اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-1-24حتﻰ 2018-1-29
مرحلة تحت  15سنه ناشئات
درو 64
1

مريم ياسر رفعت  -الصيد

2

BYE

3

حنين هاني الزيادي  -اﻻتحاد

4

BYE

5

رقيه ياسر حمزه  -الجيش

6

BYE

7

فيروز إيهاب محمد  -سبورتنج

8

BYE

9

جنى مصطفى هﻼل  -الصيد

10

BYE

11

لجين محمد على أحمد  -رواد

12

BYE

13

جنى طارق عوض  -شمس

14

BYE

15

إيمان أحمد عبدالباري  -مجمع 3

16

BYE

17

فريدة هشام الركايبى  -هليو

18

BYE

19

ندي أحمد الدرديري  -دجلة

20

م2018/01/24 / 14:45 3
جودي كريم الخواص  -شمس

21

نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

22

BYE

23

فريده محمد رفعت  -دجلة

24

م2018/01/24 / 14:45 4
نور محمد راشد  -القضاه

25

جنى أحمد عبد الغنى  -الجيش

26

BYE

27

فاطمه حسن زهدى  -سبورتنج

28

BYE

29

فريده أحمد فرج  -دجلة

30

BYE

31

جنى أيمن سيد  -معادى

32

BYE

مريم ياسر رفعت
م2018/01/25 15:40 1
حنين هاني الزيادي

مريم ياسر رفعت

م2018/01/26 13:35 3
رقيه ياسر حمزه

فيروز إيهاب محمد

فيروز إيهاب محمد

م2018/01/25 15:40 2
فيروز إيهاب محمد

جنى مصطفى هﻼل
م2018/01/25 15:40 3
جنى مصطفى هﻼل
لجين محمد على أحمد
جنى مصطفى هﻼل
م2018/01/26 13:35 4
إيمان أحمد عبدالباري

جنى طارق عوض
م2018/01/25 15:40 4
إيمان أحمد عبدالباري

فريدة هشام الركايبى
م2018/01/25 15:40 5
فريدة هشام الركايبى
جودي كريم الخواص

م2018/01/26 13:35 5
نانسى محمد المنسى

فريدة هشام الركايبى

نانسى محمد المنسى

م2018/01/25 15:40 6
فريده محمد رفعت

جنى أحمد عبد الغنى
م2018/01/25 16:10 1
فاطمه حسن زهدى

فاطمه حسن زهدى
فاطمه حسن زهدى

م2018/01/26 13:35 6
فريده أحمد فرج
م2018/01/25 16:10 2
جنى أيمن سيد

جنى أيمن سيد
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بطولة بورسعيد المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-1-24حتﻰ 2018-1-29
مرحلة تحت  15سنه ناشئات
درو 64
33

BYE

34

حبيبه أيمن سيد  -معادى

35

BYE

36

كرمه أحمد يسري  -هليو

37

BYE

38

هيا اسﻼم مصطفى  -م.النصر

39

BYE

40

خديجه حمدي البرقوقي  -دجلة

41

BYE

42

سالوناز وسام الحسيني  -سموحة

43

BYE

44

جنى أحمد سيد  -دجلة

45

BYE

46

لوجين ياسر جوهرى  -معادى

47

BYE

48

نور رامى حرفوش  -سبورتنج

49

BYE

50

شهد شريف حسنين  -المؤسسة

51

BYE

52

حبيبه محمد زهران  -اﻻتحاد

53

بسمله محمد عارف  -سموحة

54

م2018/01/24 / 14:45 5
سما هاني الشربيني  -اﻻتحاد

55

BYE

56

رنا محمد عبده سليم  -الجيش

57

BYE

58

سماء محمد أحمد  -دجلة

59

BYE

60

ميار خالد ضابيه  -سموحة

61

BYE

62

سارة رامى سوادن  -هليو

63

BYE

64

سلمى أحمد عبد ﷲ  -شمس

حبيبه أيمن سيد
م2018/01/25 16:10 3
كرمه أحمد يسري

حبيبه أيمن سيد

م2018/01/26 14:10 1
هيا اسﻼم مصطفى

هيا اسﻼم مصطفى

هيا اسﻼم مصطفى

م2018/01/25 16:10 4
خديجه حمدي البرقوقي

سالوناز وسام الحسيني
م2018/01/25 16:10 5
جنى أحمد سيد

جنى أحمد سيد
لوجين ياسر جوهرى

م2018/01/26 14:10 2
لوجين ياسر جوهرى

لوجين ياسر جوهرى
م2018/01/25 16:10 6
نور رامى حرفوش

شهد شريف حسنين
م2018/01/25 16:40 1
حبيبه محمد زهران

حبيبه محمد زهران

م2018/01/26 14:10 3
بسمله محمد عارف

بسمله محمد عارف

بسمله محمد عارف

م2018/01/25 16:40 2
رنا محمد عبده سليم

سماء محمد أحمد
م2018/01/25 16:40 3
ميار خالد ضابيه

سماء محمد أحمد
سارة رامى سوادن

م2018/01/26 14:10 4
سارة رامى سوادن
م2018/01/25 16:40 4
سلمى أحمد عبد ﷲ

سارة رامى سوادن

