
نظام المسابقات وشئون الالعبین

2014-4.00-8.00  حتى  2014-4.00-3.00 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2014-2013بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات17مرحلة تحت 

32.00درو 

سبورتیج-  زینة فرید مكیوي   1

B Y E سبورتیج-  زینة فرید مكیوي  2

ھلیو-  فرح محمد فیصل   ھلیو-  فرح محمد فیصل  3
2014/04/04 3م  14:40

سبورتیج-  زینة فرید مكیوي  

دجلة-  سلمى محمد لبن   4
/2014/04/03 5م  13:00

طنطا-  ندي ایھاب حافظ   سبورتیج-  زینة فرید مكیوي  5
12014/06/04م  16:00

B Y E طنطا-  ندي ایھاب حافظ  طنطا-  ندي ایھاب حافظ  6

المحلة.ب-  روان عبد الناصر   المحلة.ب-  روان عبد الناصر  7
2014/04/04 4م  14:40

B Y E 8

سموحة-  نور أحمد الھنداوي   زینة فرید مكیوي9
72014/07/04م  14:00

B Y E سموحة-  نور أحمد الھنداوي  10

دجلة-  منھ اهللا ھشام وھبھ   دجلة-  منھ اهللا ھشام وھبھ  11
2014/04/04 5م  14:40

سموحة-  نور أحمد الھنداوي  

سموحة-  بریھان محمد مرسي   12
/2014/04/03 6م  13:00

سموحة-  نور أحمد الھنداوي  

شمس-  فاطمة الزھراء صالح   13
22014/04/06م  16:00

B Y E أھلى-  بیرین طارق أبو سعده  شمس-  فاطمة الزھراء صالح  14

النصر-  أمیرة یاسر أحمد فؤاد   أھلى-  بیرین طارق أبو سعده  15
2014/04/04 6م  14:40

أھلى-  بیرین طارق أبو سعده  
2014/08/04

16
/2014/04/03 7م  715:00م  13:00

زینة فرید مكیوي

B Y E 17

دجلة-  ملك محمد فاید   دجلة-  ملك محمد فاید  18

B Y E أھلى-  وفاء أشرف بدوي  19
2014/04/04 7م  14:40

دجلة-  ملك محمد فاید  

أھلى-  وفاء أشرف بدوي   20

B Y E ھلیو-  ھانیا أیمن الحمامي  21
32014/04/06م  16:00

شمس-  سلمي أحمد میلیجي   ھلیو-  ھانیا أیمن الحمامي  شمس-  سلمي أحمد میلیجي  22

B Y E ھلیو-  ھانیا أیمن الحمامي  23
2014/04/04 1م  15:15

ھلیو-  ھانیا أیمن الحمامي   منة اهللا محمد غریب24

شمس-  زینة تامر عصام الدین   25
12014/04/07م  14:45

دجلة-  ملك خالد بھیر   26
/2014/04/03 1م  13:30

دجلة-  ملك خالد بھیر  

B Y E شمس-  منة اهللا محمد غریب  27
2014/04/04 2م  15:15

شمس-  منة اهللا محمد غریب  

شمس-  منة اهللا محمد غریب   شمس-  منة اهللا محمد غریب  28

شمس-  میار محمد السرتى   29
42014/04/06م  16:00

سموحة-  زینة إیھاب السیسي   30
/2014/04/03 2م  13:30

ھانیا أیمن الحمامينور أحمد الھنداويسبورتیج-  مریم أشرف كمال  شمس-  میار محمد السرتى  

2014/08/04 2م  15:00
B Y E سبورتیج-  مریم أشرف كمال  31

2014/04/04 3م  15:15
ھانیا أیمن الحمامي

سبورتیج-  مریم أشرف كمال   32


