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EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIO اإلتحاد المصرى للسكواش

نادى المعادى الرياضى 22/01/2009 سليم أشرف ممتاز حنفي عثمان 04405
نادى المعادى الرياضى 03/06/2009 حسن مؤمن محمد مصطفى عوض 04406
نادى المعادى الرياضى 16/12/2009 أحمد محمود رشاد عبد المقصود عصفور 04820
نادى المعادى الرياضى 17/12/2008 كريم أحمد أمين محمد أحمد رمضان 05000
نادى المعادى الرياضى 25/11/2009 نهاد طارق نهاد جمعه عبد الظاهر 05332
نادى األهلى الرياضى 01/08/2008 آدم محمد اسماعيل حول 04018
نادى األهلى الرياضى 10/12/2009 سيف مصطفى محمد كامل عفيفي راشد 04160
نادى األهلى الرياضى 04/11/2008 علي أحمد يوسف سالمه رحمه 04164
نادى األهلى الرياضى 25/09/2009 محمد هشام محمد محفوظ أباظه 04419
نادى األهلى الرياضى 20/04/2010 إياد  أحمد فوزي محمد قنديل 04532
نادى األهلى الرياضى 28/12/2009 فاروق أحمد فاروق عبد العزيز محمد 04533
نادى األهلى الرياضى 01/09/2008 ياسين إبراهيم محمد محمد عبد الفتاح عابد 04628
نادى األهلى الرياضى 10/06/2008 سيف الدين رفاعي عبد العزيز رفاعي عبدالبر 04735
نادى األهلى الرياضى 01/10/2008 أنس ممدوح محمد الصغير محمد جاب هللا 04821
نادى األهلى الرياضى 02/11/2010 أدهم محمد صبري محمد محمد عبد الجليل 04883
نادى األهلى الرياضى 21/12/2009 حمزه حسام محمد إبراهيم عبد العال 05174
نادى األهلى الرياضى 01/08/2010 آدم اسالم عبد الحميد زكي محمد دياب 05464
نادى األهلى الرياضى 26/05/2008 ياسين محمد حامد حسن االطمس 03734
نادى األهلى الرياضى 23/07/2008 مروان محمود محي الدين محمد عسل 03816
نادى الجزيرة الرياضى 17/03/2009 أدم حسن أحمد عبد الرحمن أحمد 04907

نادى الصيد المصري 12/09/2008 عمر معتز محمد سامي سعد الشجيع 04004
نادى الصيد المصري 30/11/2008 أدهم وائل عبد العظيم محمد عبد العظيم 04038
نادى الصيد المصري 01/01/2009 علي أحمد معوض كامل زهره 04076
نادى الصيد المصري 02/01/2009 علي أشرف فؤاد مصطفى محمود 04078
نادى الصيد المصري 06/01/2009 تيم تامر محمد رضا عدلي منصور 04082
نادى الصيد المصري 24/10/2008 عمر احمد سيد محمد عوض 04266
نادى الصيد المصري 12/01/2009 احمد هشام محمد عباس ابو علم 04271
نادى الصيد المصري 22/04/2009 عمار أحمد محمد أحمد إبراهيم 04363
نادى الصيد المصري 15/04/2009 عمرو خالد عبد المنعم علي 04365
نادى الصيد المصري 02/06/2009 ياسين محمد طه عبد الحافظ رجب 04372
نادى الصيد المصري 22/04/2009 ياسين أحمد عادل حنفي محمد 04384
نادى الصيد المصري 02/06/2010 ياسين عمرو محمد عبد المنعم علي 04385
نادى الصيد المصري 23/06/2009 إبراهيم أسامه محمد مصطفى ضبيش 04636
نادى الصيد المصري 20/01/2009 محمد عادل خالد مشرف 04981
نادى الصيد المصري 15/08/2011 محمد سعيد محمد عبد العزيز راضي 04984
نادى الصيد المصري 13/12/2008 ياسين خالد عبد الرحمن عباس العمراوي 05180
نادى الصيد المصري 28/07/2009 محمد وائل محمد عبد الغني الصفتي 05230
نادى الصيد المصري 08/07/2010 إسماعيل تامر صالح زين العابدين جمعه 05341
نادى الصيد المصري 25/10/2009 عمر أحمد نشأت حسن أحمد 05342
نادى الصيد المصري 05/10/2009 أدم محمد عصمت محمد حسن 05343
نادى الصيد المصري 10/10/2009 تيم هللا أحمد محمد عماد الدين االزهري 05344
نادى الصيد المصري 20/06/2009 ادم أحمد محمد فهيم محمد زهران 05362
نادى الصيد المصري 19/05/2010 كريم رامي طلعت محمد محمد قنديل 05452

1



إسم النادى تاريخ الميالد كود الالع        إسم الالعب

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

2018 - 2019كشف بأسماء الالعبين المشتركين ب بطولة الجمهورية فئة - أ الجمهورية 

نظام المسابقات وشئون الالعبين
EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIO اإلتحاد المصرى للسكواش

نادى الصيد المصري 10/06/2010 يحيى مهند حنفي قرني محمود 05471
نادى الصيد المصري 20/12/2010 سليم محمد فاروق سيد أحمد شبانه 05472
نادى الصيد المصري 01/11/2010 محمد أحمد عبد المنعم محمد عثمان 05475
نادى الصيد المصري 30/07/2008 أحمد حسام الدين حسن محمد شرف 03911
نادى الصيد المصري 29/07/2008 ياسين محمد عمر عمر عطا هللا 05498
نادى الصيد المصري 12/05/2010 يحيى محمد عمر عمر عطا هللا 05499

نادى هليوبوليس الرياضى 05/11/2008 مالك شريف عمر محمود خليل 04007
نادى هليوبوليس الرياضى 12/05/2008 حسن عمرو عبد السالم عبد الفتاح 03686
نادى هليوبوليس الرياضى 28/02/2010 محمد عبد المنعم مصطفى أحمد رشوان صالح 04887
نادى هليوبوليس الرياضى 13/01/2010 آدم إيهاب إبراهيم المتولي سماحه 04888
نادى هليوبوليس الرياضى 01/10/2009 مالك وائل مصطفى أنور صادق 05072
نادى هليوبوليس الرياضى 17/05/2009 مصطفى طارق رمزي عبد الحميد الماوردي 05074
نادى هليوبوليس الرياضى 14/10/2008 عمر أحمد سعيد علي محمد مالك 05364
نادى هليوبوليس الرياضى 21/01/2011 مالك عصام محمد صالح الدين سيد التيجي 05478
نادى هليوبوليس الرياضى 17/10/2011 حمزه تامر إبراهيم عبد هللا 05494
نادى هليوبوليس الرياضى 15/07/2008 مايكل بيتر فايز نصر 03855
نادى هليوبوليس الرياضى 14/05/2008 فارس شريف تاج الدين بارتلت 03940

نادى الشمس الرياضى 13/11/2008 إمام إمام رمضان حسين حماده 04058
نادى الشمس الرياضى 14/12/2008 معاذ أحمد هاشم محمد حسن 04144
نادى الشمس الرياضى 13/07/2008 عبد هللا أحمد فكري أحمد عمر عثمان 05182
نادى الشمس الرياضى 11/10/2009 دانيال هاني جرجس أمين جرجس 05386
نادى الشمس الرياضى 19/11/2009 أدم أحمد محمد مؤنس محب الدين محمد 05486
نادى الشمس الرياضى 26/07/2008 يوسف محمد نبيل عبد الصبور الفرماوي 03946

نادى وادى دجلة الرياضى 24/01/2009 ياسين محمد عبد النبي ناجي محمد 04135
نادى وادى دجلة الرياضى 23/05/2009 آدم خالد يحيي محمد حسن حسونه 04434
نادى وادى دجلة الرياضى 14/01/2009 معتز شريف كامل حسين احمد 04441
نادى وادى دجلة الرياضى 15/05/2008 زين خالد حسن عبد المعطي الشيمي 04477
نادى وادى دجلة الرياضى 21/08/2009 علي محمد سعيد عبد العظيم عبد هللا 04481
نادى وادى دجلة الرياضى 11/01/2009 فيلوباتير إيهاب مالك نجيب صالح 04486
نادى وادى دجلة الرياضى 23/01/2010 أدم محمد طلعت منصور أحمد 04572
نادى وادى دجلة الرياضى 01/01/2010 موسى محمود حسن محمد أحمد الديب 04573
نادى وادى دجلة الرياضى 26/02/2009 علي أحمد تامر محمود العوضي صقر 04574
نادى وادى دجلة الرياضى 11/05/2011 علي أحمد علي حسن طلب 04575
نادى وادى دجلة الرياضى 24/10/2009 حمزه محمد شاكر محمد الشوربجي 04576
نادى وادى دجلة الرياضى 24/02/2010 إياد وليد يوسف موسى 04577
نادى وادى دجلة الرياضى 23/08/2009 ياسين محمد محمود محمد عزوز 04655
نادى وادى دجلة الرياضى 21/01/2009 انس عبد الكريم صالح هواري صالح 04659
نادى وادى دجلة الرياضى 04/05/2009 مروان محمد رضوان قرني جاب هللا 04841
نادى وادى دجلة الرياضى 02/04/2009 محمد خالد محمد السيد مشكاك 04867
نادى وادى دجلة الرياضى 25/01/2009 ياسين أحمد بهجت محمود الشربيني 05003
نادى وادى دجلة الرياضى 14/09/2009 ياسين أحمد علي حسن محمد لطفي 05010
نادى وادى دجلة الرياضى 01/06/2009 يوسف وليد محمد الحسيني محمد سالم 05026
نادى وادى دجلة الرياضى 23/12/2009 ايليجا جون سعد بليغ 05030
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نادى وادى دجلة الرياضى 09/01/2009 ماتيو فادي نبيل حبيب عبد الملك 05035
نادى وادى دجلة الرياضى 12/01/2010 محمد أشرف أبو الفتوح محمد خليل 05042
نادى وادى دجلة الرياضى 01/07/2009 كريم حسن محمد عبد المجيد عبد الجواد 05057
نادى وادى دجلة الرياضى 18/12/2008 عمر سامح عصام الدين محمود حسن 05243
نادى وادى دجلة الرياضى 20/07/2010 يوسف مينا هديه جميل رمسيس 05411
نادى وادى دجلة الرياضى 01/01/2009 يوسف أمين صفوت أمين علي محمود 05413
نادى وادى دجلة الرياضى 26/10/2010 يوسف عادل يوسف غبريال يوسف 05462
نادى وادى دجلة الرياضى 01/06/2008 سيف الدين أحمد محمود عبد اللطيف دهشان 03789
نادى وادى دجلة الرياضى 25/08/2008 كريم خالد حسن حسن أبو العال 03935

نادى الزهور الرياضى 11/09/2008 زياد محمد جمال الدين علي مصطفى 03976
نادى الزهور الرياضى 20/08/2008 ياسين محمد حازم عبد الوهاب محمد أمين 04125
نادى الزهور الرياضى 30/06/2009 ياسين عماد محمود عزمي محمود قريطم 04514
نادى الزهور الرياضى 23/04/2009 يوسف أحمد محمود ماجد إسماعيل لطفي 04524
نادى الزهور الرياضى 25/03/2009 أحمد وائل أحمد زكريا محمد فليفل 05183
نادى الزهور الرياضى 09/03/2009 مصطفى حسين محمد علي محمد رزق 05186
نادى الزهور الرياضى 17/07/2009 كريم أشرف حمدي الصوابي 05187
نادى الزهور الرياضى 02/08/2009 عمر محمد محسن مصطفى عبد اللطيف 05256
نادى الزهور الرياضى 14/05/2009 محمد وائل سعد شحاته عبد العال 05257
نادى الزهور الرياضى 20/10/2009 علي شادي محمد حسن سليمان 05376

نادى هيئة قناة السويس 04/08/2009 محمد عبد المنعم محمد السمان أحمد 05317
نادى سموحة الرياضى 04/11/2008 أحمد شريف أحمد عبد المنعم عبد الواحد 04000
نادى سموحة الرياضى 18/12/2008 أحمد عمرو محمد عاطف أحمد 04088
نادى سموحة الرياضى 23/01/2009 عبد الرحمن صالح أنور السيد صالح 04241
نادى سموحة الرياضى 23/09/2009 ركان حسن علي حسن صديق 04647
نادى سموحة الرياضى 23/11/2009 محمد عماد الدين إسماعيل محمد حسنين 04942
نادى سموحة الرياضى 23/12/2009 عبد الرحمن وليد إبراهيم زكي إبراهيم 04947
نادى سموحة الرياضى 01/01/2010 صفى الدين سامح سعيد سعد علي شمس 04948
نادى سموحة الرياضى 10/08/2009 محمد إبراهيم عبد الفتاح محمد الشريف 04952
نادى سموحة الرياضى 06/09/2008 عمر حسام فاروق حافظ السبكي 05239
نادى سموحة الرياضى 24/10/2010 عمر سامح محمد سعيد بكري 05381
نادى سموحة الرياضى 07/07/2008 سليم خالد زكي إبراهيم عماره 03813
نادى سبورتنج الرياضى 06/10/2008 عمر محمد عثمان محمود ذكي القيعي 04010
نادى سبورتنج الرياضى 03/11/2008 أحمد طارق السيد حسين بالي 04011
نادى سبورتنج الرياضى 09/11/2008 محمد صالح عباس مرسي عبد العزيز 04105
نادى سبورتنج الرياضى 07/02/2009 سيف بالل محمد عبد اللطيف الشال 04123
نادى سبورتنج الرياضى 28/10/2009 كريم حلمي عبد المجيد عبد الرؤف موسى 04349
نادى سبورتنج الرياضى 01/04/2010 ياسين محمد جمال الدين إبراهيم بيومي 04350
نادى سبورتنج الرياضى 24/04/2009 مؤمن محمد عالء عباس مسعد فتح هللا 04354
نادى سبورتنج الرياضى 30/09/2009 حمزه محمد كامل عبد هللا الخولي 04690
نادى سبورتنج الرياضى 02/08/2010 عمر حاتم سعيد أحمد صادق 04691
نادى سبورتنج الرياضى 24/03/2010 مصطفى محمد  علي صبحي شريف 04929
نادى سبورتنج الرياضى 25/04/2009 تيمور أحمد سيف الدين محمد عبد هللا بيومي 04932
نادى سبورتنج الرياضى 28/08/2008 كريم محمد عبد العزيز محمد مصطفى القزق 04936
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نادى طنطا الرياضى 17/03/2009 محمد شريف عمر السعيد أبو الوفا 04390
نادى طنطا الرياضى 15/10/2008 أحمد ساري محمد نصر بسيوني 04392
نادى طنطا الرياضى 10/05/2009 عمر محمد أحمد الطباخ 04398
نادى طنطا الرياضى 19/05/2010 عمر محمد عبد الحميد رميح 04767
نادى طنطا الرياضى 01/11/2009 يامن ناجي إبراهيم الدسوقي السيد أحمد 04919
نادى طنطا الرياضى 25/04/2009 يوسف علي محمد أبو زهره 04920
نادى طنطا الرياضى 15/12/2009 مصطفى تامر محمود سليمان خليل 04924
نادى طنطا الرياضى 19/02/2009 أحمد إسالم أحمد العيسوي 05190
نادى طنطا الرياضى 09/07/2010 يوسف أحمد محمد سعيد عبد الصمد 05292

