/03/17

كرمة إيمن عﻼم
م2018/03/16 13:05 3
خديجه عمرو مختار

كرمة إيمن عﻼم

2018/03/15
م/ 13:25 6
ساره محمد قطب  -أهلى
بريهان محمد حسن  -اﻻتحاد

16

م2018/03/16 13:05 1
سلمى محمد البسيوني

نور إسﻼم خفاجي

2018/03/15
م/ 13:25 5
سلمى محمد البسيوني  -شمس
هيا أمير محمود خاف  -رواد

12

نور إسﻼم خفاجي

كرمة إيمن عﻼم
م11:05 6

بريهان محمد حسن
م2018/03/16 13:05 4
مريم خالد علي مطراوي

2018/03/17

بريهان محمد حسن

نور إسﻼم خفاجي
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17

هنا احمد العشري  -الصيد

18

BYE

19

جمانه محمد سليم  -الصيد

20
21
22

BYE

23

زينه محمد شيرين قاسم  -أهلى

24

2018/03/15
م/ 13:25 9
جنى مصطفى حسين  -دجلة

25

جاسمين احمد اسامة  -أهلى

26

BYE

27

سميه ياسر عبد الغني  -الصيد

م11:05 7

ملك عمرو متولي

2018/03/17

29
30

BYE

31

حبيبه مصطفي خليف  -سبورتنج
2018/03/15
م/ 13:25 11
حبيبه المعتز غيث  -سبورتنج

هنا احمد العشري

ملك عمرو متولي

م2018/03/16 13:05 6
جنى مصطفى حسين
هنا احمد العشري
م15:50 10

2018/03/17

جاسمين احمد اسامة
م2018/03/16 13:05 7
سميه ياسر عبد الغني

جاسمين احمد اسامة

2018/03/15
م/ 13:25 10
جنه مأمون مطاوع  -زهور
جنى محمود عزيز  -هليو

32

م2018/03/16 13:05 5
جمانه محمد سليم

هنا احمد العشري

2018/03/15
م/ 13:25 8
فريده محمد الشرمه  -رواد
ملك عمرو متولي  -زهور

28

هنا احمد العشري

حبيبه مصطفي خليف
م11:05 8

جنى محمود عزيز
م2018/03/16 13:05 8
حبيبه مصطفي خليف

2018/03/17

حبيبه مصطفي خليف
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33

ملك خالد علي  -الصيد

34

BYE

35

ريم تامر المغازي  -أهلى

36

ملك خالد علي
م2018/03/16 13:05 9
ريم تامر المغازي

2018/03/15
م/ 13:25 12
جود أشرف حﻼوه  -دجلة
م11:05 9

37

ملك أشرف الطباخ  -سموحة

38

BYE

ملك أشرف الطباخ

39

ليلى خالد القطب هﻼل  -هليو

م2018/03/16 13:05 10
جودي أحمد قنديل

40

ملك أشرف الطباخ

م15:50 11

41
42

BYE

فرح محمد مصطفى

43

روان أشرف الصوابي  -شمس

م2018/03/16 13:05 11
روان أشرف الصوابي

فرح محمد مصطفى

2018/03/15
م/ 13:25 14
زينه عمرو قاسم  -رواد
م2018/03/17 11:05 10

45
46

BYE

جايداء حازم عبدالغني

47

جنا محمد جمعه  -طنطا

م2018/03/16 13:05 12
جنا محمد جمعه

2018/03/15
م/ 13:50 1
هنا حمد محب رزق  -اﻻتحاد

2018/03/17

جايداء حازم عبدالغني

جايداء حازم عبدالغني  -معادى

48

2018/03/17

ملك خالد علي

2018/03/15
م/ 13:25 13
جودي أحمد قنديل  -سبورتنج
فرح محمد مصطفى  -الجيش

44

ملك خالد علي

جايداء حازم عبدالغني

ملك خالد علي
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49

نور أشرف فوزى  -زهور

50

BYE

نور أشرف فوزى

51

حبيبة إسماعيل محمد  -هليو

م2018/03/16 13:05 13
حبيبة إسماعيل محمد

52

2018/03/15
م/ 13:50 2
ميراي اشرف عايد عزمي  -دجلة

53

رقيه حازم فاروق حسين  -سموحة

54

BYE

رقيه حازم فاروق حسين

55

لجين أحمد محمد نبيل  -مجمع 3

م2018/03/16 13:05 14
لجين أحمد محمد نبيل

56

2018/03/15
م/ 13:50 3
هنا شريف علوان نوفل  -رواد

57

ساره محمد السيد  -رواد

58

BYE

59

لجين هيثم حسن  -دجلة

60

2018/03/15
م/ 13:50 4
لجين سامح علي 6 -أكتوبر

61

روضه محمد الدسوقي  -رواد

62

BYE

63

إيتن إيهاب الباجوري  -الجيش

64

2018/03/15
م/ 13:50 5
شهد رؤوف البحيري  -م.النصر

نور أشرف فوزى

م2018/03/17 11:05 11

نور أشرف فوزى

رقيه حازم فاروق حسين

إيتن إيهاب الباجوري
م15:50 12

2018/03/17

ساره محمد السيد
م2018/03/16 13:35 1
لجين هيثم حسن

ساره محمد السيد
إيتن إيهاب الباجوري
م2018/03/17 11:05 12

روضه محمد الدسوقي
م2018/03/16 13:35 2
إيتن إيهاب الباجوري

إيتن إيهاب الباجوري

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2018 - 2017المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-3-15حتﻰ 2018-3-21
مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 128
65

