اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى  6أكتوبر الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-1-4حتى 2019-1-8
مرحلة تحت  17سنه ناشئات
درو 32
1

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

2

BYE

3

ملك حسن محمد  -الصيد

4
5
6

BYE

7

نورين هشام خليفه  -سبورتنج

9

م17:25 1
ليلى امين سليم  -هليو

2019/01/06

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

نورين هشام خليفه  -سبورتنج

م2019/01/06 11:00 2
نورين هشام خليفه  -سبورتنج

م2019/01/05 /10:35 4
آيتن شيرين غانم  -طنطا
م16:15 1

هنا هشام أحمد  -هليو

10

BYE

11

مريم محمد صقر  -أهلى

12

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

م2019/01/05 /10:35 3
جاسمين احمد اسامة  -أهلى
ليلى امين سليم  -هليو

8

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى
م2019/01/06 11:00 1
ملك حسن محمد  -الصيد

13
14

BYE

15

سلمى عمرو حسن  -الصيد

16

م2019/01/05 /10:35 6
فريدة هشام سعيد  -اﻻتحاد

17

جمانه محمد سليم  -الصيد

18

م2019/01/05 /11:10 1
رنا محمد عبده سليم  -ب .بول

19

BYE

20

سماء محمد أحمد  -دجلة

21

ملك أحمد عبد الحافظ  -الصيد

22

م2019/01/05 /11:10 2
جنى أحمد عبد الغنى  -اﻻتحاد

23

BYE

24

هنا أحمد نعمان  -الصيد

25

فريده أحمد سلوم  -دجلة

26

م2019/01/05 /11:10 3
فرح هشام سعيد  -اﻻتحاد

27

BYE

28

ليلى سامح عمر  -جزيرة

29

جنى محمد على  -سبورتنج

30

م2019/01/05 /11:10 4
اوراد أحمد مصطفى  -سبورتنج

31

BYE

32

نور أشرف هيكل  -سموحة

سلمى عمرو حسن

هنا هشام أحمد  -هليو
م2019/01/06 11:00 3
مريم محمد صقر  -أهلى

مريم محمد صقر  -أهلى

م2019/01/05 /10:35 5
خديجه حمدي البرقوقي  -دجلة
فريدة هشام الركايبى  -هليو

2019/01/07

سلمى عمرو حسن  -الصيد
م17:25 2
فريدة هشام الركايبى  -هليو

2019/01/06

سلمى عمرو حسن  -الصيد

م2019/01/06 11:00 4
سلمى عمرو حسن  -الصيد
م16:15 1

2019/01/08

رنا محمد عبده سليم  -ب .بول
م2019/01/06 11:00 5
سماء محمد أحمد  -دجلة

رنا محمد عبده سليم  -ب .بول

م17:25 3
جنى أحمد عبد الغنى  -اﻻتحاد

2019/01/06

هنا أحمد نعمان  -الصيد

هنا أحمد نعمان  -الصيد

م2019/01/06 11:00 6
هنا أحمد نعمان  -الصيد
نور أشرف هيكل
م16:15 2

2019/01/07

فريده أحمد سلوم  -دجلة
م2019/01/06 11:35 1
ليلى سامح عمر  -جزيرة

فريده أحمد سلوم  -دجلة
نور أشرف هيكل  -سموحة
م17:25 4

جنى محمد على  -سبورتنج
م2019/01/06 11:35 2
نور أشرف هيكل  -سموحة

2019/01/06

نور أشرف هيكل  -سموحة

1899/12/30
1899/12/30

سلمى عمرو حسن