نادى بلدية المحلة الرياضى 14/12/2009 عمر أحمد فاروق محمد أحمد الحصري 04200
نادى بلدية المحلة الرياضى 09/09/2008 مؤمن علي سعد محمود المصري 04291

3مجمع  01/10/2008 باسل شريف عبد الفتاح عبد السالم القناوي 04111
3مجمع  27/07/2008 محمد احمد محمد احمد حسن 04292
3مجمع  15/11/2008 عبد الرحمن عمرو السيد محمد دسوقي 04976
3مجمع  06/01/2010 يوسف مصطفى عبد العزيز السيد محمود علي 05489

نادى جامعة المنصورة الرياضى 14/12/2008 مؤمن تامر المغازي أحمد المغازي 04055
نادى جامعة المنصورة الرياضى 22/02/2010 خالد بهجت وحيد عبد العزيز منصور 04198

نادي التوفيقية الرياضي 08/08/2008 علي أحمد علي فخري أحمد 04252
16/08/2008 أكتوبر الرياضى6نادى  مؤمن محمد أحمد بخيت حسانين 04300
31/08/2009 أكتوبر الرياضى6نادى  نور الدين محمد حماده صميده محمد سليم 04598
17/01/2010 أكتوبر الرياضى6نادى  كريم حاتم محمد أحمد حلمي 05079
08/04/2009 أكتوبر الرياضى6نادى  إياد أحمد عصام محمد خشبه 05083
05/05/2010 أكتوبر الرياضى6نادى  مصطفى أحمد مصطفى أحمد السيد صالح 05085
11/01/2011 أكتوبر الرياضى6نادى  علي محمد عبد الفتاح محمد يوسف 05417

نادي مدينة نصر الرياضى 10/07/2008 أحمد نشأت محمد عبد العزيز محمد 04382
نادي مدينة نصر الرياضى 28/05/2008 محمد أحمد محمد مصطفى النويهى 03903

نادي المنيا الرياضي 27/09/2008 علي أحمد محمد عز الدين إبراهيم مهران 04218
نادى المؤسسة بالهايكستب 04/07/2009 أنس أحمد محمد نبيل أحمد صالح 04339

العبي االتحادالمصرى لالسكواش 05/05/2009 أدم محمود حسين محمود حسن 04165
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 20/05/2008 محمد إيمن مبروك مبروك مبروك 04560
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 06/10/2008 يوسف محمود سليمان نصر عبد المقصود 04563
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/08/2008 محمد وليد عبد الرازق محمد الهادي عيد 04774
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 10/11/2009 زياد أحمد نجيب عباس السيد 04802
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/08/2010 مروان طارق رفعت يوسف محمد 04809
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 08/05/2009 أدم عمرو مرسي علي فوزي مرسي 04879
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 21/06/2008 عمر إيهاب محمد عادل عبد الفتاح الديب 03710

نادى العاملين بجامعة الزقازيق 25/08/2008 أحمد محمد أحمد توفيق علي 05309
نادى العاملين بجامعة الزقازيق 30/09/2008 سيف محمد صالح إسماعيل سليمان 05310
نادى العاملين بجامعة الزقازيق 09/09/2009 محمد طارق جالل إبراهيم علي 05313

نادى بالك بول 20/09/2008 عبد هللا عمرو السيد أحمد إسماعيل نصار 04087
نادى بالك بول 06/12/2008 سيف وائل فاروق إبراهيم الشيخ 04139
نادى بالك بول 23/04/2009 يوسف هيثم محمد عبد الحميد أحمد 04279
نادى بالك بول 12/12/2009 علي خالد عبد الوهاب توفيق حماد 04640
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نادى بالك بول 28/10/2008 عبد هللا تبارك حافظ بهجت عبد اللطيف 04846
نادى بالك بول 25/09/2010 ياسين محمد محسن حسين بحر 05189
نادى بالك بول 04/11/2009 حمزه أحمد محمود محمد إبراهيم 05199
نادى بالك بول 23/04/2009 حمزه محمود محمد مصطفى الجندي 05428

نادى البرلسى - العال للهندسة 18/05/2009 عمر إسماعيل علي محمود البرعي 05088
نادى البرلسى - العال للهندسة 12/10/2008 حازم وليد رمضان عجمي علي 05095
نادى البرلسى - العال للهندسة 29/11/2009 عمر رمضان بالل غنيم يوسف الشامي 05251

نادى ماتش بوينت  06/01/2009 حمزة رامي يوسف محمود يوسف 05220
نادى ماتش بوينت  18/08/2010 حازم محمد محمد يسري محمد حسن 05226
نادى ماتش بوينت  02/06/2008 مالك عمرو محمد علي محمود الندري 05227
نادى ماتش بوينت  30/04/2009 سيف الدين إسالم محمد زكريا محمد 05228
نادى ماتش بوينت  23/10/2008 محمد ماجد محمود محمد حماده 05254
نادى ماتش بوينت  22/02/2009 مهند خالد محمد أحمد عطيه 05282
نادى ماتش بوينت  07/03/2009 محمد محمود صالح محمود صالح عدوي 05405
نادى ماتش بوينت  02/03/2011 أحمد محمود سامي مصطفى مسرجه 05490
نادى كيلنج شوت 20/03/2010 كريم سامح سمير جرجس مسيحه 05336

مركز شباب الجزيرة 22/07/2009 عمر أيمن فتحي رفاعي ناصف 05483
مركز شباب الجزيرة 30/05/2009 مروان رؤوف فرج حسن البحيري 05485
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نادى المعادى الرياضى 14/05/2006 عمار محمود رشاد عبد المقصود عصفور 02295
نادى المعادى الرياضى 22/08/2007 محمد زياد السيد فؤاد خليل 03323
نادى المعادى الرياضى 18/11/2007 هاشم أسامه السيد عبد الرحمن غنيم 03460
نادى المعادى الرياضى 21/08/2006 علي شريف مصطفى كامل مصطفى 03701
نادى المعادى الرياضى 09/09/2007 يوسف إيهاب أحمد عبد اللطيف أحمد 03705
نادى المعادى الرياضى 18/06/2007 بالل أحمد محمد خيري أحمد المراسي 03706
نادى المعادى الرياضى 01/02/2007 سليم وجدي مصطفى علي البطران 03919
نادى المعادى الرياضى 16/10/2007 مهدي محمد مصطفى كرم محمد عبد السالم 05181
نادى المعادى الرياضى 13/06/2008 ياسين هشام محمد ثابت محمد 03979
نادى األهلى الرياضى 25/05/2006 عمر إبراهيم محمد حلمي السيد عسل 02665
نادى األهلى الرياضى 01/11/2006 إياد أحمد محمود مجدي أحمد 02878
نادى األهلى الرياضى 12/02/2007 حمدي إيهاب حمدي حنفي مرسي 02997
نادى األهلى الرياضى 28/11/2006 كريم معتز فاروق محمد احمد عياد 03019
نادى األهلى الرياضى 04/03/2007 يوسف صالح نبيه سيد محمد طه 03172
نادى األهلى الرياضى 01/06/2007 يوسف هشام عبد العزيز محمد سالم 03234
نادى األهلى الرياضى 25/04/2007 يوسف شريف محمود سامي الوابوري 03257
نادى األهلى الرياضى 10/05/2007 عمر شريف عبد الفتاح فهيم محمود 03458
نادى األهلى الرياضى 01/11/2007 شهاب اشرف يوسف محمد جمعه 03479
نادى األهلى الرياضى 02/06/2007 أدهم مدحت صالح الدين عوني 03727
نادى األهلى الرياضى 06/11/2007 عمر خالد فكري محمد عبد اللطيف 04499
نادى الجزيرة الرياضى 23/09/2006 كريم سامح عمر حسين 02937
نادى الجزيرة الرياضى 21/06/2007 علي أحمد محمد صفوت أنور صيام 03186
نادى الجزيرة الرياضى 15/10/2006 المصطفى هشام سمير حسين شرمى 03441
نادى الجزيرة الرياضى 01/01/2007 حسن حازم حسن سعد محمود سعد 04108
نادى الجزيرة الرياضى 15/03/2008 حمزه محمد سامح محمد محمد عبد الرحمن 05378
نادى الجزيرة الرياضى 22/04/2008 عبد هللا عمرو خالد علي عماره 04530

نادى الصيد المصري 19/06/2006 علي أحمد محمد أحمد 02636
نادى الصيد المصري 31/08/2006 علي طارق محمد لطفي عبد الحميد إسماعيل 02853
نادى الصيد المصري 28/08/2006 ياسين أحمد محمد نصر مصطفى 02854
نادى الصيد المصري 10/12/2006 يوسف أحمد علي جمعه سرحان 02907
نادى الصيد المصري 08/01/2007 حسن أحمد محمد صالح الدين أحمد القناديلي 02949
نادى الصيد المصري 31/05/2007 عمر طارق حسن عبد العظيم الغزاوي 03159
نادى الصيد المصري 22/05/2008 إسماعيل أسامه المعتز با حمدي حسن 03853
نادى الصيد المصري 16/11/2006 عمر عبد الحي عادل أبو المكارم المتولي 03161
نادى الصيد المصري 29/09/2007 يوسف كريم السيد حسين السيد 03331
نادى الصيد المصري 24/11/2007 علي تامر جمال حافظ منصور 03408
نادى الصيد المصري 14/07/2007 اياد حسام صابر احمد عوض 03487
نادى الصيد المصري 02/05/2007 خالد رضا السيد عبد العاطي عبد هللا 03653
نادى الصيد المصري 28/02/2008 عمر هاني عبد الخالق مصطفى عبد الخالق 03693
نادى الصيد المصري 17/10/2009 حمزه مهدي محمد أحمد إبراهيم 04361
نادى الصيد المصري 03/06/2008 ياسين شريف أحمد عبد الهادي محمود 03561

نادى هليوبوليس الرياضى 17/04/2007 أحمد وليد أحمد محمد راشد 02552
نادى هليوبوليس الرياضى 20/05/2006 عمر محمد عبد الرحمن زكي مسعود 02677
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نادى هليوبوليس الرياضى 12/09/2006 عمر هشام عبد الحميد محمد الركايبى 03467
نادى هليوبوليس الرياضى 06/03/2008 حسن محمد حسين المنشاوي 03527
نادى هليوبوليس الرياضى 15/06/2007 نديم محمد محمود سيد الركيب 03683
نادى هليوبوليس الرياضى 25/01/2007 عمر خالد حلمي عبد العاطي محمد 03892
نادى هليوبوليس الرياضى 03/08/2007 عمار أحمد إبراهيم مجدي مصطفى الرافعي 03916
نادى هليوبوليس الرياضى 28/06/2007 علي زياد يسري إبراهيم فايد 04013
نادى هليوبوليس الرياضى 09/06/2007 عمر شريف حنفي حسين محمد 04065
نادى هليوبوليس الرياضى 23/03/2008 زياد حازم عبد العزيز مصطفى السالب 03680

نادى الشمس الرياضى 17/07/2006 ياسين محمد إسالم زكريا محمد زكي عبد هللا 03277
نادى الشمس الرياضى 20/09/2007 أسر هيثم محمد داود محمد الدمرداش 03523
نادى الشمس الرياضى 28/08/2007 أحمد خالد محمود حمدي عبد العزيز عطيه 03530
نادى الشمس الرياضى 13/12/2006 محمد مصطفى محمود محمد الشرشابي 03616
نادى الشمس الرياضى 08/01/2008 محمد يحيى محمد سباعي علي 03744
نادى الشمس الرياضى 27/07/2007 أحمد علي عبد الرحيم علي عبد الرحيم 04145
نادى الشمس الرياضى 19/05/2007 علي أسامه جمال السيد عبد الرحمن 03819

نادى وادى دجلة الرياضى 26/06/2006 طه أيمن شافعى خليل إبراهيم 02242
نادى وادى دجلة الرياضى 24/01/2007 عمر محمد حسام أحمد بسطاوى أحمد 02419
نادى وادى دجلة الرياضى 30/11/2006 أدهم محمد شفيق محمد المصلحى 02495
نادى وادى دجلة الرياضى 01/06/2006 براء ياسر عبد المنعم محمد الشناوى 02880
نادى وادى دجلة الرياضى 03/09/2006 حمدى طارق رفعت يوسف محمد محمد 02892
نادى وادى دجلة الرياضى 18/10/2006 عبد الرحمن حمدي المعتز عاطف البرقوقي 02893
نادى وادى دجلة الرياضى 26/02/2007 نور الدين وائل عبد الصمد محمد الدقدوقي 02992
نادى وادى دجلة الرياضى 25/04/2007 أحمد سامح محمد السيد عطيه الخطيب 03113
نادى وادى دجلة الرياضى 01/08/2006 محمد صالح حامد صالح عبد الرحمن 03266
نادى وادى دجلة الرياضى 30/10/2007 ياسين أحمد طلعت حافظ ياقوت 03465
نادى وادى دجلة الرياضى 08/08/2007 اسامة السيد محمد محمد الرفاعي 03471
نادى وادى دجلة الرياضى 13/10/2007 سيف محمد أحمد مصطفى محمد 03496
نادى وادى دجلة الرياضى 06/03/2008 أدهم عمرو بهى إسماعيل 03745
نادى وادى دجلة الرياضى 12/02/2008 زياد محمد مصطفى علي الشرقاوي 03751
نادى وادى دجلة الرياضى 30/07/2007 إياد محمود نادر أحمد محمد جمال الدين 03786
نادى وادى دجلة الرياضى 15/08/2007 يوسف أحمد علي حسن طلب 03907
نادى وادى دجلة الرياضى 16/10/2007 علي هانئ فهمي محمد المصري 04040
نادى وادى دجلة الرياضى 03/03/2008 يوسف اشرف ابو الفتوح محمد خليل 04430
نادى وادى دجلة الرياضى 16/08/2007 هاني أحمد رفعت عبد الحميد إبراهيم 04468
نادى وادى دجلة الرياضى 17/04/2007 أحمد محمد رضا محمد محمد 04479
نادى وادى دجلة الرياضى 11/11/2006 يحيى محمد عبد الرحمن محمد سالمه 04491
نادى وادى دجلة الرياضى 15/10/2007 عمر مجدي محمود فهمي إبراهيم علي 04593
نادى وادى دجلة الرياضى 09/03/2008 خالد وليد محمد نادي امين امين جمعه 04840
نادى وادى دجلة الرياضى 20/06/2006 يوسف محمد مصطفى أحمد 05043
نادى وادى دجلة الرياضى 22/04/2006 أدم باسم سعيد أبوسريع حسن 05241
نادى وادى دجلة الرياضى 24/11/2007 أحمد مراد فاروق مراد خالد 05249
نادى وادى دجلة الرياضى 22/11/2006 أحمد محمد عبد العزيز محمد مرسي 05273
نادى وادى دجلة الرياضى 09/11/2006 يوسف مدحت محمد شكري محمد قشطه 05293
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نادى وادى دجلة الرياضى 30/06/2007 هشام عمرو مسعود سيد محمد 05294
نادى وادى دجلة الرياضى 03/03/2008 عمر هاني محمد محمد أحمد بدير 05394
نادى وادى دجلة الرياضى 30/04/2008 إيمانويل مدحت ثابت غبريال هيرمينا 05004

