اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة منطقة اﻻسكندرية المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-10-16حتﻰ 2019-10-21
مرحلة تحت  19سنه ناشئات
درو 32
1

فريدة محمد احمد  -سبورتنج

2

BYE

3

ميار محمد خميس  -سموحة

4

م2019/10/17 / 18:40 2
عاليا وليد عادل محمد  -طنطا

5

ملك اسﻼم خفاجى  -سبورتنج

6

م2019/10/17 / 18:40 3
هنا أحمد نعمان  -الصيد

7

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

8

م2019/10/17 / 18:40 4
لى لى شريف سرور  -سموحة

9

حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد

10

BYE

11

ملك محمد العصامى  -شمس

12

م2019/10/17 / 18:40 5
ايتن عاطف شبانه  -أهلى

13

نيللى سامح على  -ب .بول

14

م2019/10/17 / 18:40 6
حﻼ كريم محمد شكري  -سموحة

15

نور رامى محمود  -أهلى

16
17
18

فريدة محمد احمد  -سبورتنج

م16:40 5
ملك اسﻼم خفاجى  -سبورتنج

2019/10/19

فريدة محمد احمد  -سبورتنج

ملك اسﻼم خفاجى  -سبورتنج

م2019/10/18 14:50 2
نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

م17:15 1

2019/10/20

فريدة محمد احمد

حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد
م2019/10/18 14:50 3
ملك محمد العصامى  -شمس

حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد
حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد
م16:40 6

نيللى سامح على  -ب .بول

2019/10/19

نور رامى محمود  -أهلى

م2019/10/18 14:50 4
نور رامى محمود  -أهلى
م15:00 4

2019/10/21

فريدة محمد احمد

مريم عﻼء الدين شوقى  -أهلى
م2019/10/17 / 19:20 2
رغداء عصام جوده  -طنطا

19
20

نور أشرف هيكل  -سموحة

21

سلمي ياسر ميرا  -سموحة

22

م2019/10/17 / 19:20 3
سلمى عمرو حسن  -الصيد

23

BYE

24

رنا أحمد هشام  -أهلى

25

لينا شريف تمام  -سبورتنج

26

م2019/10/17 / 19:20 4
حبيبة حسام الدين  -أهلى

27

BYE

28

ملك أشرف محمد كمال  -سبورتنج

29

حبيبة جﻼل قريطم  -زهور

31

م2019/10/18 14:50 1
عاليا وليد عادل محمد  -طنطا

م2019/10/17 / 19:20 1
بانسيه سامر محمد  -سموحة

BYE

30

فريدة محمد احمد  -سبورتنج

م2019/10/17 / 19:20 5
نور خالد عبد العزيز  -سموحة

BYE

رغداء عصام جوده  -طنطا
م2019/10/18 14:50 5
نور أشرف هيكل  -سموحة

نور أشرف هيكل  -سموحة

م17:20 1
سلمى عمرو حسن  -الصيد

2019/10/19

رنا أحمد هشام  -أهلى

رنا أحمد هشام  -أهلى

م2019/10/18 14:50 6
رنا أحمد هشام  -أهلى
سنا محمود إبراهيم
م17:15 2

2019/10/20

لينا شريف تمام  -سبورتنج
م2019/10/18 14:50 7
ملك أشرف محمد كمال  -سبورتنج ملك أشرف محمد كمال  -سبورتنج
سنا محمود إبراهيم  -الصيد
م17:20 2
نور خالد عبد العزيز  -سموحة
م2019/10/18 14:50 8
سنا محمود إبراهيم  -الصيد

2019/10/19

سنا محمود إبراهيم  -الصيد

حبيبه نادر الدفراوى
م2019/10/21 15:00 3
رنا أحمد هشام

حبيبه نادر الدفراوى
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32

سنا محمود إبراهيم  -الصيد

