اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى هليوبوليس الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-4-11حتى 2018-4-16
مرحلة تحت  17سنه ناشئات
درو 32
1

نارين طارق حبيب  -دجلة

2

م2018/04/12 /17:20 4
لجين محمد على أحمد  -رواد

3

ف﷼ أحمد دسوقى  -جزيرة

4

م2018/04/12 /17:20 5
مريم مدحت جﻼل  -أهلى

5

زينه هانئ يونس  -النصر

6
7
8
9

م2018/04/12 /17:20 6
نورين هشام خليفه  -سبورتنج
ساره محمد الديب  -دجلة

11

سارة مجدى جمال  -هليو

م2018/04/13 14:55 3
ناردين سامح جرس  -دجلة

فرح هشام سعيد  -الجيش
م2018/04/13 14:55 4
خديجه حمدي البرقوقي  -دجلة

13

فريدة هشام سعيد  -الجيش

14

ملك محمد العصامى  -أهلى

16

م2018/04/12 /17:50 3
مارجان عماد الدفراوى  -هليو

17

رنا محمد عبده سليم  -الجيش

فريدة هشام سعيد  -الجيش

18

رنا محمد عبده سليم  -الجيش

19

منه ﷲ وليد حسن  -سموحة

م2018/04/13 14:55 6
منه ﷲ وليد حسن  -سموحة

20

م2018/04/12 /17:50 5
مريم عمرو عاطف  -دجلة

21

نور رامى حرفوش  -سبورتنج

22

م2018/04/12 /17:50 6
مريم محمد أحمد على  -اﻻتحاد

23

هنا أيمن شوقي  -م.النصر

24

م2018/04/12 /17:50 7
يارا مصطفى حيدر  -دجلة

مريم محمد أحمد على  -اﻻتحاد

26
27

أميره السيد الرفاعي  -دجلة

يارا مصطفى حيدر  -دجلة

م2018/04/13 14:55 7
يارا مصطفى حيدر  -دجلة

زينه محمد فارس  -زهور
م2018/04/13 14:55 8
هاجر أيمن شافعى  -دجلة

هاجر أيمن شافعى  -دجلة

م2018/04/12 /18:20 1
هاجر أيمن شافعى  -دجلة
نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

30

م2018/04/12 /18:20 2
نور أشرف هيكل  -سموحة

نور أشرف هيكل  -سموحة

31

أينور تامر المحﻼوى  -طنطا

م2018/04/13 15:25 1
رنا أحمد هشام  -أهلى

32

منه ﷲ وليد حسن  -سموحة

عاليا أحمد مصطفى  -معادى
م2018/04/12 /17:50 8
زينه محمد فارس  -زهور

29

ملك محمد العصامى  -أهلى

م2018/04/13 14:55 5
ملك محمد العصامى  -أهلى

م2018/04/12 /17:50 4
نور أشرف حموده  -دجلة

28

فرح هشام سعيد  -الجيش

م2018/04/12 /17:50 1
خديجه حمدي البرقوقي  -دجلة

م2018/04/12 /17:50 2
سماء محمد أحمد  -دجلة

25

نورين هشام خليفه  -سبورتنج

فرح هشام سعيد  -الجيش

10

15

نورين هشام خليفه  -سبورتنج

ف﷼ أحمد دسوقى  -جزيرة

م2018/04/12 /17:20 7
ناردين سامح جرس  -دجلة

م2018/04/12 /17:20 8
فريده وليد فخرى  -هليو

12

نارين طارق حبيب  -دجلة
م2018/04/13 14:55 2
ف﷼ أحمد دسوقى  -جزيرة

م2018/04/12 /18:20 3
رنا أحمد هشام  -أهلى

نور أشرف هيكل  -سموحة

