اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  ٢٠٢٢-٠٨-٠٩حتى ٢٠٢٢-٠٨-١٦
مرحلة تحت  ١٥سنه ناشئات
درو ٦٤
1

حبيبه سامح محمود  -دجلة

2

BYE

3

لجين عﻼء حسني  -طنطا

4

م2022/08/09 / 10:00 ١
حﻼ وليد عبد الجليل  -دجلة

5

لينا إيمن أحمد ماهر  -دجلة

6

BYE

حبيبه سامح محمود
م2022/08/10 17:05 ١

لينا إيمن أحمد ماهر

م2022/08/10 17:05 ٢
 7ﻻرا عمرو صابر البغدادى  -ب .بول ﻻرا عمرو صابر البغدادى

8

BYE

9

ملك إسﻼم رسﻼن  -طنطا

10

BYE

ملك إسﻼم رسﻼن

11

رودينا إيهاب عصمت  -دجلة

م2022/08/10 17:05 ٣
رودينا إيهاب عصمت

12

BYE

13

منة ﷲ صالح حامد  -دجلة

14

BYE

15

لمي تامر دسوقي  -اﻻتحاد

16

م2022/08/09 / 10:35 ١
جنى احمد كمال  -م.قومى

17

فريده أمجد الشابوري  -دجلة

18

BYE

19

راما أحمد النجار  -دجلة

Q1

Q2

Q3

منة ﷲ صالح حامد
م2022/08/10 17:45 ١

فريده أمجد الشابوري

Q4

Q5

م2022/08/10 17:45 ٢

20

م2022/08/09 / 11:10 ١
ملك السيد سنبل  -سبورتنج

21

سلمى عمرو السعيد  -معادى

22

BYE

سلمى عمرو السعيد

23

جيداء محمد علي  -أهلى

م2022/08/10 17:45 ٣
جيداء محمد علي

24

BYE

25

نور طارق نهاد جمعة  -معادى

26

BYE

27

جودي شعبان حامد  -أهلى

28

م2022/08/09 / 11:45 ١
نورين ياقوت  -المؤسسة

نور طارق نهاد جمعة

Q6

Q7

م2022/08/10 18:25 ١

29

زينه أحمد الخادم  -ب .بول

30

BYE

زينه أحمد الخادم

31

مريم مينا لبيب  -سبورتنج

م2022/08/10 18:25 ٢
مريم مينا لبيب

Q8

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  ٢٠٢٢-٠٨-٠٩حتى ٢٠٢٢-٠٨-١٦
مرحلة تحت  ١٥سنه ناشئات
درو ٦٤
32

BYE

33

نور محمد خليل  -اﻻتحاد

34

م2022/08/09 / 12:20 ١
حبيبه أحمد رزق  -الصيد

35

BYE

36

زينه محمد عبد العال  -معادى

37

سميه محمد محمود  -اﻻتحاد

38
39
40

خديجة ممدوح عمران  -أهلى

41

ليلى هشام خضر  -معادى

م2022/08/10 19:05 ١
خديجة ممدوح عمران

م2022/08/09 / 13:30 ١
سما نصر السيد احمد  -منصورة

43

BYE

44

مريم ياسر سامي  -شمس

45

رقيه حسن عبد الجواد  -دجلة

46

م2022/08/10 18:25 ٣
زينه محمد عبد العال

م2022/08/09 / 12:55 ١
جدا محمد كمال  -دجلة

BYE

42

Q9

Q 10

Q 11
م2022/08/10 19:05 ٢
مريم ياسر سامي

م2022/08/09 / 14:05 ١
هيا هشام محمود  -قناة.س

47

BYE

48

فاطيما طلعت هاشم  -دجلة

49

رقيه محمد عبد الوهاب  -معادى

50

م2022/08/09 / 14:40 ١
جنى أحمد عبد الستار  -منصورة

م2022/08/10 19:05 ٣
فاطيما طلعت هاشم

Q 12

Q 13
م2022/08/10 19:45 ١
ﻻيان احمد محمد

51

BYE

52

ﻻيان احمد محمد  -دجلة

53

BYE

54

أيسل عمرو جوده  -المؤسسة

أيسل عمرو جوده

55

BYE

م2022/08/10 19:45 ٢
لميس محمد عوض

56

لميس محمد عوض  -دجلة

57

BYE

58

مايا محمد مندور  -اﻻتحاد

مايا محمد مندور

59

BYE

م2022/08/10 19:45 ٣
سلمى محمد العمروسي

60

سلمى محمد العمروسي  -معادى

61

يارا عﻼء قاسم  -زهور

62

م2022/08/09 / 15:15 ١
ريتال محمد الفقي  -طنطا

Q 14

Q 15

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى طنطا الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  ٢٠٢٢-٠٨-٠٩حتى ٢٠٢٢-٠٨-١٦
مرحلة تحت  ١٥سنه ناشئات
درو ٦٤
63

BYE

64

حبيبه ثروت عبدالرحمن  -دجلة

م2022/08/10 20:25 ١
حبيبه ثروت عبدالرحمن

Q 16

