اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 64.00
1

نور محمد مجاهد  -طنطا

2

BYE

3

فريده محمد الشرمه  -رواد

4

م2017/03/30 / 13:20 1
لوجين محمد فوزي  -دجلة

5

ملك محمد يسري  -دجلة

6

BYE

7

جنا محمد على  -رواد

8

م2017/03/30 / 13:20 2
نور محمد راشد  -القضاه

9

أيسل محمد داود  -سموحة

10

BYE

11

نور وائل العدل  -الجيش

12
13
14

BYE

15

حبيبه أيمن سيد  -معادى

م2017/04/01 12:20 1
ملك محمد يسري

ملك محمد يسري

ملك محمد يسري

م2017/03/31 13:00 2
جنا محمد على

أيسل محمد داود
م2017/03/31 13:25 1
نور وائل العدل

أيسل محمد داود
كرمة إيمن عﻼم

م2017/04/01 12:20 2
كرمة إيمن عﻼم

سارة رامى سوادن
م2017/03/31 13:25 2
كرمة إيمن عﻼم

م2017/03/30 / 13:45 2
كرمة إيمن عﻼم  -سبورتيج

17

زينه كريم زين الدين  -سبورتيج

18

BYE

19

لوجين محمد حنتيره  -طنطا

20

م2017/03/30 / 14:10 1
اشرقت ماجد بهجت  -سموحة

21

ليال إيهاب أحمد  -سبورتيج

22

BYE

23

جنا وليد القمحاوى  -سموحة

24

م2017/03/30 / 14:10 2
نور مصطفى فتحى كامل  -النورس

25

رزان محمد عرام  -دجلة

26

BYE

27

شهيرة محمود محمد  -سموحة

28

م2017/03/30 / 14:35 1
جنة إيهاب البدرى  -النورس

29

رقيه ياسر حمزه  -الجيش

30

BYE

31

فرح محمد مصطفى  -الجيش

32

لوجين محمد فوزي

م2017/03/30 / 13:45 1
فرح مصطفى أحمد  -زهور
سارة رامى سوادن  -هليو

16

نور محمد مجاهد
م2017/03/31 13:00 1
لوجين محمد فوزي

م2017/03/30 / 14:35 2
سالوناز وسام الحسيني  -سموحة

زينه كريم زين الدين
م2017/03/31 13:50 1
زينه كريم زين الدين
اشرقت ماجد بهجت

م2017/04/01 12:45 1
ليال إيهاب أحمد

زينه كريم زين الدين

جنا وليد القمحاوى

م2017/03/31 13:50 2
جنا وليد القمحاوى

رزان محمد عرام
م2017/03/31 14:15 1
شهيرة محمود محمد

رزان محمد عرام
رزان محمد عرام

م2017/04/01 12:45 2
رقيه ياسر حمزه
م2017/03/31 14:15 2
فرح محمد مصطفى

رقيه ياسر حمزه

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-3.00-30.00حتﻰ 2017-4.00-4.00
مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 64.00
33

كارين أحمد أسامة  -الجيش

34

م2017/03/30 / 15:00 1
روينا عبد ﷲ محمد  -الجيش

35

BYE

36

حبيبه أحمد فكري  -ح.حدود

37

جومانا إيمن سلمان  -سموحة

38

م2017/03/30 / 15:00 2
نانسى محمد المنسى  -الجيش

39

BYE

40

شهد أيمن شاهين  -سموحة

41

ريتاج احمد سمير  -هليو

42

م2017/03/30 / 15:25 1
نور إسﻼم خفاجي  -سبورتيج

43

BYE

44

حبيبه أحمد الشبراوي  -ح.حدود

45

مهرائيل فادي جاد  -قناة.س

46

م2017/03/30 / 15:25 2
مريم أشرف الحريري  -الصيد.ق

47

BYE

48

هيا اسﻼم مصطفى  -الجيش

49

BYE

50

جاسمين احمد اسامة  -الجيش

51

BYE

52

جنى أيمن سيد  -معادى

53

جايداء حازم عبدالغني  -معادى

54

م2017/03/30 / 15:50 1
ليلى وليد السقطى  -دجلة

55

BYE

56

جنى مصطفى هﻼل  -الصيد 6

57

ساره محمد السيد  -رواد

58

م2017/03/30 / 15:50 2
حبيبه هشام غراب  -شمس

59

BYE

60

كاثرين مينا فهمى  -سبورتيج

61

ريتاج عبدالخالق جمعه  -دجلة

62

م2017/03/30 / 16:15 1
سما هاني الشربيني  -الجيش

63

BYE

64

مريم ياسر رفعت  -الصيد 6

كارين أحمد أسامة
م2017/03/31 14:40 1
حبيبه أحمد فكري

كارين أحمد أسامة

م2017/04/01 13:10 1
نانسى محمد المنسى

شهد أيمن شاهين

شهد أيمن شاهين

م2017/03/31 14:40 2
شهد أيمن شاهين

ريتاج احمد سمير
م2017/03/31 15:05 1
حبيبه أحمد الشبراوي
حبيبه أحمد الشبراوي
هيا اسﻼم مصطفى
م2017/04/01 13:10 2
هيا اسﻼم مصطفى

مهرائيل فادي جاد
م2017/03/31 15:05 2
هيا اسﻼم مصطفى

جاسمين احمد اسامة
م2017/03/31 15:30 1
جنى أيمن سيد

جنى أيمن سيد

م2017/04/01 13:35 1
ليلى وليد السقطى

جنى مصطفى هﻼل

جنى مصطفى هﻼل

م2017/03/31 15:30 2
جنى مصطفى هﻼل

ساره محمد السيد
م2017/03/31 15:55 1
كاثرين مينا فهمى

كاثرين مينا فهمى
مريم ياسر رفعت

م2017/04/01 13:35 2
ريتاج عبدالخالق جمعه
م2017/03/31 15:55 2
مريم ياسر رفعت

مريم ياسر رفعت

