اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-1-24حتﻰ 2018-1-29
مرحلة تحت  17سنه ناشئات
درو 32
1

نور رامى محمود  -شمس

2

BYE

3

شهد محمد الرفاعى  -دجلة

4

م2018/01/25 / 18:40 3
ناردين سامح جرس  -دجلة

5

عاليا وليد عادل محمد  -طنطا

6

BYE

7

فريدة هشام سعيد  -الجيش

8
9

نور رامى محمود  -شمس
م2018/01/26 15:30 1
ناردين سامح جرس  -دجلة

م14:30 3
عاليا وليد عادل محمد  -طنطا

نور رامى محمود  -شمس

فريدة هشام سعيد  -الجيش

م2018/01/25 / 18:40 4
مريم محمد أحمد على  -اﻻتحاد
م16:15 3

نور محمد وجيه  -زهور

10

BYE

نور محمد وجيه  -زهور

11

نور محمد عبده اللمعى  -شمس

12

BYE

13

ساره شريف تمام  -سبورتنج

14

BYE

15

ف﷼ أحمد دسوقى  -جزيرة

2018/01/28

17
18

سارة مجدى جمال  -هليو

19

BYE

20

ليلى سامح عمر  -جزيرة

21

نورين هشام خليفه  -سبورتنج
م2018/01/25 / 18:40 6
يارا مصطفى حيدر  -دجلة

23

BYE

24

مريم إيهاب الشنواي  -طنطا

25

مريم معتز أبو الحسن  -اﻻتحاد

26

م2018/01/25 / 19:10 1
حﻼ كريم محمد شكري  -سموحة

27

BYE

28

مريم أشرف الخشن  -زهور

29

BYE

30

سنا محمود إبراهيم  -الصيد

31

BYE

32

أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد

نور رامى محمود

نور محمد وجيه  -زهور
نور محمد وجيه  -زهور
م14:30 4

ساره شريف تمام  -سبورتنج

2018/01/27

ف﷼ أحمد دسوقى  -جزيرة

م2018/01/26 15:30 4
ف﷼ أحمد دسوقى  -جزيرة

م2018/01/25 / 18:40 5
مارجان عماد الدفراوى  -هليو

BYE

22

2018/01/27

م2018/01/26 15:30 2
فريدة هشام سعيد  -الجيش

م2018/01/26 15:30 3
نور محمد عبده اللمعى  -شمس

16

نور رامى محمود  -شمس

م13:00 4

2018/01/29

سنا محمود إبراهيم

سارة مجدى جمال  -هليو
م2018/01/26 15:30 5
ليلى سامح عمر  -جزيرة

ليلى سامح عمر  -جزيرة

م14:30 5
نورين هشام خليفه  -سبورتنج

2018/01/27

نورين هشام خليفه  -سبورتنج

نورين هشام خليفه  -سبورتنج

م2018/01/26 15:30 6
مريم إيهاب الشنواي  -طنطا
سنا محمود إبراهيم
م16:15 4

2018/01/28

حﻼ كريم محمد شكري  -سموحة
م2018/01/26 16:05 1
مريم أشرف الخشن  -زهور

مريم أشرف الخشن  -زهور
سنا محمود إبراهيم  -الصيد
م14:30 6

سنا محمود إبراهيم  -الصيد
م2018/01/26 16:05 2
أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد

2018/01/27

سنا محمود إبراهيم  -الصيد

نور محمد وجيه
نورين هشام خليفه

نور محمد وجيه

