اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-2-13حتﻰ 2019-2-17
مرحلة عمومﻰ سيدات
درو 32
1

رنيم محمد الوليلي  -دجلة

2

BYE

3

ريم زكي السيد  -طنطا

4
5
6

BYE

7

شهد محمد الرفاعى  -دجلة

9

11

نادين أيمن شاهين  -جزيرة

13
14

BYE

15

حبيبة حسام الدين  -أهلى

16

م2019/02/13 /17:00 4
أيه هانئ المصري  -دجلة

17

ناردين سامح جرس  -دجلة

18

م2019/02/13 /17:00 5
فريده محمود محمد  -اﻻتحاد

19

BYE

20

زينة فريد مكيوي  -سبورتنج

21

زينه خالد محمد سعيد  -زهور
م2019/02/13 /17:35 1
ندى عباس عمران  -جزيرة

23

BYE

24

سلمى هاني إبراهيم  -ب .بول

25

مريم إيهاب الشنواي  -طنطا
م2019/02/13 /17:35 2
ندي ايهاب حافظ  -أهلى

27

BYE

28

ميار هانى محمد  -دجلة

29

هيا محمد على أحمد  -الصيد

30

م2019/02/14 16:00 2
شهد محمد الرفاعى  -دجلة

17:00 GC

م2019/02/13 /17:35 3
دينا أحمد فريد  -أهلى

31

BYE

32

نور محمد الطيب  -هليو

2019/02/16

نوران أحمد جوهر

نوران أحمد جوهر  -دجلة
م2019/02/14 16:00 3
نادين أيمن شاهين  -جزيرة

نوران أحمد جوهر  -دجلة

م2019/02/13 /17:00 3
أمينة إيهاب الريحانى  -الصيد
هانيا أيمن الحمامي  -هليو

26

يثرب عادل محمد  -أهلى

رنيم محمد الوليلي  -دجلة

يثرب عادل محمد  -أهلى

نوران أحمد جوهر  -دجلة

10

22

17:30 GC

2019/02/15

م2019/02/13 /17:00 2
سلمى حاتم عصمت  -ب .بول

BYE

12

رنيم محمد الوليلي  -دجلة

م2019/02/13 /17:00 1
مريم عﻼء الدين شوقى  -أهلى
يثرب عادل محمد  -أهلى

8

رنيم محمد الوليلي  -دجلة
م2019/02/14 16:00 1
ريم زكي السيد  -طنطا

نوران أحمد جوهر  -دجلة
18:30 GC
هانيا أيمن الحمامي  -هليو

2019/02/15

هانيا أيمن الحمامي  -هليو

م2019/02/14 16:00 4
حبيبة حسام الدين  -أهلى
2019/02/17 18:00 GC

ناردين سامح جرس  -دجلة
م2019/02/14 16:00 5
زينة فريد مكيوي  -سبورتنج

زينة فريد مكيوي  -سبورتنج

م15:30 3
ندى عباس عمران  -جزيرة

2019/02/15

زينة فريد مكيوي  -سبورتنج

سلمى هاني إبراهيم  -ب .بول

م2019/02/14 16:45 1
سلمى هاني إبراهيم  -ب .بول
نور محمد الطيب
18:00 GC

2019/02/16

ندي ايهاب حافظ  -أهلى
م2019/02/14 16:45 2
ميار هانى محمد  -دجلة

ميار هانى محمد  -دجلة
نور محمد الطيب  -هليو
م15:30 4

دينا أحمد فريد  -أهلى
م2019/02/14 16:45 3
نور محمد الطيب  -هليو

2019/02/15

نور محمد الطيب  -هليو

1899/12/30
1899/12/30

نور محمد الطيب

