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كريس البير نقوال  -  سموحة 1

 
B Y E كريس البير نقوال2

محمد زياد خليل  -  معادى
 

3  2019/10/16 5م  18:20

كريس البير نقوالعمر أحمد جالل

4 عمر أحمد جالل  -  م.بوينت
  / 2019/10/16 1م  09:00

مالك شريف خليل  -  هليو
 3م  18:20

5
  2019/10/17

كريس البير نقوال

6 علي هاني الشاذلي  -  االتحاد
/  2019/10/16 2م  09:00

مالك شريف خليلمالك شريف خليل

عمر إيهاب الديب  -  ب. بول
 

7  2019/10/16 6م  18:20

عمر إيهاب الديب

8 زياد محمد جمال الدين  -  زهور
  / 2019/10/16 3م  09:00

Q 1

يوسف شريف الوابوري  -  شمس 9
22019/10/18م  14:50   

كريس البير نقوال

10 هاني أحمد رفعت  -  دجلة
/  2019/10/16 4م  09:00

يوسف شريف الوابوري

يوسف كريم السيد حسين  -  الصيد
 

11    2019/10/16 1م  18:50

يوسف شريف الوابورييوسف كريم السيد حسين

12 عمر محمد غنيم  -  بورسعيد
  /   2019/10/16 5م  09:00

يوسف شريف الوابوري

إبراهيم إسالم أبوريه  -  طنطا
 4م  18:20

13
  2019/10/17

14 عبد هللا عمر طه  -  بورسعيد
/  2019/10/16 6م  09:00

إبراهيم إسالم أبوريهإبراهيم إسالم أبوريه

أحمد طارق رزق  -  االتحاد
 

15  2019/10/16 2م  18:50

زين خالد الشيمي

16 زين خالد الشيمي  -  ك . شوت
  /  2019/10/16  1م  09:30
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اسامة السيد محمد  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 

اسامة السيد محمد
 

ياسين عماد قريطم  -  جزيرة
 

19   2019/10/16 3م  18:50

اسامة السيد محمدياسين عماد قريطم
 

20 خالد عمر الفقي  -  بورسعيد
  /  2019/10/16  2م  09:30

زياد حازم السالب  -  هليو
 5م  18:20

21
   2019/10/17

اسامة السيد محمد
 

22 عبد الرحمن محمد أحمد  -  شمس
/   2019/10/16 3م  09:30

محمد يحيى سباعيزياد حازم السالب
 

محمد يحيى سباعي  -  شمس
 

23   2019/10/16 4م  18:50

محمد يحيى سباعي
 

24 3عمر مصطفى مدحت  -  مجمع 
  /  2019/10/16 4م  09:30

احمد سامح الخطيب
 

احمد سامح الخطيب  -  دجلة 25
 32019/10/18م  14:50  

Q 2

26 مالك عمرو الندري  -  م.بوينت
/ 2019/10/16 5م  09:30

احمد سامح الخطيب
 

يوسف طارق حمدي  -  ب. بول
 

27   2019/10/16 5م  18:50

احمد سامح الخطيبأحمد عبد الحميد عطا
 

28 أحمد عبد الحميد عطا  -  زهور
  /  2019/10/16 6م  09:30

احمد سامح الخطيب
 

كريم عمرو رفيع  -  ب. بول
 6م  18:20

29
 2019/10/17 

30 3محمد احمد محمد حسن  -  مجمع 
/   2019/10/16 1م  10:00

كريم عمرو رفيعكريم عمرو رفيع
 

حمزه محمد مرعي  -  هليو
 

31   2019/10/16 6م  18:50

حسن حازم سعد
 

32 حسن حازم سعد  -  جزيرة
  / 2019/10/16  2م  10:00
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علي أسامه السيد  -  شمس 33
   

 B Y E علي أسامه السيد34
  

أحمد علي عبد الرحيم  -  شمس
 

35  2019/10/16 1م  19:20

علي أسامه السيدشهاب اشرف يوسف محمد
  

36 شهاب اشرف يوسف محمد  -  معادى
  / 2019/10/16   3م  10:00

علي عزت مرسي  -  ب. بول
 1م  18:50

37
  2019/10/17

علي أسامه السيد
  

38 علي أحمد معوض  -  الصيد
/  2019/10/16 4م  10:00

علي عزت مرسيعلي عزت مرسي
  

يوسف إيهاب عبداللطيف  -  الصيد
 

39  2019/10/16 2م  19:20

يوسف إيهاب عبداللطيف
  

40 ياسين إبراهيم عابد  -  االتحاد
  / 2019/10/16   5م  10:00

Q 3

احمد طه البربري  -  ب. بول 41
42019/10/18م  14:50   

علي أسامه السيد
  

42 مؤمن تامر المغازي  -  شمس
/  2019/10/16 6م  10:00

مؤمن تامر المغازي
  

عز الدين إكرام النصر  -  زهور
 

43    2019/10/16 3م  19:20

مؤمن تامر المغازيعز الدين إكرام النصر
  

44 علي رامي فاروق حسنين  -  االتحاد
  /   2019/10/16 1م  10:30

محمد صالح عباس
  

محمد صالح عباس  -  سبورتنج
 2م  18:50

45
  2019/10/17  

46 أحمد عاصم زهران  -  ك . شوت
/  2019/10/16 2م  10:30

محمد صالح عباسمحمد صالح عباس
  

مروان إيمن محمود  -  الجيش
 

47  2019/10/16 4م  19:20

إمام إمام رمضان
  

48 إمام إمام رمضان  -  شمس
  /  2019/10/16  3م  10:30
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ياسين إسالم المليجي  -  ك . شوت 49
  

