اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى الزهور الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-12-6حتى 2018-12-10
مرحلة تحت  15سنه ناشئات
درو 32
1

حﻼ حسام الدين فاروق  -أهلى

2

BYE

3

ميراي اشرف عايد عزمي  -دجلة

4

م2018/12/07 /15:25 3
سما أحمد سالم  -دجلة

5
6
7

ملك عبد الحميد حسين  -م.النصر

8

م2018/12/07 /15:25 5
أيه عادل عباس  -الجيش

10
11

امينه محمد سعيد  -دجلة

12

م2018/12/07 /15:55 1
شهد رؤوف البحيري  -اﻻتحاد

13

فريدة خالد سعيد  -ك  .شوت

14

م2018/12/07 /15:55 2
نور مصطفى فتحى كامل  -اﻻتحاد

15

ميار خالد ضابيه  -سموحة

م2018/12/07 20:00 4
ملك عبد الحميد حسين  -م.النصر

فرح محمد مصطفى  -اﻻتحاد
م2018/12/07 20:00 5
امينه محمد سعيد  -دجلة

فريدة خالد سعيد  -ك  .شوت

فرح محمد مصطفى  -اﻻتحاد

ميار خالد ضابيه  -سموحة

م2018/12/07 20:30 1
ميار خالد ضابيه  -سموحة

م2018/12/07 /15:55 3
جنى عمرو يحيى رزق  -دجلة

17

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

18

م2018/12/07 /15:55 4
فرح مصطفى أحمد  -زهور

19

BYE

20

جنه أشرف الخولى  -زهور

21

ليلى حاتم محمد سيد  -مجمع 3

22

مريم محمد مرسال  -اﻻتحاد

مريم محمد مرسال  -اﻻتحاد

فرح محمد مصطفى  -اﻻتحاد

BYE

16

حﻼ حسام الدين فاروق  -أهلى

مريم محمد مرسال  -اﻻتحاد
م2018/12/07 /15:25 4
هنا حامد ملش  -دجلة

9

حﻼ حسام الدين فاروق  -أهلى
م2018/12/07 20:00 3
سما أحمد سالم  -دجلة

م2018/12/07 /15:55 5
ملك حسام حسن  -اﻻتحاد

23

BYE

24

عاليه عﻼء فتح  -الصيد

25

ساره وائل محمد بنه  -دجلة

26

م2018/12/07 /16:25 1
سلمى مصطفى الشيخ  -دجلة

27

BYE

28

نور شريف كامل حسين  -دجلة

29

فرح حسام سعد ﷲ  -أهلى

30

م2018/12/07 /16:25 2
لجين سامح علي 6 -أكتوبر

31

BYE

32

جمانه محمد سليم  -الصيد

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج
م2018/12/07 20:30 2
جنه أشرف الخولى  -زهور

ليلى حاتم محمد سيد  -مجمع 3

كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

عاليه عﻼء فتح  -الصيد

م2018/12/07 20:30 3
عاليه عﻼء فتح  -الصيد

سلمى مصطفى الشيخ  -دجلة
م2018/12/07 20:30 4
نور شريف كامل حسين  -دجلة

فرح حسام سعد ﷲ  -أهلى
م2018/12/07 20:30 5
جمانه محمد سليم  -الصيد

سلمى مصطفى الشيخ  -دجلة

فرح حسام سعد ﷲ  -أهلى

1899/12/30
1899/12/30

