اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة المصري لﻺسكواش 2المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-12-20حتﻰ 2018-12-23
مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 64
1

روضه محمد الدسوقي  -رواد

2

BYE

روضه محمد الدسوقي

3

جنى سامح طﻼل  -زهور

م2018/12/21 13:00 1
جنى سامح طﻼل

4

BYE

5

نور حسام حسن  -اﻻتحاد

6

BYE

نور حسام حسن

7

سلمي محمود محمد  -الصيد

م2018/12/21 13:00 2
سلمي محمود محمد

8

BYE

9

فرح محمد القشاوي  -دجلة

م2018/12/21 18:10 1

روضه محمد الدسوقي

سلمي محمود محمد

10

BYE

فرح محمد القشاوي

11

مريم فادي ميخائيل  -دجلة

م2018/12/21 13:00 3
مريم فادي ميخائيل

12

BYE

13

رؤى ممدوح السيد  -م.النصر

14

BYE

رؤى ممدوح السيد

15

منه أحمد عبد الباري  -ب .بول

م2018/12/21 13:00 4
منه أحمد عبد الباري

16

BYE

17

جودى محمد رشدي  -أهلى

18

BYE

جودى محمد رشدي

19

لجين محمد مصطفي  -دجلة

م2018/12/21 13:25 1
لجين محمد مصطفي

20

BYE

21

أيتن وسيم الرشيدي  -الصيد

22

BYE

أيتن وسيم الرشيدي

23

ملك محمد المراغي  -شمس

م2018/12/21 13:25 2
ملك محمد المراغي

24

BYE

25

جنا محمد شفيق راشد  -اﻻتحاد

26

BYE

27

روضه محمد الدسوقي

مريم فادي ميخائيل
منه أحمد عبد الباري

م2018/12/21 18:10 2
منه أحمد عبد الباري

جودى محمد رشدي

م2018/12/21 18:10 3

ملك محمد المراغي

ملك محمد المراغي

جنا محمد شفيق راشد

م2018/12/21 13:25 3
جنه عمرو السيد احمد
جنه عمرو السيد احمد  -ك  .شوت

جنا محمد شفيق راشد
زينه خالد هﻼل

28

BYE

29

زينه خالد هﻼل  -هليو

30

BYE

زينه خالد هﻼل

31

راما أحمد النجار  -م.بوينت

م2018/12/21 13:25 4
ريتاج محمد كامل

32

م2018/12/20 / 13:40 2
ريتاج محمد كامل  -ب .بول

م2018/12/21 18:10 4
زينه خالد هﻼل

1899/12/30
1899/12/30

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة المصري لﻺسكواش 2المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-12-20حتﻰ 2018-12-23
مرحلة تحت  13سنه ناشئات
درو 64
33
34

جودي محمد نافع  -سموحة
م2018/12/20 / 13:40 3
جنى أحمد عبد الستار  -منصورة

35

BYE

36

هانيا إيمن محمود  -الجيش

37

BYE

 38يارا رامي محمد حرفوش  -ب .بول

39

BYE

40

كرمه شريف مرعي  -البرلسى

41

سلمى عمرو المكاوي  -الصيد

42

م2018/12/20 / 13:40 4
روزان رمضان العتربي  -دجلة

جودي محمد نافع
م2018/12/21 13:50 1
هانيا إيمن محمود

جودي محمد نافع

م2018/12/21 18:35 1
يارا رامي محمد حرفوش

جودي محمد نافع

يارا رامي محمد حرفوش

م2018/12/21 13:50 2
كرمه شريف مرعي

روزان رمضان العتربي
م2018/12/21 13:50 3
رقيه عصام عثمان

43

BYE

44

رقيه عصام عثمان  -أهلى

45

BYE

46

لودجي أكرم جورج  -شمس

لودجي أكرم جورج

47

BYE

م2018/12/21 13:50 4
جودي أحمد سرور

48

جودي أحمد سرور  -شمس

49

سلمى عصام عثمان  -أهلى

50

م2018/12/20 / 14:05 1
سلمى أحمد وصال  -دجلة

رقيه عصام عثمان
رقيه عصام عثمان

م2018/12/21 18:35 2
جودي أحمد سرور

سلمى عصام عثمان
م2018/12/21 14:15 1
وعد ﷲ السيد محمد

51

BYE

52

وعد ﷲ السيد محمد  -اﻻتحاد

53

BYE

54

ندى أحمد الجزار  -ب .بول

ندى أحمد الجزار

55

BYE

م2018/12/21 14:15 2
روان هشام صقر

56

روان هشام صقر  -مجمع 3

57

BYE

58

جورى هشام احمد  -أهلى

جورى هشام احمد

59

BYE

م2018/12/21 14:15 3
كنزي محمد ابو ستيت

60

كنزي محمد ابو ستيت  -دجلة

61

BYE

62

إيثار خالد أحمد 6 -أكتوبر

إيثار خالد أحمد

63

BYE

م2018/12/21 14:15 4
أيات عماد أيوب

64

أيات عماد أيوب  -م.النصر

سلمى عصام عثمان

م2018/12/21 18:35 3

سلمى عصام عثمان

روان هشام صقر

كنزي محمد ابو ستيت
كنزي محمد ابو ستيت

م2018/12/21 18:35 4
أيات عماد أيوب