نادى الزهور الرياضى 23/05/2006 عمر جالل محمود عزمى محمود صدقى قريطم 02519
نادى الزهور الرياضى 26/06/2006 علي عمرو محمد الكنزي 02947
نادى الزهور الرياضى 22/02/2007 سيف الدين محمد علي عوضين عبد الرحمن 03232
نادى الزهور الرياضى 28/08/2007 عز الدين إكرام إبراهيم سيف النصر 03327
نادى الزهور الرياضى 02/01/2007 عمر خالد محمد محمد الديب 03595
نادى الزهور الرياضى 31/03/2007 مصطفى شريف أحمد إبراهيم الشعراوي 03599
نادى الزهور الرياضى 28/05/2006 محمد شريف عبد هللا عبد الحميد محمد 03801
نادى الزهور الرياضى 04/06/2007 أحمد باهر أمير محمود الدمهوجي 03802
نادى الزهور الرياضى 27/11/2007 حسن عمرو أسامه محمد بسيوني الخطيب 03803
نادى الزهور الرياضى 17/01/2008 أحمد عبد الحميد عبد العزيز عطا هللا 04110
نادى الزهور الرياضى 23/07/2008 سيف الدين شريف محسن محمد شلتوت 03739
نادى الزهور الرياضى 26/07/2008 ياسين شريف سيد بحيري 04515
نادى الرواد الرياضى 20/08/2008 أدم أمير محمود محمد أحمد خلف 04096
نادى الرواد الرياضى 12/09/2007 أحمد محمد علي أحمد علي عبد الجواد 03311
نادى النصر الرياضى 09/07/2007 أدم أحمد جالل محمد علي 03380
نادى النصر الرياضى 26/04/2009 عمرو حسين علي علي محمد خفاجه 05144

نادى هيئة قناة السويس 01/12/2006 يوسف معتز ابراهيم محمد الصاوي 03058
نادى سموحة الرياضى 30/03/2007 أدهم رشدى محمود مبروك مبروك 02521
نادى سموحة الرياضى 17/10/2006 ساجد  أحمد علي عباس محمد 02954
نادى سموحة الرياضى 24/07/2007 مينا وسيم يوسف صبحي أنيس يوسف 03145
نادى سموحة الرياضى 20/09/2007 إياد محمد سليمان سليمان داود 03361
نادى سموحة الرياضى 03/05/2007 مازن أحمد حسين عبد القادر عوض 03368
نادى سموحة الرياضى 05/01/2008 زياد محمد مسعد محمود حسان 03493
نادى سموحة الرياضى 07/02/2008 كريس البير نقوال البير بدور 03495
نادى سموحة الرياضى 11/12/2006 فراس الباشق لؤي محمد فهد السيد التقاوي 03814
نادى سموحة الرياضى 12/04/2007 رضوان أحمد رضوان ذكي أبو زامل 03856
نادى سموحة الرياضى 12/11/2007 ياسين وليد إبراهيم زكي إبراهيم 03999
نادى سموحة الرياضى 02/03/2008 سيف الدين أحمد سعيد إبراهيم الشناوي 04236
نادى سموحة الرياضى 12/02/2008 محمد جمال عابدين محمد أحمد 04239
نادى سموحة الرياضى 01/06/2007 زين الدين شريف محمد يوسف 04945
نادى سموحة الرياضى 21/03/2008 كريم عصام فوزي عبد السيد أحمد 03858
نادى سبورتنج الرياضى 03/09/2008 أحمد شريف محسن سرور سرور 03947
نادى سبورتنج الرياضى 24/01/2007 حمزة ايهاب موسي سعد الزربه 03026
نادى سبورتنج الرياضى 11/10/2006 عمر عبد الخالق السيد عبد الخالق 03028
نادى سبورتنج الرياضى 14/12/2006 جابرييل البرت فايز باسيلي مقار 03035
نادى سبورتنج الرياضى 22/09/2007 محمد محمد زكريا حسين حسن 03335
نادى سبورتنج الرياضى 11/12/2007 ياسين إيمن أحمد علي مهنا 03453
نادى سبورتنج الرياضى 04/05/2007 أحمد نادر كمال السيد عبد الرحيم 03500
نادى سبورتنج الرياضى 24/12/2007 ياسين خالد محمد محمد فخرى 03517
نادى سبورتنج الرياضى 07/06/2007 عمر أحمد سعيد عبد العظيم عبد هللا 03641
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نادى سبورتنج الرياضى 19/04/2006 حسن طارق أحمد أحمد شاهين 03924
نادى طنطا الرياضى 07/07/2008 أحمد عالء مصطفى عوض بدران 04388
نادى طنطا الرياضى 12/05/2008 يحيى أحمد محمد صبري نبوى نور 04395
نادى طنطا الرياضى 04/12/2006 محمد حسام محمود رشاد أبو ديب 02927
نادى طنطا الرياضى 24/12/2006 مصطفى تامر مصطفى الكوراني 02952
نادى طنطا الرياضى 06/02/2008 سيف حازم مصطفى محمد الجزار 03567
نادى طنطا الرياضى 12/02/2008 إبراهيم إسالم إبراهيم فتح هللا أبوريه 03569
نادى طنطا الرياضى 01/10/2007 حمزه محمد سالمه حسن البسطويسي 03860
نادى طنطا الرياضى 28/08/2007 باسم عمرو محمد محمود الصعيدي 03862
نادى طنطا الرياضى 20/01/2008 محمد أمجد محمد أحمد زلط 03863
نادى طنطا الرياضى 12/08/2007 أحمد محمد عبد الحميد رميح 03932
نادى طنطا الرياضى 03/09/2007 يحيى محمد صبري عبد اللطيف 04091
نادى طنطا الرياضى 01/08/2008 يوسف عمرو حسين حسن بوادي 04834

نادى بلدية المحلة الرياضى 25/05/2007 يوسف محمود محروس السيد أبو عثمان 03190
3مجمع  21/05/2007 عبد الرحمن محمد إبراهيم محمد كامل يوسف 03712
3مجمع  30/10/2007 يحيى حاتم محمد سيد حسن 04027
3مجمع  05/08/2007 علي أحمد إبراهيم محمد رضوان 04128
3مجمع  22/04/2007 ادم حسام نبيل محمد امين عبد الرحمن 04293
3مجمع  19/12/2006 اسامة ايمن انيس السيد موسي 04294
3مجمع  09/09/2007 كريم محمود عبد القادر جابر عبد القادر 04819

نادى جامعة المنصورة الرياضى 06/07/2006 يوسف بهجت وحيد عبد العزيز منصور 03651
نادى جامعة المنصورة الرياضى 01/07/2007 يوسف خالد أحمد حسين عظام 04056
نادى جامعة المنصورة الرياضى 15/03/2007 عبد الرحمن أحمد الحسانين السيد حسانين 04086

17/05/2006 أكتوبر الرياضى6نادى  نور الدين احمد كمال الخولى 02881
11/07/2010 أكتوبر الرياضى6نادى  قاسم الحسن قاسم محمد خاطر 05084

نادى قارون الرياضى 26/06/2006 عمر عبد الرحمن ماجد محمد السيد 05117
نادى قارون الرياضى 07/04/2007 سيف الدين أحمد جالل أحمد رمضان 05119
نادى قارون الرياضى 11/06/2006 أدم محمد عبد العزيز رمضان عبد العزيز 05120
نادى قارون الرياضى 21/08/2006 رشاد وليد أحمد عبد المحسن محمود 05123
نادى طالئع الجيش 06/07/2008 مروان إيمن محمود محمد عبد المقصود 03841

نادي المنيا الرياضي 31/05/2006 أحمد وليد توحيد مهنى مكادي 04152
نادي المنيا الرياضي 09/10/2007 محمود حمدي رفعت عبد الحكيم 05392

العبي االتحادالمصرى لالسكواش 10/08/2008 كريم أيمن فوزي إسماعيل شاهين 04751
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 17/11/2006 عبد الرحمن محمد أحمد إبراهيم إبراهيم 02991
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 23/12/2006 علي احمد السيد عبد البر سالم 03024
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 28/04/2007 علي محمد فتحي محمد عبد النبي 03236
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 07/01/2007 فارس وليد خيري عليوه أحمد 03250
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 18/11/2006 جمال الدين أحمد عزيز الدين يوسف 03382
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 16/01/2008 كريم سامح عادل اسكندر فانوس 03507
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 08/11/2006 عمر محمد السيد علي خلف 04016
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 23/07/2006 عبد الرحمن وليد محمد شريف البيه 04136
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 28/09/2007 خالد أحمد حسن السيد السيد سراج 04421
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/08/2007 أحمد محمد عبد المنعم الحبشي 04511
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العبي االتحادالمصرى لالسكواش 31/03/2007 محمد مصطفى محمود سامي حسان الشاذلي 04619
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 21/01/2008 عمر محمد عبد المنعم عبد الحفيظ علي 04620
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 28/02/2008 علي رامي فاروق حسنين علي 04880
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 09/05/2008 أحمد طارق محمد حسين رزق 04031
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 17/03/2008 زين محمد عبد المنعم السيد 03524

نادى العاملين بجامعة الزقازيق 15/05/2006 أحمد سامح مسعد عبد الرؤف فوده 05307
نادى العاملين بجامعة الزقازيق 28/01/2007 يوسف محمد حسن سليمان حسين 05308
نادى العاملين بجامعة الزقازيق 03/03/2008 ياسين مصطفى عبد هللا عبد العزيز سالمه 05425

نادى بالك بول 22/02/2008 مصطفى أسامه السيد علي محمد 03675
نادى بالك بول 20/07/2006 عمر هاني محمد السيد الشين 02873
نادى بالك بول 11/11/2006 علي محمد محمد عبد السالم العباسي 02909
نادى بالك بول 24/08/2006 ياسين شريف عبد الهادي السعيد سالم 02911
نادى بالك بول 15/05/2007 يوسف وليد محمد حسن محمد 03124
نادى بالك بول 15/05/2007 عبد هللا يحي محمد مصطفي محفوظ 03127
نادى بالك بول 16/06/2007 أحمد طه مصطفي علي البربري 03128
نادى بالك بول 22/10/2006 عمر محمد خليل محمد خليل يوسف 03189
نادى بالك بول 25/12/2006 كريم عمرو عبد المنعم محمد أحمد ماجوره 03280
نادى بالك بول 06/08/2007 ياسين تامر علي علي بانوب 03314
نادى بالك بول 28/09/2007 كريم علي حسن عزام 03324
نادى بالك بول 22/11/2007 ياسين وائل عادل فوزي 03434
نادى بالك بول 08/10/2007 أدهم محمد مصطفى صميده محمد المندوه 03445
نادى بالك بول 26/12/2007 يوسف طارق حمدي عبد الخالق السري 03478
نادى بالك بول 30/09/2006 يس إيمن محمد محمد محمد بيومي 03499
نادى بالك بول 02/12/2007 كريم عمرو رفيع مصطفى صبري أحمد يوسف 03672
نادى بالك بول 23/01/2007 يس هيثم محمد عبد الحميد أحمد 03689
نادى بالك بول 20/11/2006 يوسف محمد محمود عبد الفتاح رجب 03692
نادى بالك بول 03/02/2007 علي ماجد فؤاد عفيفي الطنطاوي 03840
نادى بالك بول 05/09/2007 مالك أيمن محمد محمد أبو زهره 03880
نادى بالك بول 13/08/2006 زين محمد محسن حسين إبراهيم بحر 03905
نادى بالك بول 16/04/2006 محمود أحمد هاني عبد الباري 03978
نادى بالك بول 15/07/2007 علي عزت مختار فرج مرسي 04500
نادى بالك بول 19/04/2006 محمد تبارك حافظ بهجت عبد اللطيف 04845
نادى نيو جيزة 11/02/2008 محمود محمد محمود إبراهيم محمد 05200

نادى البرلسى - العال للهندسة 05/09/2007 صهيب جمال مصطفى محمد سليمان 05443
نادى ماتش بوينت  27/09/2006 محمد وسام عبد الفتاح عبد القادر الشرشابي 05225
نادى ماتش بوينت  21/11/2007 عادل محمد عادل ابراهيم ابو النجا 05255
نادى ماتش بوينت  04/07/2006 عبد الرحمن محمد سليمان داود 05280
نادى ماتش بوينت  22/02/2007 محمد خالد محمد أحمد 05281
نادى ماتش بوينت  30/09/2007 عمر أحمد جالل عبد العزيز حسن 05407
نادى كيلنج شوت 26/09/2007 ياسين إسالم صبحي صادق إبراهيم المليجي 03357
نادى كيلنج شوت 28/12/2006 يوسف أشرف فؤاد أحمد شلبي 03963

العبى منطقة بورسعيد 18/12/2007 عبد هللا عمر إبراهيم نصر إبراهيم طه 05450
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نادى المعادى الرياضى 22/11/2004 زياد طارق حسن قنديل 02661
نادى المعادى الرياضى 20/10/2005 حمزه أسامه السيد عبد الرحمن غنيم 02899
نادى المعادى الرياضى 19/11/2005 أحمد محمد جمال سليم زهران 03981
نادى األهلى الرياضى 29/01/2005 أدم شريف عطا عبد العظيم 01252
نادى األهلى الرياضى 06/10/2004 يوسف شريف هاشم محمد 02116
نادى األهلى الرياضى 21/10/2004 عبد هللا عمرو عادل عرفه حافظ 02153
نادى األهلى الرياضى 09/03/2005 كريم محمد عبد الرحمن بدوى 02302
نادى األهلى الرياضى 31/01/2005 يحيى محمد محيى الدين الجيار 02502
نادى األهلى الرياضى 20/04/2005 يوسف شريف مجدي محمد نجيب حسن 02684
نادى األهلى الرياضى 29/03/2005 أسر محمد مصطفى أحمد محمود 02930
نادى األهلى الرياضى 28/02/2006 مصطفى ياسر مصطفى حنفى احمد مكى 04062
نادى األهلى الرياضى 17/08/2004 حمزه مصطفى محمد كامل عفيفي راشد 04161
نادى األهلى الرياضى 22/07/2004 عمر مصطفى غالب توكل 04788

نادى الصيد المصري 25/09/2005 أحمد ياسر سرور عبد العزيز 02204
نادى الصيد المصري 15/12/2004 عبد الرحمن محمد محمود حجاج طه 02316
نادى الصيد المصري 24/02/2005 آدم أشرف فؤاد مصطفى محمود 02344
نادى الصيد المصري 18/10/2005 ياسين عمرو هاني حسين سيد 02512
نادى الصيد المصري 14/12/2005 مروان محمد إيمن عصمت عبد الرحمن 02634
نادى الصيد المصري 10/01/2005 ياسين كريم عادل شهدي 02709
نادى الصيد المصري 01/03/2006 أدم خالد على مصطفى القليوبي 02727
نادى الصيد المصري 07/08/2005 يوسف عادل حنا رزق 02734
نادى الصيد المصري 12/11/2004 أحمد محمود محمد سعيد محمود جاد 05246
نادى الصيد المصري 16/11/2004 عمر حسام الدين محمود محمود شلبي 05497
نادى الصيد المصري 26/03/2006 ياسين عمرو طلعت عبد الحليم محمد 02469

