
نظام المسابقات وشئون الالعبين

17-2-2018  حتى  12-2-2018 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2017 - 2018بطولة الجمهورية 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى سيدات

32درو 

نور عاطف الشربينى  -  سبورتنج 1

2 أمينه أبو العنين  -  أهلى
/2018/02/13 2م  14:15

أمينه أبو العنين  -  أهلى

ريم زكي السيد  -  طنطا
 

3
ريم زكي السيد  -  طنطا  

2018/02/14 4م  12:45
أمينه أبو العنين  -  أهلى

4 زينه خالد محمد سعيد  -  زهور
  / 2018/02/13 3م  14:15

هانيا أيمن الحمامي  -  هليو 5
هانيا أيمن الحمامي  -  هليو   

42018/02/15م  13:00

6 شهد محمد الرفاعى  -  دجلة
/  2018/02/13 4م  14:15

هانيا أيمن الحمامي  -  هليوهانيا أيمن الحمامي  -  هليو

ندى عباس عمران  -  جزيرة
 

7
  

ندى عباس عمران  -  جزيرة
2018/02/14 5م  12:45

8 ليلي مصطفي شكري  -  الصيد
  / 2018/02/13 5م  14:15

 نور محمد الطيب  -  هليو
9

نور محمد الطيب  
12018/02/16م  14:30

10 ملك أشرف محمد كمال  -  سبورتنج
/  2018/02/13 1م  15:00

نور محمد الطيب  -  هليو

دينا أحمد فريد  -  أهلى
 

11
    

منة هللا محمد غريب  -  دجلة
2018/02/14 1م  13:30

نور محمد الطيب  -  هليو

12 منة هللا محمد غريب  -  دجلة
  /   2018/02/13 2م  15:00

نور محمد الطيب  -  هليو

نادين أيمن شاهين  -  جزيرة 13
52018/02/15م  13:00   

14 نادين هشام قطب  -  دجلة
/  2018/02/13 3م  15:00

نادين أيمن شاهين  -  جزيرةنادين أيمن شاهين  -  جزيرة

روان رضا عربى  -  سموحة
 

15
  

روان رضا عربى  -  سموحة
2018/02/14 2م  13:30

كنزي عماد الدفراوي  -  هليو
2018/02/17  16

  /  2018/02/13 1م  415:00م  15:00
نور محمد الطيب

جميلة تامر فاروق  -  أهلى 17
 

18 زينة فريد مكيوي  -  سبورتنج
/ 2018/02/13 5م  15:00

زينة فريد مكيوي  -  سبورتنج

رنا أحمد هشام  -  أهلى
 

19
   

سلمى هاني إبراهيم  -  سموحة
2018/02/14 3م  13:30

سلمى هاني إبراهيم  -  سموحة

20 سلمى هاني إبراهيم  -  سموحة
  /  2018/02/13 1م  15:45

نغم أحمد محمود مجدي  -  الصيد 21
نوران أحمد جوهر  -  دجلة    

12018/02/15م  14:00

22 أيه فؤاد فايد  -  هايكستب
/   2018/02/13 2م  15:45

نوران أحمد جوهر  -  دجلةأيه فؤاد فايد  -  هايكستب

سلمى حاتم عصمت  -  معادى
 

23
   

نوران أحمد جوهر  -  دجلة
2018/02/14 4م  13:30

24 نوران أحمد جوهر  -  دجلة
  /  2018/02/13 3م  15:45

رنيم محمد الوليلي

 أمينة إيهاب الريحانى  -  الصيد
25

22018/02/16م  14:30 

26 ندي ايهاب حافظ  -  أهلى
/ 2018/02/13 4م  15:45

أمينة إيهاب الريحانى  -  الصيد

مريم عالء الدين شوقى  -  أهلى
 

27
   

ميار هانى محمد  -  دجلة
2018/02/14 5م  13:30

ميار هانى محمد  -  دجلة

28 ميار هانى محمد  -  دجلة
  /  2018/02/13 5م  15:45

رنيم محمد الوليلي  -  دجلة

جنى محمد شيحه  -  دجلة 29
22018/02/15م  14:00  

30  يثرب عادل محمد  -  أهلى
/  2018/02/13 1م  16:30

هانيا أيمن الحماميهانيا أيمن الحماميرنيم محمد الوليلي  -  دجلةيثرب عادل محمد  -  أهلى

ليلى سامح عمر  -  جزيرة
 

31
رنيم محمد الوليلي  -  دجلة   

2018/02/14 1م  14:15
نوران أحمد جوهر

32  رنيم محمد الوليلي  -  دجلة
  /2018/02/13 2م  16:30