 B Y E 50
 

ياسين إسالم المليجي
 

عبد هللا إيمن صابر  -  الصيد
 

51   2019/10/16 5م  19:20

ياسين إسالم المليجيعبد هللا إيمن صابر
 

52 علي وليد السيد  -  م.النصر
  /  2019/10/16  4م  10:30

أدهم وائل عبد العظيم  -  الصيد
 3م  18:50

53
   2019/10/17

ياسين إسالم المليجي
 

54 عمر محمد عوض  -  بورسعيد
/   2019/10/16 5م  10:30

أدهم وائل عبد العظيمأدهم وائل عبد العظيم
 

أحمد محمد رضا  -  دجلة
 

55   2019/10/16 6م  19:20

أحمد محمد رضا
 

56 باسل محمد الهوريني  -  ك . شوت
  /  2019/10/16 6م  10:30

ياسين إسالم المليجي
 

علي أحمد رضوان  -  االتحاد 57
 52019/10/18م  14:50  

Q 4

58 نديم محمد الركيب  -  هليو
/ 2019/10/16 1م  11:00

علي أحمد رضوان
 

محمد خالد محمد  -  م.بوينت
 

59   2019/10/16 1م  19:50

علي أحمد رضوانمحمد خالد محمد
 

60 مصطفى وائل كامل  -  بورسعيد
  /  2019/10/16 2م  11:00

علي أحمد رضوان
 

ياسين تامر علي بانوب  -  ب. بول
 4م  18:50

61
 2019/10/17 

62 عمر طارق فرها  -  ب.المحلة
/ 2019/10/16 3م  11:00

بالل أحمد المراسيياسين تامر علي بانوب
 

مالك أيمن أبو زهره  -  ب. بول
 

63 2019/10/16 2م  19:50

بالل أحمد المراسي
 

64 بالل أحمد المراسي  -  معادى
  /2019/10/16  4م  11:00
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باسل شريف القناوي  -  االتحاد 65
  

66 أحمد حسام شرف  -  الصيد
/2019/10/16 5م  11:00

أحمد حسام شرف
 

أحمد ساري بسيوني  -  طنطا
 

67  2019/10/16 3م  19:50

محمد أمجد زلطمحمد أمجد زلط
 

68 محمد أمجد زلط  -  طنطا
  / 2019/10/16  6م  11:00

أكتوبر6مؤمن محمد حسانين  -  
 5م  18:50

69
  2019/10/17

عمر محمد خلف
 

70 أحمد باهر الدمهوجي  -  زهور
/  2019/10/16 1م  11:30

عمر محمد خلفأحمد باهر الدمهوجي
 

 
B Y E 71  2019/10/16 4م  19:50

عمر محمد خلف
 

72 عمر محمد خلف  -  ك . شوت
    

Q 5

محمد عمر سيف الدين  -  م.بوينت 73
62019/10/18م  14:50   

علي أشرف فؤاد
 

74 خالد وليد جمعه  -  دجلة
/  2019/10/16 2م  11:30

خالد وليد جمعه
 

علي أشرف فؤاد  -  الصيد
 

75    2019/10/16 5م  19:50

علي أشرف فؤادعلي أشرف فؤاد
 

76 سيف الدين محمد عوضين  -  زهور
  /   2019/10/16 3م  11:30

علي أشرف فؤاد
 

فارس شريف بارتلت  -  هليو
 6م  18:50

77
  2019/10/17 

78 علي ماجد الطنطاوي  -  ب. بول
/  2019/10/16 4م  11:30

علي تامر جمال منصورفارس شريف بارتلت
 

 
B Y E 79  2019/10/16 6م  19:50

علي تامر جمال منصور
 

80 علي تامر جمال منصور  -  الصيد
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محمد عبدالحليم السيد  -  االتحاد 81
   

82 طه خالد الجارحي  -  ك . شوت
/ 2019/10/16 5م  11:30

طه خالد الجارحي
  

مايكل بيتر فايز  -  هليو
 

83   2019/10/16 1م  20:20

مايكل بيتر فايزمايكل بيتر فايز
  

84 عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول
  /  2019/10/16   6م  11:30