نادى هليوبوليس الرياضى 11/09/2005 كريم محمد على جمال الدين بركات 02325
نادى هليوبوليس الرياضى 21/01/2006 عمار ياسر حسن السيد مصطفى 02480
نادى هليوبوليس الرياضى 14/06/2005 سلمان شريف عمر محمود خليل 02542
نادى هليوبوليس الرياضى 30/09/2004 محمد حسام الدين فاهم عبد الرحيم 02608
نادى هليوبوليس الرياضى 10/08/2004 بالل محمد فاروق أحمد قدري 02672
نادى هليوبوليس الرياضى 20/09/2005 كريم طارق محمد وهبي توفيق علي 02681

نادى الشمس الرياضى 25/05/2007 يحيى نادر جالل إبراهيم محمود 03271
نادى الشمس الرياضى 09/11/2004 أحمد شريف عادل يوسف على سليمان 02335
نادى الشمس الرياضى 28/11/2004 كريم وليد أنسى الحمامي 02466
نادى الشمس الرياضى 23/08/2005 كريم عمرو محمد الدمرداش 02541
نادى الشمس الرياضى 12/07/2005 عبد الرحمن محمد إسالم محمد عاصم الجوهري 02830
نادى الشمس الرياضى 17/07/2005 كريم خالد يوسف كمال سيف النصر 02845
نادى الشمس الرياضى 13/06/2004 إسماعيل عمرو أحمد عبد اللطيف رمضان 02910
نادى الشمس الرياضى 28/10/2005 كيفين إيهاب عادل سيفين عبد المسيح 02964
نادى الشمس الرياضى 05/11/2005 علي الحسين صالح مصطفى عبد الدايم 03714
نادى الشمس الرياضى 15/10/2004 حسن تامر مرسي عجالن 03977
نادى الشمس الرياضى 15/04/2006 عمرو عماد عواد محمد الشرقاوي 03251

نادى وادى دجلة الرياضى 08/08/2004 سهيل ياسر مصطفى سيد حسن الشناوى 01714
نادى وادى دجلة الرياضى 21/09/2004 كريم ماهر محمود محمد التركى 01719
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نادى وادى دجلة الرياضى 10/01/2005 يوسف محمد حسام أحمد بسطاوى أحمد 01853
نادى وادى دجلة الرياضى 31/07/2005 علي خالد سالمه محمد الزهارنه 02366
نادى وادى دجلة الرياضى 28/10/2004 ديفيد ماجد مجدي أسكندر 02391
نادى وادى دجلة الرياضى 18/01/2005 قاسم محمد عابد ربيع محمد السحيتي 02577
نادى وادى دجلة الرياضى 01/05/2005 كريم خالد يحيى محمد حسن حسونه 02582
نادى وادى دجلة الرياضى 18/01/2006 حمزه وسام حمدي عبد المجيد فتحي 02728
نادى وادى دجلة الرياضى 20/11/2004 كريم عمرو بهي اسماعيل حسن 03078
نادى وادى دجلة الرياضى 06/03/2005 ياسين احمد محمد سابق 03104
نادى وادى دجلة الرياضى 08/03/2005 كريم عمرو عاطف عبد الحميد 03123
نادى وادى دجلة الرياضى 02/03/2005 زياد شريف المهدي عبد اللطيف 03273
نادى وادى دجلة الرياضى 22/12/2004 زياد أحمد الحسيني محمد السيد 03300
نادى وادى دجلة الرياضى 07/07/2004 ياسين مصطفى بابكر الشيخ محمد 03832
نادى وادى دجلة الرياضى 07/06/2005 مارك باسم كمال حبيب أسحق 04041
نادى وادى دجلة الرياضى 20/11/2005 صمويل جون جورج ارمناج ملكون يرجنيان 04422
نادى وادى دجلة الرياضى 06/05/2005 عبد المحسن محمد عبد المحسن االنصاري 04471
نادى وادى دجلة الرياضى 24/09/2005 محمد أسامه فكري أحمد الفار 04483
نادى وادى دجلة الرياضى 12/12/2004 عمر عمرو محمد علي حسن قاسم 04718
نادى وادى دجلة الرياضى 25/08/2004 عمر أحمد جمال علي السيد 05016
نادى وادى دجلة الرياضى 28/04/2005 ياسين سامح عصام الدين محمود حسن 05242
نادى وادى دجلة الرياضى 18/05/2006 أحمد أحمد رفعت عبد الحميد إبراهيم 04114
نادى وادى دجلة الرياضى 24/02/2007 ياسين أحمد شوقي السيد محمد 03944
نادى وادى دجلة الرياضى 24/06/2006 مايكل عاطف فخري عبد المسيح غطاس 04100
نادى وادى دجلة الرياضى 23/03/2006 عز الدين عبد الناصر خليل عبد الرازق احمد 03077
نادى وادى دجلة الرياضى 02/04/2006 يوسف إيهاب فتحي بشرى 04046
نادى وادى دجلة الرياضى 01/04/2006 علي عمر محمود عبد ربه عطوه 04454

نادى الزهور الرياضى 27/02/2005 إسالم عماد محمود عزمى قريطم 02195
نادى الزهور الرياضى 09/09/2005 ياسين مصطفى أحمد ضيف 02520
نادى الزهور الرياضى 07/12/2005 إبراهيم إكرام إبراهيم سيف النصر 02664
نادى النصر الرياضى 01/08/2004 باسل هشام السعيد السعيد وادي 03378
نادى النصر الرياضى 21/09/2005 فاروق محمد فاروق عمران 03392

نادى سموحة الرياضى 25/09/2004 عمر سعيد صبحى على حافظ 01311
نادى سموحة الرياضى 20/04/2004 عمر محمد محمود مبروك مبروك 01315
نادى سموحة الرياضى 21/08/2005 يوسف رشدى محمود مبروك مبروك 01800
نادى سموحة الرياضى 09/04/2005 ياسين خالد ذكى إبراهيم عمارة 01854
نادى سموحة الرياضى 17/09/2004 نور الدين محمد حسن محمد رمضان 01888
نادى سموحة الرياضى 17/04/2005 زياد محمد سامى حسن ثابت 02081
نادى سموحة الرياضى 22/01/2005 زين الدين سامح سعيد سعد على شمس 02127
نادى سموحة الرياضى 08/12/2005 محمد شريف محمد أحمد علي 02570
نادى سموحة الرياضى 02/02/2006 مروان تامر سعد السيد عبد السالم 03640
نادى سموحة الرياضى 06/11/2006 حمزه أحمد محمد زكي خليفه 03637
نادى سموحة الرياضى 09/09/2006 يوسف وائل عزيز مهنا 03634
نادى سبورتنج الرياضى 31/07/2005 محمود كريم محمود محمد طاهر 01971
نادى سبورتنج الرياضى 02/07/2005 محمد طارق السيد حسين بالى 02147
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نادى سبورتنج الرياضى 03/01/2005 يوسف محمد فايز يكن 02431
نادى سبورتنج الرياضى 30/10/2004 كريستوف مينا فهمى معوض 02456
نادى سبورتنج الرياضى 07/12/2005 محمد إيمن أحمد مهنا 02487
نادى سبورتنج الرياضى 27/06/2005 عمر ياسر محمد علي غانم 03356

نادى طنطا الرياضى 19/08/2004 عمر وليد عادل محمد الششتاوى 01956
نادى طنطا الرياضى 28/08/2005 يحيى إسالم إبراهيم أبو ريه 02319
نادى طنطا الرياضى 10/09/2005 يوسف محمد سعد عشيبه 02562
نادى طنطا الرياضى 02/09/2004 حسام أحمد محمد نصر نصر أحمد 02563
نادى طنطا الرياضى 05/05/2005 هشام محمد طه الشعراوي 02603
نادى طنطا الرياضى 03/08/2005 زياد ناصر الدين فوزي غزال 02648
نادى طنطا الرياضى 24/08/2005 علي محمد عبد الوهاب إبراهيم 02962
نادى طنطا الرياضى 20/06/2006 عمر سامح فتح هللا مرسي فتح هللا 03233

نادى دار الدفاع الجوى 01/10/2004 محمد تامر محمد السيد عبد هللا المحالوي 05176
نادى جامعة المنصورة الرياضى 19/09/2004 محمد خالد أحمد حسين عظام 02496
نادى جامعة المنصورة الرياضى 29/09/2005 سامر اياد احمد رمزي عرفه والي 04586
نادى جامعة المنصورة الرياضى 18/09/2004 محمد مصطفي محمود ابو العنين 04587
نادى جامعة المنصورة الرياضى 21/05/2005 محمد وهبه علي السيد رمضان 05178

نادى قارون الرياضى 15/05/2004 محمد كرم مأمون عبد الحميد 03925
نادى قارون الرياضى 13/01/2005 علي أسامه محمد عبد الجيد دهشان 05130
نادي المنيا الرياضي 01/01/2005 محمد أشرف عبد الجابر توفيق 03433
نادي المنيا الرياضي 09/09/2006 عمر ناصر عمر السيد 03577

العبي االتحادالمصرى لالسكواش 18/09/2005 سيف الدين اشرف عبد هللا عبد الحميد 02606
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 20/01/2006 محمد خالد فاروق ابو الخير 03040
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 29/11/2005 محمد طارق مرزوق السعيد برهام 03046
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 19/08/2005 عبد الرحمن أحمد عبد العال أحمد سباعي 04012
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 19/06/2005 محمود أحمد محمد كمال الدين عمر 04026
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 10/01/2006 يوسف حازم حمدي عبد المقصود أحمد 04418
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 18/07/2005 عبد هللا أحمد كمال الدين مصطفي صبري 04518
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 13/06/2005 مصطفى محمد إيهاب الجزيري 04754
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 04/06/2005 حمزه محمد شوقي السيد أبوهيبه 04786
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 21/07/2006 عمار ياسر بيومى عبد الوهاب 02276
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 10/10/2006 يوسف محمد محمود عصمت عبد المنعم 04015
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 15/09/2006 حمزه أحمد محمد علي عبد العزيز 04134

نادى العاملين بجامعة الزقازيق 07/06/2004 أحمد شريف عباس محمد حسن دبور 05423
نادى بالك بول 03/08/2004 مالك عمرو محمود محمد أحمد عبد هللا 01801
نادى بالك بول 11/11/2005 آدم شريف حسنى محمد الصعيدى 02288
نادى بالك بول 20/07/2005 أحمد ماجد محمود صالح الدين غرابه 02493
نادى بالك بول 23/08/2005 يوسف أحمد محمد عبد السالم العباسي 02607
نادى بالك بول 14/10/2005 عمار ياسر وائل عيسى متولي 02635
نادى بالك بول 15/06/2004 عمر السيد رفعت السيد محمد بكر 02871
نادى بالك بول 11/07/2005 محمد عمرو محمد يوسف السيد علي 02877
نادى بالك بول 19/07/2005 علي إبراهيم علي محمد أحمد دويدار 02996
نادى بالك بول 08/05/2004 عمر ماجد فؤاد عفيفي الطنطاوي 03258
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نادى بالك بول 09/02/2005 علي عمرو عبد المنعم محمد أحمد ماجوره 03279
نادى بالك بول 17/12/2005 عمر تامر محمد أحمد 03882
نادى بالك بول 04/09/2004 نور الدين أيمن سعد الدين محمد الوليلي 03975

نادى ماتش بوينت  09/04/2006 ضياء الدين عماد عبد الهادي العدل 05406
نادى كيلنج شوت 30/03/2005 عمر محمد توفيق خميس بدوي محمد 02539
نادى كيلنج شوت 16/05/2005 محمود مؤمن محروس محروس إسماعيل 05403
نادى كيلنج شوت 14/06/2005 حمزه أحمد جمال الدين صالح جمال الدين 05404
نادى كيلنج شوت 17/07/2007 عمرو خالد محمد مرسي شافعي 03732
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نادى األهلى الرياضى 17/09/2003 محمد مصطفى إبراهيم إسماعيل 00811
نادى األهلى الرياضى 14/07/2002 يحيي محمد أحمد مجاهد 01228
نادى األهلى الرياضى 26/08/2002 إبراهيم محمد إبراهيم محمد 01235
نادى األهلى الرياضى 12/12/2002 يوسف تامر حسن فضل الشريف 01317
نادى األهلى الرياضى 04/11/2003 محمد ناصر عبد المنعم 01565
نادى األهلى الرياضى 03/07/2003 يوسف شريف محمود محمد فهمى مصطفى 01635
نادى األهلى الرياضى 10/12/2002 محمد حسام محمد جاد رجب 01651
نادى األهلى الرياضى 01/01/2004 يوسف عبد الفتاح السيد عامر 01677
نادى األهلى الرياضى 20/12/2003 أحمد وليد محمد يوسف عبد التواب 01686
نادى األهلى الرياضى 13/09/2003 هشام محمد محمود أحمد الصبرى 01774
نادى األهلى الرياضى 30/05/2003 يوسف محمد على على مرسال 01988
نادى األهلى الرياضى 03/02/2003 حازم حسام حسن محمد عبد المجيد 02099
نادى األهلى الرياضى 29/11/2003 طارق زياد السيد فؤاد خليل 02251
نادى األهلى الرياضى 26/02/2004 على هشام أحمد سالم 02292
نادى األهلى الرياضى 02/04/2003 عبد الرحمن أحمد سمير محمود بركات 02945
نادى األهلى الرياضى 24/09/2003 يوسف عمرو محمد محمد نايل 03456

نادى الصيد المصري 23/07/2003 أحمد عمرو محمد عبد المنعم علي 00456
نادى الصيد المصري 31/01/2003 حسين عمرو طلعت عبد الحليم 01032
نادى الصيد المصري 07/12/2003 خالد صبرى عز الدين حسن الباشا 01044
نادى الصيد المصري 26/10/2002 عمر محمد زكريا عبد الحميد خليل 01451
نادى الصيد المصري 19/05/2003 محمد حسن على فوزى 01921
نادى الصيد المصري 19/02/2004 زياد خالد صالح الدين زاهر سالم 02026
نادى الصيد المصري 14/02/2004 أدهم أشرف إسماعيل عبد العال 02072
نادى الصيد المصري 07/02/2004 سيف تامر جمال حافظ 02152
نادى الصيد المصري 06/05/2003 عادل عبد الحي عادل أبو المكارم 03160

نادى هليوبوليس الرياضى 29/05/2002 نادر توفيق نادر عبد الدايم 01527
نادى هليوبوليس الرياضى 11/01/2004 إسماعيل شريف حسين حسن منصور 01850
نادى هليوبوليس الرياضى 20/01/2003 يوسف إسماعيل رائد منير الخولى 01989
نادى هليوبوليس الرياضى 25/08/2002 نور الدين تامر  حمدى العادلى 02079
نادى هليوبوليس الرياضى 23/06/2003 محمد عمرو هانى إبراهيم رستم 02211
نادى هليوبوليس الرياضى 05/09/2003 محمد طارق محمد وهبى توفيق على 02265
نادى هليوبوليس الرياضى 26/07/2003 حسين محمد حسين المنشاوي 02625

نادى الشمس الرياضى 07/07/2002 زياد عماد عواد محمد الشرقاوى 01613
نادى الشمس الرياضى 11/06/2002 كريم محمد مجاهد محمد البسيونى 01983
نادى الشمس الرياضى 11/07/2003 أحمد وليد محمد متولي 02540
نادى الشمس الرياضى 30/05/2003 زياد أسامة جمال السيد عبد الرحمن 02848
نادى الشمس الرياضى 30/11/2003 حسن علي حسن علي عبد القادر 03740
نادى الشمس الرياضى 18/09/2002 إسماعيل إيمن محمود محمد حافظ 05385