فاطمه أحمد محمود  -سبورتنج

66

2018/03/15
م/ 13:50 6
جودي أحمد العدل  -اﻻتحاد

67

BYE

68

فريده جﻼل اسماعيل  -هليو

69

أيات عماد أيوب  -م.النصر

70

2018/03/15
م/ 13:50 7
سلمى محمد منتصر  -ح.حدود

71

BYE

72

جومانه خالد سليم  -معادى

73

مايا محمد حسن رأفت  -سموحة

74

2018/03/15
م/ 13:50 8
ملك هشام وائل  -الصيد

75

BYE

76

فريدة تامر الشريف  -أهلى

77

فرح مصطفى أحمد  -زهور

78

2018/03/15
م/ 13:50 9
جودى محمد رشدي  -أهلى

79

BYE

80

ماهي محمد محمود  -الجيش

جودي أحمد العدل
م2018/03/16 13:35 3
فريده جﻼل اسماعيل

جودي أحمد العدل

م2018/03/17 11:05 13

سلمى محمد منتصر

جومانه خالد سليم

جومانه خالد سليم

م2018/03/16 13:35 4
جومانه خالد سليم

م15:50 13

2018/03/17

ملك هشام وائل
م2018/03/16 13:35 5
فريدة تامر الشريف

ملك هشام وائل
ماهي محمد محمود
م2018/03/17 11:05 14

فرح مصطفى أحمد
م2018/03/16 13:35 6
ماهي محمد محمود

ماهي محمد محمود

جومانه خالد سليم
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81
82

جنا إسﻼم عارف  -دجلة
2018/03/15
م/ 13:50 10
جودي أحمد سرور  -شمس

83

BYE

84

حبيبه كريم عبدالمحسن  -هليو

85

جومانه تامر ممدوح  -هليو

86

2018/03/15
م/ 13:50 11
كنزي إبراهيم المهدي  -سموحة

87

BYE

88

جنى أحمد عويس  -سموحة

89

هنا محمد لبيب  -شمس

90

2018/03/15
م/ 13:50 12
نور ممدوح الورداني  -اﻻتحاد

91

BYE

92

جاسمين أمين موسى  -الصيد

93

سلمى هاني عبد الرحيم  -ت.سبورت

94

2018/03/15
م/ 13:50 13
جني رائد ابو العﻼ  -الصيد

95

BYE

96

رزان محمد عرام  -دجلة

جودي أحمد سرور
م2018/03/16 13:35 7
حبيبه كريم عبدالمحسن

حبيبه كريم عبدالمحسن

م11:40 1

كنزي إبراهيم المهدي

2018/03/17

جنى أحمد عويس

جنى أحمد عويس

م2018/03/16 13:35 8
جنى أحمد عويس
رزان محمد عرام
م15:50 14

2018/03/17

نور ممدوح الورداني
م2018/03/16 13:35 9
جاسمين أمين موسى

جاسمين أمين موسى
رزان محمد عرام
م11:40 2

جني رائد ابو العﻼ
م2018/03/16 13:35 10
رزان محمد عرام

2018/03/17

رزان محمد عرام
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97

