اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-09-19حتى 2019-09-24
مرحلة تحت  11سنه ناشئات
درو 128
1

مريم إبراهيم فوده  -زهور

2

BYE

3

عاليه وليد قابل محمد  -سموحة

4

BYE

5

مايا أحمد حسنين  -طنطا

6

BYE

7

هيا هشام محمود  -قناة.س

8

BYE

9

سلمي حازم فاروق  -سموحة

10

BYE

11

فريده إيمن نعمه ﷲ  -سبورتنج

12

BYE

13

خديجه محمد المصري  -سبورتنج

14

BYE

15

حﻼ شريف خلف  -ح.حدود

16

BYE

مريم إبراهيم فوده
م2019/09/19 12:50 5
عاليه وليد قابل محمد

مريم إبراهيم فوده

م10:00 1

مايا أحمد حسنين

2019/09/20

مريم إبراهيم فوده

مايا أحمد حسنين

م2019/09/19 12:50 6
هيا هشام محمود

م19:30 4

2019/09/20

سلمي حازم فاروق
م2019/09/19 13:10 1
فريده إيمن نعمه ﷲ

سلمي حازم فاروق
سلمي حازم فاروق
م10:00 2

خديجه محمد المصري
م2019/09/19 13:10 2
حﻼ شريف خلف

2019/09/20

خديجه محمد المصري

سلمي حازم فاروق
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نظام المسابقات وشئون الﻼعبين
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17