علي حسن أبوريده  -  جزيرة
 1م  19:20

85
   2019/10/17

كريم معتز عياد
  

86 عبد الرحمن محمد كامل  -  ب. بول
/   2019/10/16 1م  12:00

كريم معتز عيادعبد الرحمن محمد كامل
  

كريم سامح السيد  -  بورسعيد
 

87   2019/10/16 2م  20:20

كريم معتز عياد
  

88 كريم معتز عياد  -  ب. بول
  /  2019/10/16 2م  12:00

عمر هاني عبد الخالق
  

علي مدحت محمد الديب  -  ك . شوت 89
  12019/10/18م  15:20  

Q 6

90 أدهم محمد المندوه  -  ب. بول
/ 2019/10/16 3م  12:00

علي مدحت محمد الديب
  

عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول
 

91   2019/10/16 3م  20:20

علي مدحت محمد الديبأحمد محمد مرسي
  

92 أحمد محمد مرسي  -  دجلة
  /  2019/10/16 4م  12:00

عمر هاني عبد الخالق
  

محمد رامي أحمد  -  بورسعيد
 2م  19:20

93
 2019/10/17  

94 أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد
/ 2019/10/16 5م  12:00

عمر هاني عبد الخالقأحمد محمد عبد الجواد
  

 
B Y E 95 2019/10/16 4م  20:20

عمر هاني عبد الخالق
  

96 عمر هاني عبد الخالق  -  الصيد
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يحيى نادر جالل  -  شمس 97
  

98 خالد أحمد سراج  -  دجلة
/2019/10/16 6م  12:00

خالد أحمد سراج
 

حسن محمد جاد  -  بورسعيد
 

99  2019/10/16 5م  20:20

سيف الدين أحمد دهشانسيف الدين أحمد دهشان
 

100 سيف الدين أحمد دهشان  -  دجلة
  / 2019/10/16  1م  12:30

إسماعيل أسامه المعتز  -  الصيد
 3م  19:20

101
  2019/10/17

سيف الدين أحمد دهشان
 

102 زياد محمد الشرقاوي  -  ب. بول
/  2019/10/16 2م  12:30

كريم سامح عادلزياد محمد الشرقاوي
 

محمد أحمد النويهي  -  االتحاد
 

103  2019/10/16 6م  20:20

كريم سامح عادل
 

104 كريم سامح عادل  -  ب. بول
  / 2019/10/16  3م  12:30

Q 7

حسن محمد المنشاوي  -  هليو 105
22019/10/18م  15:20   

سيف الدين أحمد دهشان
 

106 خالد رضا عبد العاطي  -  الصيد
/  2019/10/16 4م  12:30

حسن محمد المنشاوي
 

سليم خالد عماره  -  سموحة
 

107    2019/10/16 1م  20:50

هاشم أسامه غنيمهاشم أسامه غنيم
 

108 هاشم أسامه غنيم  -  معادى
  /   2019/10/16 5م  12:30

ياسين أحمد ياقوت
 

عمر أحمد بيومي  -  دجلة
 4م  19:20

109
  2019/10/17 

110 زين محمد عبد المنعم  -  دجلة
/  2019/10/16 6م  12:30

ياسين أحمد ياقوتزين محمد عبد المنعم
 

 
B Y E 111  2019/10/16 2م  20:50

ياسين أحمد ياقوت
 

112 ياسين أحمد ياقوت  -  دجلة
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عمر خالد عبد العاطي  -  هليو 113
 

114 سيف الدين شريف شلتوت  -  زهور
/ 2019/10/16 1م  13:00

عمر خالد عبد العاطي

ياسين محمد أمين  -  زهور
 

115   2019/10/16 3م  20:50

يوسف محمد محموديوسف محمد محمود

116 يوسف محمد محمود  -  ب. بول
  /  2019/10/16 2م  13:00

عمر شريف حنفي  -  هليو
 5م  19:20

117
   2019/10/17

يوسف محمد محمود

118 يوسف محمد الفرماوي  -  شمس
/   2019/10/16 3م  13:00

عمر خالد الديبعمر شريف حنفي

سيف محمد أحمد مصطفى  -  دجلة
 

119   2019/10/16 4م  20:50

عمر خالد الديب

120 عمر خالد الديب  -  زهور
  /  2019/10/16 4م  13:00

يوسف أحمد طلب

يوسف اشرف ابو الفتوح  -  دجلة 121
32019/10/18م  15:20  

Q 8

122 أسر هيثم الدمرداش  -  شمس
/ 2019/10/16 5م  13:00

أسر هيثم الدمرداش

مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة
 

123   2019/10/16 5م  20:50

مصطفى شريف الشعراويمصطفى شريف الشعراوي

124 مصطفى شريف الشعراوي  -  زهور
  /  2019/10/16 6م  13:00

يوسف أحمد طلب

يوسف معتز ابراهيم  -  قناة.س
 6م  19:20

125
 2019/10/17

126 يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة
/ 2019/10/16 1م  13:30

يوسف أحمد طلبيوسف محمود أبو عثمان

 
B Y E 127 2019/10/16 6م  20:50

يوسف أحمد طلب

128 يوسف أحمد طلب  -  دجلة
  


