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TMsport  -  أمینھ محمد حامد عرفي 1

 B Y E أمینھ محمد حامد عرفي2

رزان محمد عرام  -  دجلة
 

3  2022/03/12 2م  19:45
أمینھ محمد حامد عرفيرزان محمد عرام

 B Y E 4
   

حبیبھ كریم عبدالمحسن  -  ھلیو
5 1م  17:40

  2022/03/13
أمینھ محمد حامد عرفي

 B Y E 6
  

حبیبھ كریم عبدالمحسنحبیبھ كریم عبدالمحسن

شھد تامر نصر  -  سموحة
 

7  2022/03/12 3م  19:45
شھد تامر نصر

8 روضھ محمد الدسوقي  -  رواد
  / 2022/03/12 1م  10:00

رنا أحمد مشعل السید  -  سموحة 12022/03/14م  17:30   9
أمینھ محمد حامد عرفي

 B Y E 10
  

رنا أحمد مشعل السید

أیھ عادل محمد عباس  -  االتحاد
 

11    2022/03/12 4م  19:45
رنا أحمد مشعل السیدملك محمد عبد الرحمن

12 ملك محمد عبد الرحمن  -  دجلة
  /   2022/03/12 2م  10:00

ملك عمرو محمد طھ

جمانھ محمد سلیم  -  الصید
13 2م  17:40

  2022/03/13

 B Y E 14
  

ملك عمرو محمد طھجمانھ محمد سلیم

ملك عمرو محمد طھ  -  دجلة
 

15  2022/03/12 5م  19:45
ملك عمرو محمد طھ

 B Y E 16
    2022/03/16 5م  18:15

 أمینھ محمد حامد عرفي
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سلمى مصطفى الشیخ  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 

سلمى مصطفى الشیخ
 

نور حسام حسن  -  االتحاد
 

19   2022/03/12 6م  19:45
سلمى مصطفى الشیخنور حسام حسن

 

 B Y E 20
     

سلمى محمد منتصر  -  دجلة
21 3م  17:40

   2022/03/13
سلمى مصطفى الشیخ

 

 B Y E 22
   

سلمى محمد منتصرسلمى محمد منتصر
 

ساندي سامر أنور  -  البرلسى
 

23   2022/03/12 7م  19:45
ساندي سامر أنور

 

 B Y E 24
    

سلمى مصطفى الشیخ
 

جني رائد ابو العال  -  ب. بول  22022/03/14م  17:30  25

 B Y E 26
 

جني رائد ابو العال
 

جایداء حازم عبدالغني  -  معادى
 

27   2022/03/12 8م  19:45
جني رائد ابو العالجایداء حازم عبدالغني

 

 B Y E 28
    

جني رائد ابو العال
 

فریدة تامر الشریف  -  أھلى
29 4م  17:40

 2022/03/13 

 B Y E 30   
زینھ محمد شیرین قاسمفریدة تامر الشریف

 
لوجین یاسر جوھرى

ندى محمد ھجرس  -  أھلى
 

31   2022/03/12 1م  20:25
زینھ محمد شیرین قاسم

32022/03/18م  15:15 

32 زینھ محمد شیرین قاسم  -  سموحة
  / 2022/03/12  3م  10:00
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نور إسالم خفاجي  -  سبورتنج  32022/03/17م  18:15  أمینھ محمد حامد عرفي33

 B Y E نور إسالم خفاجي34
  

فرح مصطفى أحمد  -  زھور
 

35  2022/03/12 2م  20:25
نور إسالم خفاجيكنزي أشرف شلبي

  

36 كنزي أشرف شلبي  -  ك . شوت
  / 2022/03/12   4م  10:00

جاسمین أمین موسى  -  الصید
37 5م  17:40

  2022/03/13
نور إسالم خفاجي

  

 B Y E 38
  

جاسمین أمین موسىجاسمین أمین موسى
  

ضحى طارق محمود  -  دجلة
 

39  2022/03/12 3م  20:25
ضحى طارق محمود

  

 B Y E 40
     

نور أشرف فوزى  -  زھور 32022/03/14م  17:30   41
نور إسالم خفاجي

  

 B Y E 42
  

نور أشرف فوزى
  

سلمى بیومي  -  أھلى
 

43    2022/03/12 4م  20:25
نور أشرف فوزىسلمى إیمن موسى

  

