
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٤-١٠-٢٠٢٢  حتى  ٠٦-١٠-٢٠٢٢بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات١٩مرحلة تحت 
٣٢درو 

ملك اسالم خفاجى  -  سبورتنج 1
 B Y E ملك اسالم خفاجى  -  سبورتنج2

شھد أیمن شاھین  -  سموحة
 

3  2022/10/11 ١م  20:55

4 جنى طارق عوض  -  ب. بول
  / 2022/10/10 ١م  17:00

فاطمھ حسن زھدى  -  سبورتنج 5
٥2022/10/12م  19:00   

6 كنزي تامر جوده  -  جزیرة
/  2022/10/10 ٢م  17:00

جاسمین مصطفى كمال  -  شمس
 

7  2022/10/11 ٢م  20:55

8 رقیھ یاسر حمزه  -  ك . شوت
  / 2022/10/10 ٣م  17:00

زینھ كریم زین الدین  -  سبورتنج  9
٣2022/10/13م  19:00  

10 ملك محمد عبد الرحمن  -  دجلة
/  2022/10/10 ٤م  17:00

ھیا محمد على أحمد  -  أھلى
 

11    2022/10/11 ٣م  20:55

12 ساندي سامر أنور  -  البرلسى
  /   2022/10/10 ١م  17:45

لى لى شریف سرور  -  سموحة 13
٦2022/10/12م  19:00   

14 ھیا اسالم مصطفى  -  زھور
/  2022/10/10 ٢م  17:45

سالوناز وسام الحسیني  -  سموحة
 

15  2022/10/11 ٤م  20:55

2022/10/14
16 نھى حسام حسن  -  أھلى

  /  2022/10/10 ٤م  ٣16:00م  17:45

فریدة تامر الشریف  -  أھلى 17
 

18 رزان محمد عرام  -  دجلة
/ 2022/10/10 ٤م  17:45

نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج
 

19   2022/10/11 ٥م  20:55

20 ملك أحمد عبد الحافظ  -  االتحاد
  /  2022/10/10 ١م  18:30

ماھي محمد محمود  -  ك . شوت 21
٧2022/10/12م  19:00    

22 فریده أحمد سلوم  -  سموحة
/   2022/10/10 ٢م  18:30

جمانھ محمد سلیم  -  الصید
 

23   2022/10/11 ٦م  20:55

24 لوجین یاسر جوھرى  -  ب. بول
  /  2022/10/10 ٣م  18:30

حال حسام الدین فاروق  -  دجلة  25
٤2022/10/13م  19:00 

26 أمینھ عمر البرلسي  -  البرلسى
/ 2022/10/10 ٤م  18:30

جنى محمد على  -  سبورتنج
 

27   2022/10/11 ٧م  20:55

28 نور رامى حرفوش  -  ب. بول
  /  2022/10/10 ١م  19:15

نور محمد عبد الباقى  -  الصید 29
٨2022/10/12م  19:00  

30 منھ هللا ولید حسن  -  سموحة 
/  2022/10/10 ٢م  19:15

سارة رامى سوادن  -  ھلیو
2022/10/14 ٣م  16:00  

31   2022/10/11 ٨م  20:55

32 نور محمد مجاھد  -  أھلى 
  /2022/10/10 ٣م  19:15