نادى وادى دجلة الرياضى 23/09/2002 محمد أحمد محمد جوهر 00127
نادى وادى دجلة الرياضى 03/03/2003 مروان معتز محمد محمد أيوب 01551
نادى وادى دجلة الرياضى 01/10/2003 على كريم عثمان الخواص 01775
نادى وادى دجلة الرياضى 01/01/2004 يوسف محمد عبد هللا محمد محمد فتح هللا 02006
نادى وادى دجلة الرياضى 17/09/2003 عمر أحمد طلعت حافظ ياقوت 02095
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نادى وادى دجلة الرياضى 06/07/2003 سيف أحمد منير محمد عمر 02530
نادى وادى دجلة الرياضى 14/10/2003 مهدي شريف المهدي عبد اللطيف 03272
نادى وادى دجلة الرياضى 14/10/2003 يوسف أحمد يوسف سالمه رحمه 03785
نادى وادى دجلة الرياضى 15/12/2002 بيير سامح سمير برسوم 04044
نادى وادى دجلة الرياضى 02/12/2003 مصطفى يسري فؤاد الغرباوي 05017
نادى وادى دجلة الرياضى 19/10/2002 سيف الدين أحمد صالح الدين محمود حسين 05019
نادى وادى دجلة الرياضى 06/06/2003 أدهم حاتم فتحي حسن المغربي 05039
نادى وادى دجلة الرياضى 17/03/2004 عبد الرحمن وليد حسن صادق 01654
نادى وادى دجلة الرياضى 04/04/2004 كريم إيمن سامي عجيب 05283
نادى وادى دجلة الرياضى 08/06/2002 كريم محمود عبد العليم البربرى 01650

نادى الزهور الرياضى 01/12/2002 عمر خالد محمد نور الدين حسين 01055
نادى الزهور الرياضى 20/10/2002 عمر أحمد مصطفى الفحام 01676
نادى الزهور الرياضى 06/08/2003 على محمد حازم عبد الوهاب 01836
نادى النصر الرياضى 25/05/2004 عمر محمد يحيى عبد العزبز القرموطي 03381

نادى سموحة الرياضى 23/09/2002 أحمد سعيد صبحى على حافظ 01310
نادى سموحة الرياضى 10/10/2002 عمر إبراهيم عبد الرحمن المهدى الشناوى 01670
نادى سموحة الرياضى 16/04/2003 سيف الدين سامح سعيد سعد على شمس 01820
نادى سموحة الرياضى 13/03/2003 يوسف إبراهيم عبد الفتاح محمد الشريف 01889
نادى سموحة الرياضى 11/06/2003 حسن محمد سامى حسن ثابت 01980
نادى سموحة الرياضى 07/06/2003 ياسين محمد مصطفى عبد الرحمن المراغي 01982
نادى سموحة الرياضى 22/11/2002 يحيى سفيان رجب دياب إبراهيم 04529
نادى سبورتنج الرياضى 22/04/2004 أدهم إيهاب أحمد محمود نصار 02148
نادى سبورتنج الرياضى 01/05/2003 هانى أسامه سمير روفائيل 01826
نادى سبورتنج الرياضى 08/02/2003 أحمد مجدى أحمد السيد مرزوق 02082
نادى سبورتنج الرياضى 23/03/2004 سيف محمد فريد الهوارى 02257

نادى طنطا الرياضى 02/02/2004 عبد هللا محمد عبد هللا محمد عطيه 01688
نادى طنطا الرياضى 14/02/2004 يوسف هشام محمد عبد المنعم هاشم 01908
نادى طنطا الرياضى 15/02/2004 انتونى فاخر فريد رزق داود 01955

نادى بلدية المحلة الرياضى 29/04/2003 يوسف محمد حسن صالح عبد المعطى كباش 01351
3مجمع  11/08/2003 يوسف محمد محمود حامد 02283
3مجمع  11/09/2003 إبراهيم محمد إبراهيم محمد كامل يوسف 03713
01/08/2003 أكتوبر الرياضى6نادى  يوسف هاني يوسف درويش 03339

نادى المؤسسة بالهايكستب 03/08/2002 عمر أحمد عبد المنعم الحلواني 05361
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 29/05/2002 محي الدين أحمد جمال الدين مرسي 01093
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 20/08/2003 أدهم هشام سعيد محمد 01904
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 08/09/2003 مصطفى مهدى محمد أحمد الطيب 01913
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 07/07/2002 عمر محمد فتحي محمد خليل 03506
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 05/05/2003 محمد أحمد أبو العال عفيفي سراج الدين 03597
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 18/03/2004 محمد وليد محمد عبد الفتاح العطار 02508
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 08/06/2004 بالل مصطفى حلمي حسين صفا 03717

نادى العاملين بجامعة الزقازيق 15/03/2003 عمر محمد محمد توفيق محمد غانم 05424
نادى بالك بول 30/04/2002 عبد الرحمن عمرو السيد أحمد نصار 00831
نادى بالك بول 08/07/2003 يحيي طه مصطفي علي البربري 01251
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نادى بالك بول 21/10/2002 محمد أحمد محمد أحمد الجزار 01293
نادى بالك بول 30/10/2002 صالح الدين أحمد صالح الدين محمد الترجمان 01445
نادى بالك بول 25/09/2002 أدهم شريف حسنى محمد الصعيدى 01498
نادى بالك بول 07/07/2003 أحمد وائل عبد المعطى على محمد حسين 01647
نادى بالك بول 02/04/2003 أحمد أيمن توفيق محمد إسماعيل 01649
نادى بالك بول 25/05/2003 يوسف شريف محمود جودت على حمزه 01665
نادى بالك بول 09/06/2002 على تامر على رضا محمد 01776
نادى بالك بول 06/10/2003 عبد هللا باسل عبد المجيد السعدى السعدى 02007
نادى بالك بول 12/01/2003 يحيى خالد وجيه كمال عبد القوي 02371

نادى ماتش بوينت  14/03/2004 شادي عادل علي أحمد علي 05279
نادى كيلنج شوت 24/09/2003 سيف هللا شريف حسان سليمان هويشل 01905
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نادى األهلى الرياضى 26/07/2000 حازم أحمد حلمى أحمد أبو السعود 00318
نادى األهلى الرياضى 16/01/2001 على حاتم محمد الطوخى 00324
نادى األهلى الرياضى 18/06/2001 أحمد عادل عبد العزيز محمد الدمرداش 00455
نادى األهلى الرياضى 15/02/2001 عادل أحمد عادل توفيق عفيفى 00948
نادى األهلى الرياضى 04/07/2001 زياد أحمد إبراهيم محمد محمد 01215
نادى األهلى الرياضى 09/05/2001 مصطفى محمود محى الدين عسل 01362
نادى األهلى الرياضى 04/07/2001 سيف ناصر عبد المنعم محمد 01378
نادى األهلى الرياضى 14/07/2001 يوسف ياسر عز الدين محمد محمود 01386
نادى األهلى الرياضى 27/01/2001 عبد الرحمن إيهاب محمد صالح الدين الشين 01732
نادى األهلى الرياضى 12/05/2001 حسين هشام أحمد سالم 02291
نادى األهلى الرياضى 26/08/2002 إبراهيم محمد إبراهيم محمد 01235
نادى األهلى الرياضى 27/03/2002 محمد وليد محمد عبد الوهاب نصار 01679

نادى الصيد المصري 07/11/2001 محمد حسام الدين حسن محمد شرف 01081
نادى هليوبوليس الرياضى 17/02/2001 محمد تامر سعيد الشامى 00720
نادى هليوبوليس الرياضى 12/01/2001 كريم طارق محمد يونس ثابت 01175
نادى هليوبوليس الرياضى 14/08/2001 محمد تامر محمد منير الغنام 01256
نادى هليوبوليس الرياضى 09/03/2002 حسن عادل عادل مدكور 01345
نادى هليوبوليس الرياضى 11/07/2001 أحمد السيد رفعت السيد محمد بكر 02870
نادى هليوبوليس الرياضى 06/06/2002 عبد هللا شهاب فوزى عبد الهادى 00804
نادى هليوبوليس الرياضى 15/05/2003 ياسين شريف محفوظ محمدعبد الرحمن 04874
نادى وادى دجلة الرياضى 08/06/2002 كريم محمود عبد العليم البربرى 01650
نادى وادى دجلة الرياضى 10/06/2000 إسالم أحمد محمد إبراهيم جوهر 00299
نادى وادى دجلة الرياضى 15/06/2000 أحمد عبد الرحمن محمد ماجد المشد 00393
نادى وادى دجلة الرياضى 09/01/2002 يحيى هشام فتحى أحمد النوسانى 00396
نادى وادى دجلة الرياضى 25/10/2001 مصطفى محمد سليمان السرتى 00761
نادى وادى دجلة الرياضى 06/03/2001 محمد وليد حسن صادق 00827
نادى وادى دجلة الرياضى 14/11/2000 محمد سيد سالم محمد البرعى 01039
نادى وادى دجلة الرياضى 09/09/2001 سيف الدين ياسر مصطفي الشناوي 01115
نادى وادى دجلة الرياضى 16/06/2001 ياسين أيمن شافعي خليل 01117
نادى وادى دجلة الرياضى 01/02/2001 عمر ماهر محمود التركى 01197
نادى وادى دجلة الرياضى 09/04/2002 على أحمد طلعت حافظ ياقوت 01590

نادى سموحة الرياضى 22/09/2002 روجيه البير نقوال البير بدور 01749
نادى سموحة الرياضى 01/01/2001 عمر إبراهيم عبد الفتاح محمد الشريف 01314
نادى سموحة الرياضى 23/09/2002 أحمد سعيد صبحى على حافظ 01310
نادى سموحة الرياضى 12/11/2002 عمر عصام يحيى محمود رشوان 01307
نادى سبورتنج الرياضى 20/02/2002 يوسف مجدى فهمى متى 01389

نادى طنطا الرياضى 25/01/2002 عبد الرحمن محمد عبد هللا محمد عطيه 01224
نادى طنطا الرياضى 01/04/2002 حازم أيمن محمد عبد هللا عماره 01229
نادى طالئع الجيش 26/10/2001 سيف أشرف حسين أحمد دراز 03011

العبي االتحادالمصرى لالسكواش 22/04/2001 عبد الرحمن ياسر فتحي زكي النادري 03003
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 16/07/2001 أحمد حاتم فوزي الشناوي 03226

نادى بالك بول 23/09/2000 عمر أشرف عدلى جاد هللا 00658
نادى بالك بول 22/06/2001 محمد عاصم محمد هيكل 01008
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نادى بالك بول 08/01/2002 عمر ياسر مصطفى جوهرى 02096
نادى بالك بول 20/06/2001 عالء الدين عبد الخالق سيد عبد الخالق 02816
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نادى المعادى الرياضى 01/05/2008 زينه محمد السيد محمد عبد العال 03702
نادى المعادى الرياضى 12/06/2008 رقيه أحمد صبري سالم سليم 04133
نادى المعادى الرياضى 06/05/2009 ليلى هشام محمد نجيب حسن خضر 04404
نادى المعادى الرياضى 18/09/2008 فريده أحمد محمد فايز مصطفى نظمي 04643
نادى المعادى الرياضى 01/01/2010 هنا مصطفى محمد المهدي قناوي طلب 04728
نادى المعادى الرياضى 22/01/2009 شريفه اشرف ممتاز حنفي عثمان 05213
نادى المعادى الرياضى 22/04/2008 ملك خالد محمد علي محمد 05328
نادى المعادى الرياضى 06/01/2010 كرمه شريف مصطفى كامل مصطفى علي 05369
نادى األهلى الرياضى 18/06/2008 فريده وليد محمد شريف عبد المنعم خليل 04167
نادى األهلى الرياضى 16/12/2008 إيسل أحمد رجب عبد الحميد إبراهيم 04531
نادى األهلى الرياضى 20/04/2008 أروى إسالم جمعه عبد التواب عوض 05154
نادى األهلى الرياضى 12/08/2008 هدى هللا أحمد إبراهيم بيومي أحمد 05299
نادى األهلى الرياضى 05/07/2009 نورهان مازن انسى مصطفى عالم 05456

نادى الصيد المصري 22/09/2008 عليه إيهاب علي كامل العريني 03912
نادى الصيد المصري 22/09/2008 خديجه عمر علي جمعه سرحان 03913
نادى الصيد المصري 03/06/2008 جولي شهاب صالح عبد الحكيم أحمد 03914
نادى الصيد المصري 27/07/2008 مريم محمد سامح سعيد الغمراوي 03921
نادى الصيد المصري 19/09/2008 دانا هيثم محمد عبد الرحمن عوض نصار 04093
نادى الصيد المصري 08/02/2009 جيداء محمد علي أحمد علي 04121
نادى الصيد المصري 14/08/2008 أيتن وسيم أحمد محمد الرشيدي 04127
نادى الصيد المصري 25/09/2008 جودي سعيد محمد عبد العزيز راضي 04359
نادى الصيد المصري 28/05/2008 جودي محمد جالل السيد درويش 04635
نادى الصيد المصري 20/05/2009 تيا محمد شريف عباس سحاب 04665
نادى الصيد المصري 07/07/2009 سلمى إيمن رمضان حنفي أحمد حسن 04740
نادى الصيد المصري 28/05/2009 شريفه أحمد سيد زكي عبده 04763
نادى الصيد المصري 29/09/2009 الرا محمد علي الحارس الشرقاوي 04766
نادى الصيد المصري 01/11/2009 حبيبه محمد سليمان سالمه الديب 04818
نادى الصيد المصري 18/04/2009 رقيه محمد عبد الوهاب انور الزهيري 04875
نادى الصيد المصري 21/11/2009 كرمه خالد علي مصطفى القليوبي 04982
نادى الصيد المصري 13/12/2009 ناديه تامر محمود محمد محمود 04983
نادى الصيد المصري 11/07/2010 جويريه طارق أحمد عبد الرحمن حنفي 04987
نادى الصيد المصري 28/06/2009 لجين سامح لبيب محمد إبراهيم 04988
نادى الصيد المصري 04/08/2010 خديجه محمد سامح سعيد الغمراوي 05248
نادى الصيد المصري 25/02/2010 حبيبه أحمد رزق محمد رزق 05296
نادى الصيد المصري 10/03/2010 جيداء محمد أحمد عبد المعطي سليم 05345
نادى الصيد المصري 15/12/2009 فريده خالد فاروق فخري حسن 05346
نادى الصيد المصري 03/09/2009 كرمه عمرو حسن محمود حسين المكاوي 05347
نادى الصيد المصري 28/08/2008 سما خالد محمود المهدي شعبان 05476
نادى الصيد المصري 15/07/2010 كارما عمرو مصطفى كامل عبد الباسط منصور 05477

نادى هليوبوليس الرياضى 01/08/2008 زينه جالل سعيد إسماعيل أبو فرد 03824
نادى هليوبوليس الرياضى 25/09/2008 مريم محمد حسن علي حسين 04282
نادى هليوبوليس الرياضى 05/11/2008 نور حاتم حسن مصطفي 04283
نادى هليوبوليس الرياضى 05/05/2009 مريم محمود لطفي سرايا 05068
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نادى هليوبوليس الرياضى 30/01/2010 منه عالء عبد الحي محمد حسنين 05149
نادى هليوبوليس الرياضى 23/03/2011 سهيلة مصطفى محمد سيد طه 05495
نادى هليوبوليس الرياضى 10/02/2010 شهد تامر إبراهيم علي عبد هللا 05496

