اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  ٢٠١٧-٢٠١٦المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  ٢٠١٧-٤٫٠٠٠-٢٠٫٠٠٠حتﻰ ٢٠١٧-٤٫٠٠٠-٢٦٫٠٠٠
مرحلة تحت  ١٥سنه ناشئات

درو ٦٤٫٠٠٠

 1سلمى أحمد محمد الطيب  -الصيد.ق

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BYE

نيللى سامح على  -الجيش

م2017/04/20 / 22:00 ٦
سلمى أحمد عبد ﷲ  -شمس

BYE

سماء محمد أحمد  -دجلة

ميار محمد خميس  -سموحة

BYE

انجى سامح على  -الجيش

BYE

ملك أحمد محمد البدرى  -الصيد.ق

رغداء عصام جوده

م2017/04/21 19:00 ٥

م2017/04/20 / 22:00 ٩
سلمي أحمد محمد  -دجلة
جنى وائل صافى  -دجلة

BYE

كارين إيهاب هنري  -الجيش

جنى وائل صافى

م2017/04/21 19:00 ٦

م2017/04/20 / 22:00 ١٠
أميره السيد الرفاعي  -دجلة

م2017/04/22 14:10 ١

فريدة هشام سعيد  -الجيش

26

BYE

28

BYE

30

BYE

32

BYE

31

م2017/04/22 13:25 ١٠

رغداء عصام جوده  -طنطا

24

29

ميار محمد خميس

م2017/04/21 19:00 ٤

م2017/04/20 / 22:00 ٨
شهد عمرو توفيق  -قارون

BYE

27

ملك محمد العصامى

م2017/04/21 19:00 ٣

م2017/04/20 / 22:00 ٧
حبيبه إسﻼم أمين  -دجلة

22

25

م2017/04/22 13:25 ٩

ملك محمد العصامى  -طنطا

BYE

23

سلمى أحمد محمد الطيب

م2017/04/21 19:00 ٢

هبه ﷲ محمد رياض  -سبورتيج

فريدة هشام سعيد

م2017/04/21 19:00 ٧
هبه ﷲ محمد رياض

يارا مصطفى حيدر  -دجلة

نور محمد الشرقاوي  -دجلة

يارا مصطفى حيدر

م2017/04/21 19:00 ٨
نور محمد الشرقاوي
م2017/04/22 14:10 ٢

دارين أسامه محمد  -الجيش

جنى أحمد عبد الغنى  -الجيش

دارين أسامه محمد

م2017/04/21 19:00 ٩
جنى أحمد عبد الغنى
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33
34

فريده شريف عفت  -هليو

م2017/04/20 / 22:30 ١
لينة محمد الملغم  -سموحة

35

BYE

37

BYE

39

BYE

41

حنين وسام سلطان  -دجلة

36
38
40
42

لينا شريف تمام  -سبورتيج

فريده أحمد فرج  -دجلة

م2017/04/20 / 22:30 ٢
فريده وليد فخرى  -هليو

43
45

جوزيده محمود ابو زيد  -ح.حدود

46

م2017/04/20 / 22:30 ٣
رنا محمد عبده سليم  -الجيش

47
49

جنى حسام أبو ديب  -طنطا

50

م2017/04/20 / 22:30 ٤
جنى أحمد سيد  -ح.حدود

51
53

ملك محمد حجازي  -الصيد.ق

54

م2017/04/20 / 22:30 ٥
فرح تامر عصام الدين  -الجيش

55
57

BYE

59

BYE

61

مريم محمد أحمد على  -النورس

58
60
62
63
64

م2017/04/22 14:10 ٤

م2017/04/21 19:35 ٣
بسمله محمد عارف

م2017/04/21 19:35 ٤
نور وليد أحمد فؤاد

نور وليد أحمد فؤاد  -سبورتيج

BYE

56

م2017/04/21 19:35 ٢
ناردين سامح جرس

بسمله محمد عارف  -سموحة

BYE

52

فريده أحمد فرج

م2017/04/21 19:35 ١
جنى هشام عيسى

ناردين سامح جرس  -دجلة

BYE

48

م2017/04/22 14:10 ٣

جنى هشام عيسى  -الصيد.ق

BYE

44

م2017/04/21 19:00 ١٠
لينا شريف تمام

م2017/04/22 14:10 ٥

م2017/04/21 19:35 ٥
نورين هشام خليفه

نورين هشام خليفه  -سبورتيج

مارجان عماد الدفراوى  -هليو

هنا هشام أحمد  -هليو
م2017/04/20 / 22:30 ٦
فرح هشام سعيد  -الجيش

BYE

جنه كريم العشماوى  -سبورتيج

مارجان عماد الدفراوى

م2017/04/21 19:35 ٦
هنا هشام أحمد
م2017/04/22 14:10 ٦

م2017/04/21 19:35 ٧
جنه كريم العشماوى

