اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى الصيد المصري المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-10-18حتﻰ 2018-10-22
مرحلة تحت  17سنه ناشئات
درو 32
1

جنه كريم العشماوى  -سبورتنج

2

BYE

3

مريم إيهاب الشنواي  -طنطا

4
5
6
7

مارجان عماد الدفراوى  -هليو
م2018/10/19 /19:35 6
جنه هشام زهران  -دجلة
هنا هشام أحمد  -هليو

8
9

نيللى سامح على  -أهلى

10

BYE

11

مريم عمرو عاطف  -دجلة

12

م2018/10/19 /19:35 8
ناردين سامح جرس  -دجلة

13

هنا أحمد نعمان  -الصيد

14

BYE

15

سماء محمد أحمد  -دجلة

16

م2018/10/19 /19:35 9
ملك أحمد الترجمان  -ب .بول

17

نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

19
20
21
22

م2018/10/19 /19:35 10
مريم خالد ياسين  -المنيا
مريم محمد أحمد على  -اﻻتحاد

م2018/10/20 12:30 8
هنا هشام أحمد  -هليو

نيللى سامح على  -أهلى
م2018/10/20 12:30 9
ناردين سامح جرس  -دجلة

هنا أحمد نعمان  -الصيد

ناردين سامح جرس  -دجلة

ملك أحمد الترجمان  -ب .بول

م2018/10/20 12:30 10
ملك أحمد الترجمان  -ب .بول

نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد
م2018/10/20 13:05 1
نوران إيمن عماره  -طنطا

نانسى محمد المنسى  -اﻻتحاد

نور وليد أحمد فؤاد  -سبورتنج
م2018/10/19 /20:05 2
سارة مجدى جمال  -هليو

23
24

رغداء عصام جوده  -طنطا

25

مريم أحمد النويهى  -م.النصر
م2018/10/19 /20:05 3
زينه هانئ يونس  -النصر

27

BYE

28

يارا مصطفى حيدر  -دجلة

29

فريده أحمد الترجمان  -ب .بول

30

جنه هشام زهران  -دجلة

هنا هشام أحمد  -هليو

م2018/10/19 /20:05 1
نوران إيمن عماره  -طنطا

BYE

26

جنه كريم العشماوى  -سبورتنج

م2018/10/19 /19:35 5
ملك حسن محمد  -الصيد

م2018/10/19 /19:35 7
فريده أحمد سلوم  -دجلة

18

جنه كريم العشماوى  -سبورتنج
م2018/10/20 12:30 7
ملك حسن محمد  -الصيد

م2018/10/19 /20:05 4
ليلى سامح عمر  -جزيرة

31

BYE

32

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

نور وليد أحمد فؤاد  -سبورتنج

نور وليد أحمد فؤاد  -سبورتنج

م2018/10/20 13:05 2
رغداء عصام جوده  -طنطا

مريم أحمد النويهى  -م.النصر
م2018/10/20 13:05 3
يارا مصطفى حيدر  -دجلة

ليلى سامح عمر  -جزيرة
م2018/10/20 13:05 4
نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

يارا مصطفى حيدر  -دجلة

نغم أحمد محمود مجدي  -أهلى

1899/12/30
1899/12/30