نادى الشمس الرياضى 18/05/2009 كنزي محمد عبد المجيد توفيق الفقي 04416
نادى الشمس الرياضى 10/11/2008 عائشه وائل سعد شديد 04417
نادى الشمس الرياضى 20/10/2008 ندى عالء الدين أحمد عبد العظيم الزلباني 04450
نادى الشمس الرياضى 21/03/2010 سجى عمرو عاطف محمد محمد أحمد 04653
نادى الشمس الرياضى 14/11/2009 سما محمد حسن نشأت عبد الصادق محمد 04654
نادى الشمس الرياضى 08/05/2009 ليلى وليد أحمد محمد مصطفى عبد الخالق 05159
نادى الشمس الرياضى 14/04/2010 سلمى أحمد فؤاد رمضان العزيري 05259
نادى الشمس الرياضى 11/03/2010 خديجه محمد أحمد إبراهيم إبراهيم 05260
نادى الشمس الرياضى 24/09/2008 كرمه شريف فادي محمود الشاذلي 05377

نادى وادى دجلة الرياضى 08/05/2008 روزان رمضان محمد رمضان العتربي 03784
نادى وادى دجلة الرياضى 28/10/2008 سلمي عمرو سيد احمد علي شتات 04425
نادى وادى دجلة الرياضى 08/01/2009 منة هللا صالح حامد صالح عبد الرحمن 04428
نادى وادى دجلة الرياضى 30/09/2008 كنزي محمد مصطفى رضا عبد المحسن ابو ستيت 04449
نادى وادى دجلة الرياضى 01/09/2008 مريم فادي مالك ميخائيل طيب 04482
نادى وادى دجلة الرياضى 24/09/2009 جمانه السيد عادل السيد العسال 04658
نادى وادى دجلة الرياضى 05/05/2010 ريناد هيثم محمد أمين أحمد 04842
نادى وادى دجلة الرياضى 22/05/2008 لينا إيمن أحمد ماهر محمد علي 04857
نادى وادى دجلة الرياضى 16/05/2009 سلمى أحمد يوسف أحمد وصال 04861
نادى وادى دجلة الرياضى 10/01/2009 فاطمة هاني محمد صالح الدين خليل 04871
نادى وادى دجلة الرياضى 06/11/2008 رغد وليد كمال غمري السيد 05023
نادى وادى دجلة الرياضى 08/12/2008 لميس محمد محمد محمد عوض 05032
نادى وادى دجلة الرياضى 15/05/2010 كارمه سامح المرسي إبراهيم أحمد طالب 05037
نادى وادى دجلة الرياضى 04/06/2010 ندى محمد عبد السالم مصطفى خليل 05051
نادى وادى دجلة الرياضى 21/06/2009 نور محمد عبد السالم مصطفى خليل 05052
نادى وادى دجلة الرياضى 04/11/2008 حبيبه ثروت عبد الرحمن محمد 05054
نادى وادى دجلة الرياضى 01/07/2009 رقيه حسن محمد عبد المجيد عبد الجواد 05058
نادى وادى دجلة الرياضى 10/12/2009 فريده وائل محمد أحمد محمود 05253
نادى وادى دجلة الرياضى 21/06/2008 جيسي ماجد فوزي مينا جرجس 05271
نادى وادى دجلة الرياضى 10/09/2009 سندس وائل مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف 05348
نادى وادى دجلة الرياضى 14/08/2008 ساره حاتم محمد حسن السيد 05429

نادى الزهور الرياضى 24/05/2009 مريم إبراهيم سعيد أحمد صبيح فوده 04513
نادى الزهور الرياضى 30/01/2009 مايا محمد محمود مندور 04516
نادى الزهور الرياضى 24/03/2009 يارا عالء أنيس محمد كمال قاسم 04525
نادى الزهور الرياضى 08/08/2008 إنجي أحمد محمود مرسي سليمان الحديدي 04835
نادى الزهور الرياضى 04/09/2009 جودي أحمد محمد عبد الستار الطنبولي 04860
نادى الزهور الرياضى 20/02/2009 النا تامر عادل عبد العليم محمد دسوقي 05184
نادى الزهور الرياضى 14/05/2009 مريم عمرو محمد عز الدين علي واصف 05232
نادى الزهور الرياضى 15/04/2009 زينه محمد علي عبد الحميد حميده 05363
نادى الزهور الرياضى 06/01/2010 ملك محمد فرج رياض علي 05398
نادى الرواد الرياضى 20/10/2008 حال حسن ربيع بحيري محمد 04697
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نادى سموحة الرياضى 14/05/2008 سهيله حازم فاروق عبد المعبود حسين 03624
نادى سموحة الرياضى 13/05/2008 شهد هاني دياب دياب إسماعيل محمود 03625
نادى سموحة الرياضى 24/05/2008 كيندا محمد محمود حنفي البنداري 03857
نادى سموحة الرياضى 26/11/2008 لوجين شريف أحمد صادق محمد وهبي 04138
نادى سموحة الرياضى 23/05/2009 ليالس هيثم عبد الفتاح حنفي محمود 04224
نادى سموحة الرياضى 14/05/2009 حبيبه تامر سعد السيد عبد السالم بكر 04235
نادى سموحة الرياضى 12/01/2009 جنى حسام محمود مبروك مبروك محمد 04244
نادى سموحة الرياضى 17/04/2008 أسيل أسامه عبد الحميد أحمد مطاوع 04527
نادى سموحة الرياضى 12/08/2009 نور محمد عبد الجواد محمد الشين 04603
نادى سموحة الرياضى 06/09/2009 ملك محمد فؤاد محمد كامل عياد 04732
نادى سموحة الرياضى 15/08/2009 شيرمين شريف محمود عبد الحميد سرور 04746
نادى سموحة الرياضى 28/04/2009 ملك معتز محمد السيد عامر 04815
نادى سموحة الرياضى 17/09/2009 جنى أحمد سراج الدين محمد أحمد حبيب 04838
نادى سموحة الرياضى 15/11/2009 جنى هشام السيد يوسف هواش 04941
نادى سموحة الرياضى 20/04/2010 هايا محمد محمود مبروك مبروك محمد 04943
نادى سموحة الرياضى 11/11/2010 سلمي حازم فاروق عبد المعبود حسين 05165
نادى سموحة الرياضى 19/01/2010 ريتاج تامر نصر محمد ابراهيم 05166
نادى سموحة الرياضى 10/12/2009 دانه أحمد فارس محمود إبراهيم 05303
نادى سموحة الرياضى 08/02/2010 الرا أحمد عبد الرحمن أحمد محمد منصور 05304
نادى سموحة الرياضى 18/03/2011 كرمه فادي عادل عبد الرحمن محمود 05305
نادى سموحة الرياضى 07/05/2009 الرا إسالم حسن كامل علي سالم 05382
نادى سموحة الرياضى 09/12/2009 زينه أحمد ابراهيم محمد رستم 05422
نادى سبورتنج الرياضى 12/09/2008 جودي عبد المجيد أحمد صادق محمد وهبي 04089
نادى سبورتنج الرياضى 22/10/2008 سلمى شريف محمد محمود تمام حسين 04122
نادى سبورتنج الرياضى 14/02/2009 عاليا مصطفى حامد محمد السيد خليف 04131
نادى سبورتنج الرياضى 01/06/2008 رقيه إيمن سعيد بسيوني خضر 04346
نادى سبورتنج الرياضى 23/01/2009 دارين السعيد محمود سعيد عمران 04348
نادى سبورتنج الرياضى 17/09/2009 خديجه محمد أحمد السيد أحمد المصري 04352
نادى سبورتنج الرياضى 30/12/2008 مريم مينا عادل عطيه لبيب 04708
نادى سبورتنج الرياضى 17/12/2010 مليكه تيمور أحمد محمد فهمي القراقصي 04931
نادى سبورتنج الرياضى 10/10/2008 عائشه شريف محمود عبد العزيز محمود عسكر 04933
نادى سبورتنج الرياضى 20/03/2010 هنا السيد أحمد إمام خليل القصيفي 04937
نادى سبورتنج الرياضى 07/07/2010 زينه محمد عبد العال أحمد عبد العال 04938
نادى سبورتنج الرياضى 23/09/2009 راوية عبد الرحمن حسن محمد المغازي حسن 05237
نادى سبورتنج الرياضى 20/12/2010 خديجه محمد حمدي عبد الرازق عبد الواحد 05286
نادى سبورتنج الرياضى 24/09/2009 تاليا محمد زكريا حسين حسن 04356

نادى طنطا الرياضى 30/01/2009 مريم ياسر محمود سامي المتيت 04107
نادى طنطا الرياضى 11/02/2009 لجين عالء حسني محمود غرس الدين 04130
نادى طنطا الرياضى 07/06/2009 ريتال محمد أنيس الفقي 04387
نادى طنطا الرياضى 29/07/2009 هدى سامح فتح هللا مرسي فتح هللا 04399
نادى طنطا الرياضى 15/09/2008 جودي محمد السيد أحمد نور 04507
نادى طنطا الرياضى 26/04/2009 نور محمود عباس الحفناوي 04508
نادى طنطا الرياضى 17/11/2008 سجى أحمد عبد الفتاح حسنين 04568
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نادى طنطا الرياضى 11/12/2008 فريده أحمد محمد أسعد المنشاوي 04637
نادى طنطا الرياضى 01/10/2009 إيالن وائل فراج محمد فراج 04918
نادى طنطا الرياضى 23/08/2008 سلمى حسين محمد أسعد المنشاوي 05365
نادى طنطا الرياضى 01/04/2010 مايا أحمد عبد الفتاح حسنين 05366

نادى بلدية المحلة الرياضى 25/11/2008 جودي وليد محمد حسين المالح 04207
3مجمع  28/01/2009 منه محمد محمد نبيل محمد مبروك 04977
3مجمع  27/07/2011 ملك حاتم حسن مصطفي محمود 05277

نادى جامعة المنصورة الرياضى 24/06/2008 فرح أحمد محمد أحمد سلطان 04083
نادى جامعة المنصورة الرياضى 14/04/2009 جنى أحمد محمد عبد الستار أحمد علي عباس 04170
نادى جامعة المنصورة الرياضى 05/05/2009 سما محمد ابراهيم رشدي سعدالدين 04583
نادى جامعة المنصورة الرياضى 19/12/2010 فيروز إسماعيل إبراهيم السيد الحنفي 05261

04/11/2009 أكتوبر الرياضى6نادى  منه هللا بهاء شوقي عبد العزيز الوسيمي 05077
24/08/2009 أكتوبر الرياضى6نادى  نور محمد رشدي عبد المقصود مطر 05081
04/09/2008 أكتوبر الرياضى6نادى  مريم سعد الدين محمود سعد عقل 05082
27/03/2011 أكتوبر الرياضى6نادى  ريم محمود عبد العظيم محروس المغربي 05466

نادي مدينة نصر الرياضى 28/05/2008 ساره أحمد محمد مصطفى النويهي 04831
نادي مدينة نصر الرياضى 08/02/2010 روزان أحمد سمير أحمد منصور 05473

نادى قارون الرياضى 30/04/2008 ملك سامح جابر عبد هللا 05118
نادي المنيا الرياضي 18/08/2008 لمار أحمد محمد مشرف ماضي 05393

العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/10/2008 فاطمه سالم حسين علي محمد 04022
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 08/04/2010 تيا محمد خليل محمد خليل يوسف 04199
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 20/09/2009 شهد وليد مساح أبو المجد علي عبد الرحمن 04553
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/07/2008 هيا علي محمد علي علي يوسف 04617
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 18/09/2008 ربى خالد سعيد السيد عثمان 04622

نادى بالك بول 06/06/2008 منه أحمد هاني عبد الباري محمد 03719
نادى بالك بول 09/09/2008 يارا رامي محمد السيد حرفوش 03902
نادى بالك بول 18/08/2008 فريده خالد عبد الوهاب توفيق حماد 03917
نادى بالك بول 25/06/2008 ناعومي حسام فكري محمد إبراهيم 04661
نادى بالك بول 10/04/2009 مايا محمد محمود عصمت عبد المنعم 05487

نادى البرلسى - العال للهندسة 22/01/2009 ملك محمد أبو اليزيد سيد أحمد 05087
نادى ماتش بوينت  28/10/2008 نور محمود سامي مصطفي مسرجه 05221
نادى ماتش بوينت  28/09/2008 عاليا محمد احمد صالح الدين محمد عطيه 05222
نادى ماتش بوينت  26/08/2009 حبيبه أحمد محمد عبد اللطيف محمد عامر 05224
نادى ماتش بوينت  14/07/2010 راما أحمد محمد عبد العزيز النجار 05229
نادى ماتش بوينت  18/02/2011 مهيرة أحمد محمد عبد اللطيف محمد عامر 05491
نادى ماتش بوينت  28/01/2010 دانيا كريم محمود سعيد تركي 05492

العبى منطقة بورسعيد 22/10/2008 هيا هشام محمود محمد حسين 05449
مركز شباب الجزيرة 11/07/2010 ضحى عمرو حسين حسن كامل 05480
مركز شباب الجزيرة 18/02/2012 سما مدحت سعد الدين حسين فراج 05481
مركز شباب الجزيرة 02/09/2008 شمس مدحت سعد الدين حسين فراج 05482
مركز شباب الجزيرة 01/02/2009 نور أمير إبراهيم حسن حسن 05484
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نادى المعادى الرياضى 02/09/2006 كرمة مدحت إبراهيم عبد الحميد قاسم 03222
نادى المعادى الرياضى 14/02/2008 جنى هيثم عبد السالم توفيق حسانين 03698
نادى المعادى الرياضى 27/07/2007 فريده حازم حمدي ربيع خليل 03980
نادى المعادى الرياضى 20/05/2007 زينه مصطفى محمد المهدي قناوي طلب 04059
نادى المعادى الرياضى 21/01/2008 نور طارق نهاد جمعة عبد الظاهر 05212
نادى األهلى الرياضى 23/07/2008 خديجة ممدوح عمران محمد عبد الجواد 04426
نادى األهلى الرياضى 09/08/2006 كارين أحمد أسامة محمود فوزي عبد العليم 02807
نادى األهلى الرياضى 29/06/2007 أمينه محمد حامد محمد عرفي 03182
نادى األهلى الرياضى 30/04/2007 فرح حسام الدين عبد الرحمن سعد هللا 03204
نادى األهلى الرياضى 16/10/2006 جودي أحمد نجيب عباس السيد العدل 03243
نادى األهلى الرياضى 21/05/2007 ملك أحمد إبراهيم محمد محمد 03256
نادى األهلى الرياضى 10/07/2007 نادين وليد انسى أحمد الحمامي 03276
نادى األهلى الرياضى 14/12/2007 سلمى عصام سعد عبد الحميد عثمان 03450
نادى األهلى الرياضى 14/12/2007 رقيه عصام سعد عبد الحميد عثمان 03451
نادى األهلى الرياضى 24/08/2007 روان عمرو عبد العظيم حسن محمد 03457
نادى األهلى الرياضى 04/09/2007 سما حازم عبد العال محمد عبد العال 03498
نادى األهلى الرياضى 10/07/2006 هنا نبيل حسن أحمد خليل 03522
نادى األهلى الرياضى 01/10/2007 تاال هشام محمد أباظه 03715
نادى األهلى الرياضى 05/11/2007 جورى هشام احمد محمد رجب 04060
نادى األهلى الرياضى 20/12/2006 ساره محمد السيد سعيد قطب 04781
نادى األهلى الرياضى 30/09/2007 عائشه ماجد محمد غنيمي فرج هللا 04791

