اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى  6أكتوبر الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-1-4حتى 2019-1-8
مرحلة تحت  15سنه ناشئات
درو 32
1

سلمى أحمد عبد ﷲ  -شمس

2

BYE

3

كنزي تامر جوده  -جزيرة

4

م2019/01/05 /12:55 3
فريده مصطفى عطيه  -هليو

5

جومانه خالد سليم  -معادى

6

م2019/01/05 /12:55 4
مريم أحمد النويهى  -م.النصر

7

ملك حسام حسن  -اﻻتحاد

8

م2019/01/05 /12:55 5
كنزي أشرف شلبي  -ك  .شوت

9

نور رامى حرفوش  -ب .بول

10

BYE

11

لجين سامح علي 6 -أكتوبر

12

م2019/01/05 /12:55 6
كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

سلمى أحمد عبد ﷲ  -شمس
م2019/01/06 11:35 3
كنزي تامر جوده  -جزيرة

م17:25 5
جومانه خالد سليم  -معادى

نور رامى حرفوش

نور رامى حرفوش  -ب .بول

م17:25 6

14

سارة رامى سوادن  -هليو

15

ريم محمد عبده سليم  -ب .بول

2019/01/06

سارة رامى سوادن  -هليو

م2019/01/05 /13:25 2
مريم أكرم أبو الوفا  -اﻻتحاد

م15:30 1

2019/01/08

ريم تامر المغازي  -أهلى
م2019/01/05 /13:25 3
مريم إسﻼم السباعي  -دجلة

19

كارين أحمد أسامة  -أهلى

20

م2019/01/05 /13:25 4
سهيله عمر حسام  -هليو

21

جنى محمود عزيز  -هليو
م2019/01/05 /13:25 5
هيا اسﻼم مصطفى  -م.النصر

23

BYE

24

رقيه ياسر حمزه  -اﻻتحاد

ريم تامر المغازي  -أهلى
م2019/01/06 12:05 1
سهيله عمر حسام  -هليو

هيا اسﻼم مصطفى  -م.النصر

26

جنى مصطفى هﻼل  -الصيد

27

جاسمين محمد سليم  -الصيد

28

م2019/01/05 /13:55 1
جودي كريم الخواص  -ب .بول

29

ليلى تامر حسانين  -شمس

32

نور محمد مجاهد  -أهلى

هيا اسﻼم مصطفى  -م.النصر

م15:30 2

م2019/01/06 12:05 3
جاسمين محمد سليم  -الصيد

31

سهيله عمر حسام  -هليو

نور محمد مجاهد

25

BYE

2019/01/06

م2019/01/06 12:05 2
رقيه ياسر حمزه  -اﻻتحاد

ملك عبد الحميد حسين  -م.النصر

م2019/01/05 /13:55 2
عاليه عﻼء فتح  -الصيد

سهيله عمر حسام  -هليو

م18:00 1

م2019/01/05 /13:25 6
جنى مصطفى هﻼل  -الصيد

30

2019/01/07

نور رامى حرفوش  -ب .بول

م2019/01/06 11:35 6
ريم محمد عبده سليم  -ب .بول

22

جومانه خالد سليم  -معادى

نور رامى حرفوش  -ب .بول
م2019/01/06 11:35 5
كرمة إيمن عﻼم  -سبورتنج

13

18

سلمى أحمد عبد ﷲ  -شمس

م15:30 1

سارة رامى سوادن  -هليو

17

2019/01/06

م2019/01/06 11:35 4
كنزي أشرف شلبي  -ك  .شوت

م2019/01/05 /13:25 1
بريهان محمد حسن  -ك  .شوت

16

سلمى أحمد عبد ﷲ  -شمس

2019/01/07

جاسمين محمد سليم  -الصيد
نور محمد مجاهد  -أهلى
م18:00 2

عاليه عﻼء فتح  -الصيد
م2019/01/06 12:05 4
نور محمد مجاهد  -أهلى

2019/01/06

نور محمد مجاهد  -أهلى

1899/12/30
1899/12/30

نور محمد مجاهد