جومانه حسن علي سﻼمه  -سموحة

98

2018/03/15
م/ 13:50 14
جومانه شهاب صﻼح  -الصيد

99

BYE

100

ريتاج احمد سمير  -شمس

101

لوجين مصطفى الجبراوي  -سموحة

102

2018/03/15
م/ 14:15 1
ملك عبد الحميد حسين  -م.النصر

103

BYE

104

كارين أحمد أسامة  -أهلى

105

لجين السيد العسال  -طنطا

106

2018/03/15
م/ 14:15 2
كنزي أشرف شلبي  -اﻻتحاد

107

BYE

108

مريم محمد مرسال  -أهلى

109

لوجينا وليد عطيه  -سموحة

110

2018/03/15
م/ 14:15 3
كرمة مدحت قاسم  -معادى

111

BYE

112

أمينه عمر البرلسي  -أهلى

جومانه شهاب صﻼح
م2018/03/16 13:35 11
ريتاج احمد سمير

جومانه شهاب صﻼح

م11:40 3

لوجين مصطفى الجبراوي

2018/03/17

كارين أحمد أسامة

كارين أحمد أسامة

م2018/03/16 13:35 12
كارين أحمد أسامة

م16:25 1

2018/03/17

كنزي أشرف شلبي
م2018/03/16 13:35 13
مريم محمد مرسال

كنزي أشرف شلبي
لوجينا وليد عطيه
م11:40 4

لوجينا وليد عطيه
م2018/03/16 13:35 14
أمينه عمر البرلسي

2018/03/17

لوجينا وليد عطيه

كارين أحمد أسامة
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113

جودي أحمد أبو العﻼ  -اﻻتحاد

114

2018/03/15
م/ 14:15 4
فريده مصطفى عطيه  -هليو

115

BYE

116

حبيبه هشام غراب  -شمس

117

رغد سامح علي 6 -أكتوبر

118

2018/03/15
م/ 14:15 5
ليلى محمد حماده 6 -أكتوبر

119

BYE

120

لوجين محمد فوزي  -دجلة

121

هانيا إيمن محمود  -الجيش

122

2018/03/15
م/ 14:15 6
حبيبه عمرو حموده  -معادى

123

BYE

124

هنا نبيل حسن  -أهلى

125

كنزي وليد بكير  -دجلة

126

2018/03/15
م/ 14:15 7
حنين محمد الغندور  -منصورة

127

BYE

128

سلمى مصطفى الشيخ  -دجلة

جودي أحمد أبو العﻼ
م2018/03/16 14:05 1
حبيبه هشام غراب

حبيبه هشام غراب

م11:40 5

ليلى محمد حماده

2018/03/17

حبيبه هشام غراب

لوجين محمد فوزي

م2018/03/16 14:05 2
لوجين محمد فوزي
سلمى مصطفى الشيخ
م16:25 2

2018/03/17

حبيبه عمرو حموده
م2018/03/16 14:05 3
هنا نبيل حسن

هنا نبيل حسن
سلمى مصطفى الشيخ
م11:40 6

حنين محمد الغندور
م2018/03/16 14:05 4
سلمى مصطفى الشيخ

2018/03/17

سلمى مصطفى الشيخ