نادى الصيد المصري 03/09/2008 جودي أمين أحمد شوقي أمين محمد 03997
نادى الصيد المصري 23/08/2006 ملك خالد عبد المنعم علي 03015
نادى الصيد المصري 20/06/2006 هنا احمد نبيل عبد الغني العشري 03018
نادى الصيد المصري 12/08/2006 سميه ياسر صبري صالح الدين عبد الغني 03333
نادى الصيد المصري 24/06/2007 كنزي خالد علي مصطفى القليوبي 03409
نادى الصيد المصري 07/02/2007 جومانه شهاب صالح عبد الحكيم احمد 03485
نادى الصيد المصري 04/07/2007 جاسمين محمد أحمد عبد المعطي سليم 03519
نادى الصيد المصري 10/02/2008 فريده محمد محسن يحيى عبد الهادي 03590
نادى الصيد المصري 01/02/2008 سلمى عمرو حسن محمود حسين المكاوي 03591
نادى الصيد المصري 25/07/2007 مريم عدنان عبد العزيز عبد هللا 03593
نادى الصيد المصري 28/02/2008 سلمي محمود محمد قناوي يوسف 04431
نادى الصيد المصري 11/01/2008 مايا أحمد حسني محمد منيع 04664

نادى هليوبوليس الرياضى 15/06/2006 حبيبه كريم محمد محمود عبد المحسن 03489
نادى هليوبوليس الرياضى 29/11/2006 جومانه تامر ممدوح عبد المنعم عبد الرحمن 03807
نادى هليوبوليس الرياضى 08/07/2006 فريده مصطفى عبد الحميد عطيه هللا محمد 03822
نادى هليوبوليس الرياضى 04/07/2007 ليله أحمد سعيد محمد يسري محمد 03823
نادى هليوبوليس الرياضى 08/10/2007 لينه محمد شريف عبد الحميد السمنودي 03825
نادى هليوبوليس الرياضى 07/08/2007 لما يحي محمد فاروق عبد الغفار الحمالوي 04064

نادى الشمس الرياضى 06/03/2007 سلمى محمد مجاهد محمد البسيوني 02955
نادى الشمس الرياضى 15/11/2007 ملك محمد عمر عبد العزيز مصطفى المراغي 03411
نادى الشمس الرياضى 22/10/2007 هنا محمد حسن نشأت عبد الصادق محمد 03521
نادى الشمس الرياضى 30/07/2007 ساره يسري وجدي راتب سالمه 03742
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نادى الشمس الرياضى 10/04/2008 إنجي مصطفى كمال نجيب مراد 03736
نادى وادى دجلة الرياضى 21/03/2007 نور خالد يحيى محمد حسن حسونه 02974
نادى وادى دجلة الرياضى 22/05/2007 جنى عمرو يحيى محمد رزق 03242
نادى وادى دجلة الرياضى 08/12/2007 لجين محمد مصطفي سيد حسن الشناوي 03480
نادى وادى دجلة الرياضى 05/06/2007 سما أحمد علي صديق سالم 03771
نادى وادى دجلة الرياضى 08/07/2006 سلمى مصطفى بابكر الشيخ محمد 03831
نادى وادى دجلة الرياضى 12/08/2007 بارب سامح سمير برسوم غبريال 03945
نادى وادى دجلة الرياضى 26/01/2007 لجين السيد عادل السيد العسال 04020
نادى وادى دجلة الرياضى 04/11/2007 جودي سامح المرسي إبراهيم أحمد طالب 04115
نادى وادى دجلة الرياضى 17/10/2007 ساره أشرف وفيق غالي رزق هللا 04448
نادى وادى دجلة الرياضى 17/10/2007 هنا حامد عبد العزيز عبد العظيم محمد ملش 04484
نادى وادى دجلة الرياضى 03/12/2007 مايا وليد أحمد سمير عبد الرحمن بكير 04493
نادى وادى دجلة الرياضى 16/11/2006 كريستا هاني أسعد لطفي اسحق 04720
نادى وادى دجلة الرياضى 15/05/2007 فرح محمد أحمد عبده القشاوي 04847
نادى وادى دجلة الرياضى 15/08/2007 فريده رضا رجب زكريا الشريف 05053
نادى وادى دجلة الرياضى 28/02/2008 رقيه حسام أحمد فايد أحمد 05245
نادى وادى دجلة الرياضى 27/04/2008 جنى يحيى إبراهيم يحيى أبو زهره 04446
نادى وادى دجلة الرياضى 19/03/2008 فريده عمرو محمد طه السيد 03765

نادى الزهور الرياضى 04/07/2007 فاطمه مصطفى أحمد مصطفى عبد هللا ضيف 03275
نادى الزهور الرياضى 12/02/2007 جنه مأمون إبراهيم مأمون مطاوع 03796
نادى الزهور الرياضى 09/07/2007 هنا عالء الدين أحمد أحمد أبو سته 03797
نادى الزهور الرياضى 17/04/2007 جودي محمد إبراهيم محمد عبد العزيز 03799
نادى الزهور الرياضى 17/04/2007 جمانه محمد إبراهيم محمد عبد العزيز 03800
نادى الزهور الرياضى 07/05/2007 جنى سامح طالل مجد الدين علي 04673
نادى الرواد الرياضى 27/11/2007 سلمى محمد السيد محمد عبد العال 03596
نادى الرواد الرياضى 14/01/2007 هنا شريف علوان عبد العزيز نوفل 04299
نادى النصر الرياضى 14/12/2008 ملك ايهاب عبد المقصود ابراهيم 04298

نادى هيئة قناة السويس 07/03/2007 ريماس إيمن حامد عبد الغني أبو زيد 03666
نادى هيئة قناة السويس 03/09/2006 جنه أحمد عبد المنعم أحمد المحضر 03667
نادى هيئة قناة السويس 15/07/2006 جنة أحمد عبد هللا أحمد النقيب 04911

نادى سموحة الرياضى 07/04/2007 جومانه حسن علي سالمه محمد 03156
نادى سموحة الرياضى 01/08/2006 جنى أحمد محمد محمد عويس 03308
نادى سموحة الرياضى 20/05/2007 سلمى محمد عبد الجواد محمد الشين 03355
نادى سموحة الرياضى 04/09/2007 مريم إسالم سامي السيد أحمد محمد 03398
نادى سموحة الرياضى 24/09/2007 حال محمد إبراهيم محمد رشدي 03448
نادى سموحة الرياضى 29/10/2007 جومانه فؤاد نعمان فؤاد 03504
نادى سموحة الرياضى 06/01/2008 كرمه وليد خليل المرسي محمد القمحاوي 03505
نادى سموحة الرياضى 25/01/2008 ملك أشرف حسين إسماعيل هيكل 03515
نادى سموحة الرياضى 14/03/2008 جايدا عمرو السيد علي مرعي 03531
نادى سموحة الرياضى 23/08/2007 مايا محمد علي حسن رأفت 03622
نادى سموحة الرياضى 06/11/2007 جودي محمد محي الدين صالح الدين نافع 03628
نادى سموحة الرياضى 21/01/2008 ريماس محمد سمير نصر الدين إبراهيم 04243
نادى سبورتنج الرياضى 27/07/2008 تيا محمد جمال الدين إبراهيم شحاته 03817
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نادى سبورتنج الرياضى 26/06/2006 نور إسالم محمد ضياء محمد خفاجي 02486
نادى سبورتنج الرياضى 02/08/2006 كرمه إيمن رفعت أحمد عالم 02821
نادى سبورتنج الرياضى 23/09/2006 مريم خالد علي عبد الهادي مطراوي 02859
نادى سبورتنج الرياضى 14/08/2007 جنى جالل محمد سويفي عبد الجيد 03291
نادى سبورتنج الرياضى 18/12/2006 حبيبه المعتز با كامل عبد السميع غيث 03310
نادى سبورتنج الرياضى 28/04/2007 كرمه بالل محمد عبد اللطيف الشال 03481
نادى سبورتنج الرياضى 14/02/2008 ملك سمير محمد صبري محمد سليمان 03501
نادى سبورتنج الرياضى 02/01/2007 جودي أحمد مصطفى حافظ قنديل 03513
نادى سبورتنج الرياضى 20/10/2009 فطيمه محمد مصطفى الفاروق محمد الشامي 04630

نادى طنطا الرياضى 26/07/2008 فريده خالد عادل حمزه زايد 04389
نادى طنطا الرياضى 24/11/2006 جنا محمد محفوظ جمعه 03332
نادى طنطا الرياضى 25/01/2008 ملك إسالم فكري رسالن 04037

نادى جامعة المنصورة الرياضى 15/07/2007 ياسمين إيهاب عبد الحميد المتولي الشربيني 04084
نادى جامعة المنصورة الرياضى 21/03/2008 كنزي اسماعيل ابراهيم السيد الحنفي 04584

نادي التوفيقية الرياضي 18/05/2006 ندى حسام محمد بهى الدين محمد سالم 03484
11/04/2007 أكتوبر الرياضى6نادى  جودي علي مصطفى علي محمد 04303
16/09/2007 أكتوبر الرياضى6نادى  رغد رامي فاروق عبد الحميد حسن 04304
05/03/2008 أكتوبر الرياضى6نادى  سلمى أيمن سمير محمد الضبع 04305
25/10/2006 أكتوبر الرياضى6نادى  رغد سامح علي محمد مصطفى 04596
12/06/2006 أكتوبر الرياضى6نادى  عاليه محمد محمود علي زيتون 05078
15/06/2008 أكتوبر الرياضى6نادى  إيثار خالد أحمد محمد شادي 04301

نادي مدينة نصر الرياضى 09/08/2006 أيات عماد الدين طه حسن محمد ايوب 04675
نادي مدينة نصر الرياضى 22/10/2008 ريتاج عمرو سيد توفيق أحمد 05170

نادى قارون الرياضى 16/09/2007 رناد محمد حسين عبد الواحد 05122
نادي المنيا الرياضي 10/04/2008 سما سيد محمد عبد العظيم 04220

نادى المؤسسة باالسكندرية 04/02/2008 فرح عمرو علي إبراهيم خميس الشريف 04550
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 21/11/2006 إيتن إيهاب سعد مصباح أحمد الباجوري 02958
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 14/11/2006 زينه محمد شيرين عطيه المتولي قاسم 03140
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 29/08/2007 حنين وليد محمد عبد الفتاح العطار 03319
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/01/2008 أمينه ياسر حمزه توفيق احمد 03474
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 25/06/2007 ساره محمد موسى محمد خليل 04017
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 17/11/2007 جنى محمد محمد سعيد أحمد عبد هللا 04102
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 14/02/2007 هنا محمد عبد المنعم لبيب 04420
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 13/05/2008 جنى أحمد رأفت صادق علي 04616

نادى بالك بول 05/05/2007 لورين كلود جريجور فرنيكيس بالتيان 03000
نادى بالك بول 12/08/2007 ريتاج عبد الخالق سيد عبد الخالق جمعه 03359
نادى بالك بول 01/12/2007 فرح إبراهيم علي محمد دويدار 03412
نادى بالك بول 26/10/2007 زينه معتز محمد محمد علي ايوب 03473
نادى بالك بول 28/09/2007 ندى أحمد محمد أحمد الجزار 04081
نادى بالك بول 14/01/2008 سهيلة محمد سامي حامد وهبه 04424
نادى بالك بول 02/02/2008 ريتاج محمد رجاء علي كامل 04445

نادى البرلسى - العال للهندسة 10/09/2007 كرمه شريف عبد المحسن محمود مرعي 05090
نادى ماتش بوينت  11/07/2007 هنا أحمد هاشم سليمان درويش 05278
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EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIO اإلتحاد المصرى للسكواش

نادى كيلنج شوت 07/12/2006 بريهان محمد حسن إسماعيل شتات 03303
نادى كيلنج شوت 21/01/2007 جودي أحمد أبو العال عبد اللطيف يونس 03509
نادى كيلنج شوت 28/12/2006 كنزي أشرف فؤاد أحمد شلبي 03964
نادى كيلنج شوت 03/03/2008 جنى أحمد السيد البدوي طه الباز 05214
نادى كيلنج شوت 05/06/2007 جنه عمرو السيد ابراهيم احمد 05215

مركز شباب الجزيرة 08/01/2008 زينه عمرو حسين حسن كامل 05479
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نظام المسابقات وشئون الالعبين
EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIO اإلتحاد المصرى للسكواش

نادى المعادى الرياضى 10/12/2004 جنى أيمن سيد إبراهيم أحمد 02413
نادى المعادى الرياضى 10/12/2004 حبيبه أيمن سيد إبراهيم أحمد 02414
نادى المعادى الرياضى 17/07/2005 جومانه خالد إبراهيم محمد سليم 03228
نادى المعادى الرياضى 01/01/2006 حبيبه عمرو حمدي حموده أحمد 03984
نادى المعادى الرياضى 28/04/2006 جايداء حازم ممدوح محفوظ عبد الغني 02658
نادى األهلى الرياضى 12/12/2004 نهى حسام حسن محمد عبد المجيد 02097
نادى األهلى الرياضى 02/12/2004 هنا أحمد هشام إسماعيل 02162
نادى األهلى الرياضى 05/03/2005 حال حسام الدين فاروق فهمي 02393
نادى األهلى الرياضى 25/10/2005 فريدة تامر حسن فضل الشريف 02623
نادى األهلى الرياضى 24/07/2005 نور محمد أحمد مجاهد 02649
نادى األهلى الرياضى 02/04/2005 جاسمين أحمد اسامة محمود فوزى 02813
نادى األهلى الرياضى 03/12/2004 ملك محمد محمد يسري محمد حسن 03281
نادى األهلى الرياضى 28/05/2006 جودى محمد رشدي محمد محمود 04061
نادى الجزيرة الرياضى 10/05/2005 كنزي تامر جوده محمد أبو العينين 02618

نادى الصيد المصري 10/08/2006 جاسمين أمين أحمد شوقي أمين محمد موسى 02841
نادى الصيد المصري 26/04/2004 هيا محمد على أحمد 01787
نادى الصيد المصري 20/06/2004 سلمى عمرو حسن محمد االلفى 02056
نادى الصيد المصري 19/02/2005 عاليه عالء فتح محمود عمر 02309
نادى الصيد المصري 02/09/2004 جنى مصطفى محمود السيد هالل 02569
نادى الصيد المصري 03/04/2005 ملك أحمد فتحي عبد الحميد عبد الحافظ 02641
نادى الصيد المصري 04/07/2005 جمانه محمد أحمد عبد المعطي سليم 04034

نادى هليوبوليس الرياضى 04/11/2004 سارة رامى إبراهيم محمد سودان 01868
نادى هليوبوليس الرياضى 30/03/2005 حبيبه إسماعيل محمد إسماعيل صالح 02330
نادى هليوبوليس الرياضى 12/11/2005 جنى محمود عزيز صبري أحمد صبري 02624
نادى هليوبوليس الرياضى 29/10/2005 فرح شريف محفوظ محمد عبد الرحمن 04873
نادى هليوبوليس الرياضى 09/04/2006 فريده جالل سعيد اسماعيل ابوفرد 03132
نادى هليوبوليس الرياضى 04/04/2006 ريتاج احمد سمير محمود 03135