جنى أحمد عبد الستار  -منصورة

18

BYE

19

مروه خليل الرويعي  -اﻻسطول

20

BYE

21

جنى أحمد حبيب  -سموحة

22

BYE

23

مريم شادي عمرو  -سبورتنج

24

BYE

25

زينه محمد عبد العال  -سبورتنج

26

BYE

27

ملك وائل شرف  -سبورتنج

28

BYE

29

فطيمه محمد الشامي  -سبورتنج

30

BYE

31

ملك السيد سنبل  -سبورتنج

32

2019/09/19
م/ 10:00 1
عائشه شريف عسكر  -سبورتنج

جنى أحمد عبد الستار
م2019/09/19 13:10 3
مروه خليل الرويعي

جنى أحمد عبد الستار

م10:00 3

جنى أحمد حبيب

2019/09/20

جنى أحمد عبد الستار

جنى أحمد حبيب

م2019/09/19 13:10 4
مريم شادي عمرو
جنى أحمد عبد الستار
م19:30 5

2019/09/20

زينه محمد عبد العال
م2019/09/19 13:10 5
ملك وائل شرف

زينه محمد عبد العال
زينه محمد عبد العال
م10:00 4

فطيمه محمد الشامي
م2019/09/19 13:10 6
عائشه شريف عسكر

2019/09/20

عائشه شريف عسكر
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33

هايا محمد مبروك  -سموحة

34

BYE

35

روزان أحمد منصور  -اﻻتحاد

36

BYE

37

ريتال محمد الفقي  -طنطا

38

BYE

39

ريتاج تامر نصر محمد  -سموحة

40

BYE

41

ﻻنا تامر دسوقي  -زهور

42

BYE

43

لينه شريف محمد  -سبورتنج

44

BYE

45

جودي محمود مبروك  -سموحة

46

BYE

47

شهد وليد مساح  -اﻻسطول

48

BYE

هايا محمد مبروك
م2019/09/19 13:30 1
روزان أحمد منصور

هايا محمد مبروك

م10:00 5

ريتال محمد الفقي

2019/09/20

ريتال محمد الفقي

ريتال محمد الفقي

م2019/09/19 13:30 2
ريتاج تامر نصر محمد

م19:30 6

2019/09/20

ﻻنا تامر دسوقي
م2019/09/19 13:30 3
لينه شريف محمد

ﻻنا تامر دسوقي
ﻻنا تامر دسوقي
م10:00 6

جودي محمود مبروك
م2019/09/19 13:30 4
شهد وليد مساح

2019/09/20

شهد وليد مساح

ﻻنا تامر دسوقي
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49

ﻻرا إسﻼم حسن  -سموحة

50

BYE

51

دانه أحمد فارس  -سموحة

52

BYE

53

هنا السيد القصيفي  -سبورتنج

54

BYE

55

مايا محمد عصمت  -ب .بول

56

BYE

57

دارين السعيد عمران  -سبورتنج

58

BYE

59

فاطمه حسين عبدالوهاب  -سبورتنج

60

BYE

61

حبيبه تامر السيد بكر  -سموحة

62

BYE

63

إيمان طارق طبوزاده  -سبورتنج

64

BYE

ﻻرا إسﻼم حسن
م2019/09/19 13:30 5
دانه أحمد فارس

ﻻرا إسﻼم حسن

م10:20 1

هنا السيد القصيفي

2019/09/20

ﻻرا إسﻼم حسن

هنا السيد القصيفي

م2019/09/19 13:30 6
مايا محمد عصمت
ﻻرا إسﻼم حسن
م19:55 1

2019/09/20

دارين السعيد عمران
م2019/09/19 13:50 1
فاطمه حسين عبدالوهاب

دارين السعيد عمران
دارين السعيد عمران
م10:20 2

حبيبه تامر السيد بكر
م2019/09/19 13:50 2
إيمان طارق طبوزاده

2019/09/20

حبيبه تامر السيد بكر
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65

BYE

66

يارا يوسف فكري  -اﻻسطول

67

BYE

68

جنى هشام هواش  -سموحة

69

BYE

70

ﻻرا أحمد منصور  -سموحة

71

BYE

72

كرمه أحمد سلوم  -سموحة

73

BYE

74

لجين أحمد مشعل  -سموحة

75

BYE

76

مريم مينا لبيب  -سبورتنج

77

BYE

78

زينه محمود عباسي  -سبورتنج

79

BYE

80

هدى سامح فتح ﷲ  -طنطا

يارا يوسف فكري
م2019/09/19 13:50 3
جنى هشام هواش

جنى هشام هواش

م10:20 3

ﻻرا أحمد منصور

2019/09/20

كرمه أحمد سلوم

كرمه أحمد سلوم

م2019/09/19 13:50 4
كرمه أحمد سلوم

م19:55 2

2019/09/20

لجين أحمد مشعل
م2019/09/19 13:50 5
مريم مينا لبيب

مريم مينا لبيب
مريم مينا لبيب
م10:20 4

زينه محمود عباسي
م2019/09/19 13:50 6
هدى سامح فتح ﷲ

2019/09/20

هدى سامح فتح ﷲ

مريم مينا لبيب

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-09-19حتى 2019-09-24
مرحلة تحت  11سنه ناشئات
درو 128
81

BYE

82

فريده عمر شريف  -سبورتنج

83

BYE

84

سما محمد ابراهيم  -منصورة

85

BYE

86

أمنيه رمضان مشالي  -اﻻتحاد

87

BYE

88

مليكه محمد عبد البر  -سبورتنج

89

BYE

90

راويه عبدالرحمن حسن  -سبورتنج

91

BYE

92

ليﻼس هيثم حنفي  -سموحة

93

BYE

94

جنه محمد فرحات  -سموحة

95

BYE

96

منة ﷲ صالح حامد  -دجلة

فريده عمر شريف
م2019/09/19 14:10 1
سما محمد ابراهيم

سما محمد ابراهيم

م10:20 5

أمنيه رمضان مشالي

2019/09/20

سما محمد ابراهيم

مليكه محمد عبد البر

م2019/09/19 14:10 2
مليكه محمد عبد البر
منة ﷲ صالح حامد
م19:55 3

2019/09/20

راويه عبدالرحمن حسن
م2019/09/19 14:10 3
ليﻼس هيثم حنفي

راويه عبدالرحمن حسن
منة ﷲ صالح حامد
م10:20 6

جنه محمد فرحات
م2019/09/19 14:10 4
منة ﷲ صالح حامد

2019/09/20

منة ﷲ صالح حامد
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97

BYE

98

إيﻼن وائل فراج  -طنطا

99

BYE

100

زينه أحمد ابراهيم  -سموحة

101

BYE

102

نور عمرو الشريف  -المؤسسة

103

BYE

104

لوجين شريف وهبي  -سموحة

105

BYE

106

جنى محمد عبد الحميد  -سموحة

107

BYE

108

تاليا عجمي السيد  -سبورتنج

109

BYE

110

عاليا مصطفى خليف  -سبورتنج

111

BYE

112

جمانه السيد العسال  -دجلة

إيﻼن وائل فراج
م2019/09/19 14:10 5
زينه أحمد ابراهيم

زينه أحمد ابراهيم

م10:40 1

نور عمرو الشريف

2019/09/20

لوجين شريف وهبي

لوجين شريف وهبي

م2019/09/19 14:10 6
لوجين شريف وهبي

م19:55 4

2019/09/20

جنى محمد عبد الحميد
م2019/09/19 14:30 1
تاليا عجمي السيد

جنى محمد عبد الحميد
جمانه السيد العسال
م10:40 2

عاليا مصطفى خليف
م2019/09/19 14:30 2
جمانه السيد العسال

2019/09/20

جمانه السيد العسال

لوجين شريف وهبي
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113

BYE

114

شيرمين شريف سرور  -سموحة

115

BYE

116

ملك محمد فؤاد عياد  -سموحة

117

BYE

118

ميعاد محمد الديب  -سموحة

119

BYE

120

جودي وليد المﻼح  -ب.المحلة

121

BYE

122

هنا أسامه السمدوني  -طنطا

123

BYE

124

لجين عﻼء حسني  -طنطا

125

BYE

126

إنجي خالد أبو العزم  -سبورتنج

127

BYE

128

نور محمود الحفناوي  -طنطا

شيرمين شريف سرور
م2019/09/19 14:30 3
ملك محمد فؤاد عياد

ملك محمد فؤاد عياد

م10:40 3

ميعاد محمد الديب

2019/09/20

جودي وليد المﻼح

جودي وليد المﻼح

م2019/09/19 14:30 4
جودي وليد المﻼح
جودي وليد المﻼح
م19:55 5

2019/09/20

هنا أسامه السمدوني
م2019/09/19 14:30 5
لجين عﻼء حسني

لجين عﻼء حسني
نور محمود الحفناوي
م10:40 4

إنجي خالد أبو العزم
م2019/09/19 14:30 6
نور محمود الحفناوي

2019/09/20

نور محمود الحفناوي

