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  19سنه ناشئات
درو 32
1

رنا أحمد هشام  -أهلى

2

BYE

3

حبيبة جﻼل قريطم  -زهور

4

BYE

5

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

6

BYE

7

جنى طارق عوض  -ب .بول

8

م2018/12/07 /21:35 4
مريم إيهاب الشنواي  -طنطا

9

رنا أحمد هشام  -أهلى
م2018/12/08 17:20 3
حبيبة جﻼل قريطم  -زهور

م12:25 3
نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

2018/12/09

10
11

سماء محمد أحمد  -دجلة

12

م2018/12/07 /21:35 5
مريم محمد صقر  -أهلى

م2018/12/08 17:20 4
جنى طارق عوض  -ب .بول

م18:25 1

سماء محمد أحمد  -دجلة

م12:25 4

14

BYE

زينه خالد محمد سعيد  -زهور

15

لوجين ياسر جوهرى  -ب .بول

م2018/12/08 18:00 1
لوجين ياسر جوهرى  -ب .بول

16

BYE

17

BYE

18

أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد

19

BYE

20

نور أشرف هيكل  -سموحة

21

BYE

22

هاجر أيمن شافعى  -دجلة

23

BYE

24

حبيبة حسام الدين  -أهلى

25

BYE

26

مريم مدحت جﻼل  -أهلى

27

BYE

28

انجى سامح على  -أهلى

29

نيللى سامح على  -أهلى

32

ملك أحمد القناديلى  -الصيد

2018/12/09

لوجين ياسر جوهرى  -ب .بول

م17:15 2

2018/12/10

أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد
م2018/12/08 18:00 2
نور أشرف هيكل  -سموحة

أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد

م12:25 5

31

نغم أحمد محمود مجدي

لوجين ياسر جوهرى  -ب .بول

13

BYE

2018/12/09

زينه محمد فارس  -زهور
م2018/12/08 17:20 5
سماء محمد أحمد  -دجلة

زينه خالد محمد سعيد  -زهور

م2018/12/07 /22:10 1
حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

زينه محمد فارس  -زهور

BYE

30

رنا أحمد هشام  -أهلى

هاجر أيمن شافعى  -دجلة

2018/12/09

أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد

هاجر أيمن شافعى  -دجلة

م2018/12/08 18:00 3
حبيبة حسام الدين  -أهلى
أمينة إيهاب الريحانى
م18:25 2

2018/12/09

مريم مدحت جﻼل  -أهلى
م2018/12/08 18:00 4
انجى سامح على  -أهلى

انجى سامح على  -أهلى
حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد
م13:10 1

حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد
م2018/12/08 18:00 5
ملك أحمد القناديلى  -الصيد

2018/12/09

حبيبه نادر الدفراوى  -الصيد

1899/12/30
1899/12/30

أمينة إيهاب الريحانى