نادى الشمس الرياضى 24/08/2005 حبيبه هشام مصطفى سيد أحمد غراب 02425
نادى الشمس الرياضى 18/10/2004 جاسمين مصطفى كمال نجيب مصطفى 02470
نادى الشمس الرياضى 06/09/2006 جودي أحمد كمال حافظ حلمي سرور 03728

نادى وادى دجلة الرياضى 06/08/2006 جنى مصطفى حسين حسن أحمد 04662
نادى وادى دجلة الرياضى 30/09/2004 فريده أحمد مصطفى محمود سلوم 02083
نادى وادى دجلة الرياضى 22/06/2004 أميره السيد محمد محمد الرفاعي 02374
نادى وادى دجلة الرياضى 28/03/2005 ملك عمرو محمد طه السيد 02376
نادى وادى دجلة الرياضى 10/10/2004 خديجه حمدي المعتز محمد عاطف البرقوقي 02380
نادى وادى دجلة الرياضى 20/10/2005 رزان محمد شريف جالل عرام 02587
نادى وادى دجلة الرياضى 03/08/2005 أمينه محمد سعيد عبد العظيم عبد هللا 03092
نادى وادى دجلة الرياضى 19/08/2004 ساره وائل محمد نصر عرفات بنه 03116
نادى وادى دجلة الرياضى 10/11/2004 فريده محمد رفعت غنيم أحمد عبد الهادي 03325
نادى وادى دجلة الرياضى 16/02/2006 لوجين محمد فوزي عبد اللطيف الشرنوبي 03472
نادى وادى دجلة الرياضى 05/11/2004 نور شريف كامل حسين 04440
نادى وادى دجلة الرياضى 12/03/2006 كنزي وليد أحمد سمير بكير 04496
نادى وادى دجلة الرياضى 27/11/2005 جنا إسالم عبد الهادي عارف الدجوى 04657
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نادى وادى دجلة الرياضى 12/02/2006 جميله وائل محمد أحمد محمود 04759
نادى وادى دجلة الرياضى 06/04/2005 ناردين فادي نبيل حبيب عبد الملك 05038

نادى الزهور الرياضى 19/07/2005 سلمى محمد جمال الدين علي المليجي 02408
نادى الزهور الرياضى 17/06/2004 جنه أشرف محمد عثمان الخولى 02462
نادى الزهور الرياضى 22/10/2006 نور أشرف فوزى محمد ابراهيم 02891
نادى الرواد الرياضى 05/06/2006 روضه محمد الدسوقي علي عبد الرازق 02973
نادى الرواد الرياضى 01/08/2006 هيا أمير محمود محمد أحمد خلف 02975
نادى الرواد الرياضى 15/01/2006 ساره محمد السيد محمد 02972
نادى النصر الرياضى 24/01/2006 منه هللا إيهاب عبد المقصود إبراهيم 05145

نادى سموحة الرياضى 29/04/2005 حبيبه هانى دياب دياب الشاذلى 01975
نادى سموحة الرياضى 15/05/2005 أيسل محمد سليمان سليمان داود 02822
نادى سموحة الرياضى 30/01/2006 رقيه حازم فاروق عبد المعبود حسين 02836
نادى سموحة الرياضى 08/04/2005 سالوناز وسام الحسيني السيد عوض 03399
نادى سموحة الرياضى 09/08/2007 ملك محمد فتحي محمد الجندي 03449
نادى سبورتنج الرياضى 21/11/2004 فاطمه حسن زهدى محمود زهدى 01925
نادى سبورتنج الرياضى 25/07/2004 ملك اسالم محمد ضياء محمد خفاجى 01928
نادى سبورتنج الرياضى 08/08/2005 اوراد أحمد مصطفى جمال الدين أحمد 01932
نادى سبورتنج الرياضى 02/12/2004 زينه كريم محمد أحمد زين الدين 02166
نادى سبورتنج الرياضى 04/03/2006 فيروز إيهاب محمد محمد رشاد أبو الخير 02284
نادى سبورتنج الرياضى 13/03/2005 جنى محمد على عبد الدايم حسن 02445
نادى سبورتنج الرياضى 31/01/2007 فاطمه أحمد محمود حسنين أحمد 03336

نادى طنطا الرياضى 30/09/2004 آيتن شيرين محمد مأمون غانم 02320
نادى طنطا الرياضى 26/03/2005 لوجين محمد مصطفى عبد الرحمن حنتيره 02650

نادى حرس الحدود الرياضى 27/06/2006 سلمى محمد أحمد علي أحمد منتصر 03837
3مجمع  11/10/2004 ليلى حاتم محمد سيد حسن 03194

نادى جامعة المنصورة الرياضى 11/11/2006 حنين محمد رشدي سعد الدين الغندور 04054
01/06/2005 أكتوبر الرياضى6نادى  لجين سامح علي محمد مصطفى 04597
22/11/2006 أكتوبر الرياضى6نادى  ليلى محمد حماده صميده محمد 02946

نادي مدينة نصر الرياضى 13/07/2004 هيا اسالم مصطفى ابراهيم 02632
نادي مدينة نصر الرياضى 05/04/2005 مريم أحمد محمد مصطفى النويهى 03464
نادي مدينة نصر الرياضى 27/07/2005 ملك عبد الحميد حسين عزت عبد الحميد 04681
نادي مدينة نصر الرياضى 05/01/2006 رؤى ممدوح السيد محمد 04870

نادى قارون الرياضى 12/03/2005 نادية ياسر محمد نبيل أنور المصري 05129
نادى طالئع الجيش 03/07/2005 ندى محمد عوض محمد إبراهيم 04805

نادى المؤسسة باالسكندرية 28/07/2004 جنى وائل خميس عبد المجيد ماضي 05062
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 02/05/2006 نور ممدوح أحمد الورداني المتولي 03244
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 26/09/2005 مريم محمد علي علي مرسال 02645
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 12/06/2005 ماهي محمد محمود أحمد محمود 02794
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 08/07/2004 حبيبه أحمد محمد فكري رفاعي سيد أحمد 02824
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 24/03/2005 سما هاني بدير عبد هللا الشربيني الشاذلي 03245
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 01/05/2005 فرح محمد مصطفى صادق مصطفى 03268
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 27/05/2004 مريم أكرم محمد أحمد أبو الوفا 03387
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 13/12/2005 لجين أحمد محمد نبيل أحمد 03879
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العبي االتحادالمصرى لالسكواش 11/07/2005 شهد رؤوف فرج حسن البحيري 04679
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 28/07/2007 كنزي محمد أسامه محمد كمال عبد العزيز 04784

نادى بالك بول 20/09/2004 نور رامى محمد السيد حرفوش 02165
نادى بالك بول 08/06/2005 لوجين ياسر مصطفى جوهرى سيد أحمد 02293
نادى بالك بول 12/12/2004 ملك أحمد صالح الدين محمد الترجمان 02387
نادى بالك بول 12/12/2004 فريده أحمد صالح الدين محمد الترجمان 02388
نادى بالك بول 01/01/2005 جودي كريم عثمان الخواص 02504
نادى بالك بول 15/02/2005 ياسمين طارق حمدى عبد الخالق السرى 02518
نادى بالك بول 24/10/2004 إيمان أحمد هاني عبد الباري 02965
نادى بالك بول 03/03/2005 ريم محمد عبده سليم ابراهيم 03443
نادى بالك بول 25/03/2006 جني رائد ابو العال الغريب 03013

نادى البرلسى - العال للهندسة 30/06/2005 أمينه عمر خالد البرلسي 02655
نادى البرلسى - العال للهندسة 02/03/2005 فريده محمد راغب حسين محمود 05111
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نادى األهلى الرياضى 15/12/2002 ملك محمد السيد عبد الفتاح العصامى 01690
نادى األهلى الرياضى 20/07/2002 رنا أحمد هشام عبد الغنى 01860
نادى األهلى الرياضى 03/12/2003 مريم مدحت جالل سامى أحمد سامى 02256
نادى األهلى الرياضى 08/08/2003 ريناد هيثم السعيد حسن 02332
نادى الجزيرة الرياضى 29/06/2002 ليلى سامح عمر حسين 01884

نادى الصيد المصري 15/01/2003 سنا محمود إبراهيم محمد 00330
نادى الصيد المصري 15/01/2003 حبيبه نادر صادق الدفراوى 01038
نادى الصيد المصري 07/04/2003 ملك حسن محمد محمد متولى 01862
نادى الصيد المصري 01/01/2004 ملك أحمد محمد عبد الوهاب البدرى 01914

نادى هليوبوليس الرياضى 14/01/2003 مارجان عماد فريد الدفراوى 01517
نادى هليوبوليس الرياضى 07/08/2003 ليلى امين حامد سليم امين 01821
نادى هليوبوليس الرياضى 26/06/2003 شهد إسماعيل محمد إسماعيل صالح 01891
نادى هليوبوليس الرياضى 10/01/2004 فريدة هشام عبد الحميد الركايبى 01997
نادى هليوبوليس الرياضى 04/08/2002 ساره مجدى جمال عبد القادر يوسف 01998

نادى الشمس الرياضى 09/11/2003 فريده وليد محمود عبد العزيز راضي 05198
نادى الشمس الرياضى 22/01/2004 ليلى تامر سيد عبد القادر حسانين 05387
نادى الشمس الرياضى 04/04/2004 سلمى أحمد عبد هللا أحمد محمود شرف الدين 02035

نادى وادى دجلة الرياضى 14/02/2003 شهد السيد محمد محمد الرفاعى 01735
نادى وادى دجلة الرياضى 16/02/2003 يارا مصطفى فهمى حيدر السيد 01743
نادى وادى دجلة الرياضى 26/04/2003 سماء محمد أحمد مصطفى محمد 02396
نادى وادى دجلة الرياضى 19/12/2003 ناردين سامح لطفي كامل جرس 02401
نادى وادى دجلة الرياضى 03/03/2004 جنى أحمد سيد محمد محمد 02738
نادى وادى دجلة الرياضى 12/08/2002 مريم عمرو عاطف عبد الحميد 03122
نادى وادى دجلة الرياضى 26/03/2004 نور محمد مصطفى الشرقاوي 02379

نادى سموحة الرياضى 21/08/2003 بسمله محمد عارف السيد سيد أحمد 01974
نادى سموحة الرياضى 26/08/2004 لى لى شريف محسن سرور سرور 02015
نادى سموحة الرياضى 06/12/2002 نور خالد عبد العزيز عبد الفتاح 01300
نادى سموحة الرياضى 29/09/2003 نور أشرف حسين إسماعيل هيكل 01973
نادى سموحة الرياضى 24/02/2004 منه هللا وليد حسن المندوه هديه 02010
نادى سبورتنج الرياضى 26/12/2003 لينا شريف محمد محمود تمام 02144
نادى سبورتنج الرياضى 10/04/2004 نورين هشام كمال الدين خليفه 00944

نادى طنطا الرياضى 25/05/2003 نوران إيمن محمد عبد هللا عماره 02476
نادى طنطا الرياضى 13/12/2003 جنى حسام محمود رشاد أبو ديب 02555
نادى طنطا الرياضى 31/10/2002 مريم إيهاب محمد حشمت حامد الشنواي 03239

نادي مدينة نصر الرياضى 22/10/2002 أميره محمد علي برهام 04674
نادى قارون الرياضى 04/01/2003 ريم محمد رفاعي علي حسن 05131

العبي االتحادالمصرى لالسكواش 17/05/2004 رقيه ياسر حمزه توفيق أحمد 02507
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 31/05/2002 مريم محمد أحمد على أحمد 03867
العبي االتحادالمصرى لالسكواش 14/10/2004 نانسى محمد على محمد توفيق المنسى 02478

نادى بالك بول 18/10/2003 جنى طارق عوض إبراهيم 02085
نادى بالك بول 26/09/2003 رنا محمد عبده سليم 03444
نادى بالك بول 18/03/2004 كنزى أيمن صابر سيد 01508

31



إسم النادى تاريخ الميالد كود الالع        إسم الالعب

  سنه ناشئات19مرحلة تحت 

2018 - 2019كشف بأسماء الالعبين المشتركين ب بطولة الجمهورية فئة - أ الجمهورية 

نظام المسابقات وشئون الالعبين
EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIO اإلتحاد المصرى للسكواش

نادى األهلى الرياضى 15/05/2003 نغم أحمد محمود مجدي أحمد محمود 01281
نادى األهلى الرياضى 12/11/2002 نور رامى محمود إبراهيم 01457
نادى األهلى الرياضى 23/07/2002 انجى سامح على كامل 02057
نادى األهلى الرياضى 23/07/2002 نيللى سامح على كامل 02058
نادى األهلى الرياضى 29/05/2002 مريم محمد عبد العليم صقر 02243
نادى األهلى الرياضى 11/01/2001 حبيبة حسام الدين عبد الرحمن سعد 01134
نادى األهلى الرياضى 05/03/2002 حبيبه مجدي أحمد داود 01279
نادى األهلى الرياضى 07/02/2001 فرح هيثم صالح الدين أحمد شحاته 01465
نادى األهلى الرياضى 28/02/2002 ايتن عاطف إبراهيم محمد شبانه 01653

نادى الصيد المصري 14/11/2002 أمينة إيهاب جالل الريحانى 01890
نادى الصيد المصري 24/03/2004 سلمى أحمد محمد أحمد الطيب 01916
نادى الصيد المصري 15/01/2003 سنا محمود إبراهيم محمد 00330
نادى الصيد المصري 29/01/2002 هنا أحمد نعمان أحمد عبد الهادى حمد 01327
نادى الصيد المصري 06/11/2001 ملك أحمد محمد صالح الدين أحمد القناديلى 01859

نادى هليوبوليس الرياضى 24/11/2002 هنا هشام أحمد عبد الحميد 01384
نادى هليوبوليس الرياضى 01/09/2000 هانيا أيمن جميل أديب خليل الحمامى 00319
نادى وادى دجلة الرياضى 18/02/2003 نور خالد سمير عبد السالم أبو المكارم 01380
نادى وادى دجلة الرياضى 26/09/2002 هاجر أيمن شافعى خليل 01524
نادى وادى دجلة الرياضى 06/09/2002 نارين طارق حبيب عبد السالم 01717
نادى وادى دجلة الرياضى 05/11/2000 إنجى شريف أحمد عبد الغفار حموده 00764
نادى وادى دجلة الرياضى 22/08/2001 جنى محمد حسام الدين محمد شيحه 01390

نادى الزهور الرياضى 03/07/2002 نور محمد إبراهيم وجيه يوسف 00802
نادى الزهور الرياضى 23/05/2001 حبيبة جالل محمود عزمى قريطم 00883
نادى النصر الرياضى 27/12/2001 زينه هانئ جمال الدين يونس 02111

نادى سموحة الرياضى 02/07/2001 زينه هانى دياب دياب الشاذلى 01761
نادى سبورتنج الرياضى 15/01/2002 فريدة محمد أحمد على محمد 00328
نادى سبورتنج الرياضى 02/04/2002 ساره شريف محمد محمود تمام 02145
نادى سبورتنج الرياضى 13/03/2002 ملك أشرف محمد كمال محمد مصطفى 01394
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