
نظام المسابقات وشئون الالعبين

4-4-2018  حتى  30-3-2018بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئات17مرحلة تحت 

32درو 

نيللى سامح على  -  أهلى 1

 
B Y E نيللى سامح على  -  أهلى2

يارا مصطفى حيدر  -  دجلة
 

3
يارا مصطفى حيدر  -  دجلة  

2018/04/01 3م  16:15
يارا مصطفى حيدر  -  دجلة

4 مريم مدحت جالل  -  أهلى
  / 2018/03/31 9م  20:25

رنا أحمد هشام  -  أهلى 5
   

6 نوران إيمن عماره  -  طنطا
/  2018/03/31 10م  20:25

رنا أحمد هشام  -  أهلىرنا أحمد هشام  -  أهلى

بانسيه سامر محمد  -  سموحة
 

7
  

بانسيه سامر محمد  -  سموحة
2018/04/01 4م  16:15

8 ساره محمد الديب  -  دجلة
  / 2018/03/31 1م  20:55

 شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
9

  

10 رقيه ياسر حمزه  -  الجيش
/  2018/03/31 2م  20:55

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة

ملك محمد العصامى  -  أهلى
 

11
    

نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
2018/04/01 5م  16:15

شهد محمد الرفاعى  -  دجلة

12 نور خالد عبد العزيز  -  سموحة
  /   2018/03/31 3م  20:55

هاجر أيمن شافعى  -  دجلة 13
   

14 نور أشرف هيكل  -  سموحة
/  2018/03/31 4م  20:55

نور أشرف هيكل  -  سموحةنور أشرف هيكل  -  سموحة

زينه هانى الشاذلى  -  سموحة
 

15
  

فريده أحمد سلوم  -  سموحة
2018/04/01 6م  16:15

16 فريده أحمد سلوم  -  سموحة
  /  2018/03/31 5م  20:55

فريده وليد فخرى  -  هليو 17
 

18 نور أشرف حموده  -  دجلة
/ 2018/03/31 6م  20:55

فريده وليد فخرى  -  هليو

جنه هشام زهران  -  دجلة
 

19
   

نارين طارق حبيب  -  دجلة
2018/04/01 7م  16:15

نارين طارق حبيب  -  دجلة

20 نارين طارق حبيب  -  دجلة
  /  2018/03/31 7م  20:55

فريدة هشام الركايبى  -  هليو 21
    

22 مريم عمرو عاطف  -  دجلة
/   2018/03/31 8م  20:55

فريدة هشام الركايبى  -  هليوفريدة هشام الركايبى  -  هليو

هنا هشام أحمد  -  هليو
 

23
   

هنا هشام أحمد  -  هليو
2018/04/01 8م  16:15

24 ساره شريف تمام  -  سبورتنج
  /  2018/03/31 9م  20:55

 ملك اسالم خفاجى  -  سبورتنج
25

 

26 زينه محمد فارس  -  زهور
/ 2018/03/31 10م  20:55

ملك اسالم خفاجى  -  سبورتنج

رنا محمد عبده سليم  -  الجيش
 

27
   

فرح هشام سعيد  -  الجيش
2018/04/01 9م  16:15

ملك اسالم خفاجى  -  سبورتنج

28 فرح هشام سعيد  -  الجيش
  /  2018/03/31 1م  21:25

كنزى أيمن صابر  -  أهلى 29
  

30  فريدة هشام سعيد  -  الجيش
/  2018/03/31 2م  21:25

نورين هشام خليفه  -  سبورتنجفريدة هشام سعيد  -  الجيش

نورين هشام خليفه  -  سبورتنج
 

31
نورين هشام خليفه  -  سبورتنج   

2018/04/01 10م  16:15

32  مريم عالء الدين شوقى  -  أهلى
  /2018/03/31 3م  21:25