44 سلمى إیمن موسى  -  االتحاد
  /   2022/03/12 5م  10:00

كرمة إیمن عالم
  

كرمة إیمن عالم  -  سبورتنج
45 6م  17:40

  2022/03/13  

 B Y E 46
  

كرمة إیمن عالمكرمة إیمن عالم
  

لوجین محمد فوزي  -  االتحاد
 

47  2022/03/12 5م  20:25
نور محمد مجاھد ھنا حامد ملش

  

48 ھنا حامد ملش  -  دجلة
  /  2022/03/12 62022/03/16م  10:00  6م  18:15
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شھد أیمن شاھین  -  سموحة 49
  

 B Y E 50
 

شھد أیمن شاھین
 

روال ولید عبد هللا  -  االتحاد
 

51   2022/03/12 6م  20:25
شھد أیمن شاھینملك أحمد عبد الحافظ

 

52 ملك أحمد عبد الحافظ  -  ب. بول
  /  2022/03/12  7م  10:00

جمیلھ وائل محمد  -  دجلة
53 7م  17:40

   2022/03/13
شھد أیمن شاھین

 

 B Y E 54
   

ریتاج عبدالخالق جمعھجمیلھ وائل محمد
 

سلمى محمد البسیوني  -  شمس
 

55   2022/03/12 7م  20:25
ریتاج عبدالخالق جمعھ

 

56 ریتاج عبدالخالق جمعھ  -  شمس
  /  2022/03/12 8م  10:00

نور محمد مجاھد
 

ملك خالد علي  -  الصید  42022/03/14م  17:30  57

 B Y E 58
 

ملك خالد علي
 

جومانھ شھاب صالح  -  دجلة
 

59   2022/03/12 8م  20:25
جومانھ شھاب صالحجومانھ شھاب صالح

 

 B Y E 60
    

نور محمد مجاھد
 

جومانھ فؤاد نعمان  -  سموحة
61 8م  17:40

 2022/03/13 

 B Y E 62
 

نور محمد مجاھدجومانھ فؤاد نعمان
 

نور محمد مجاھد  -  أھلى
 

63 2022/03/12 1م  21:05
نور محمد مجاھد

 

 B Y E 64
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سما حازم عبد العال  -  أھلى 65
أمینھ محمد حامد عرفي  

03/18/2022 4م  15:15

66 أكتوبر6لیلى محمد حماده  -  
/2022/03/12 1م  10:40

سما حازم عبد العال
 

 
B Y E 67  2022/03/12 2م  21:05

سما حازم عبد العالأیات عماد أیوب
 

68 أیات عماد أیوب  -  االتحاد
    

ساره محمد خلیل  -  ك . شوت
69 1م  18:20

  2022/03/13
ماھي محمد محمود

 

70 ھمیان محمد حسین  -  دجلة
/  2022/03/12 2م  10:40

ماھي محمد محمودساره محمد خلیل
 

 
B Y E 71  2022/03/12 3م  21:05

ماھي محمد محمود
 

72 ماھي محمد محمود  -  ك . شوت
    

B Y E 52022/03/14م  17:30   73
إیتن إیھاب الباجوري

 

74 إیتن إیھاب الباجوري  -  ب. بول
  

إیتن إیھاب الباجوري
 

 
B Y E 75    2022/03/12 4م  21:05

إیتن إیھاب الباجوريسلمى محمد الملیجي
 

76 سلمى محمد الملیجي  -  زھور
     

إیتن إیھاب الباجوري
 

ریماس إیمن أبو زید  -  قناة.س
77 2م  18:20

  2022/03/13 

78 جودى محمد رشدي  -  أھلى
/  2022/03/12 3م  10:40

حبیبھ ھانى دیابریماس إیمن أبو زید
 

 
B Y E 79  2022/03/12 5م  21:05

حبیبھ ھانى دیاب
 

80 حبیبھ ھانى دیاب  -  أھلى
    2022/03/16 7م  18:15

جنى أحمد عویس
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B Y E 81
   

82 كارول رماني بسطاوروس  -  دجلة
 

كارول رماني بسطاوروس
  

 
B Y E 83   2022/03/12 6م  21:05

فریده جالل اسماعیلفریده جالل اسماعیل
  

84 فریده جالل اسماعیل  -  ھلیو
      

B Y E 3م  18:20 85
   2022/03/13

كنزي تامر جوده
  

86 حنین عادل عبد الخالق  -  دجلة
   

كنزي تامر جودهحنین عادل عبد الخالق
  

 
B Y E 87   2022/03/12 7م  21:05

كنزي تامر جوده
  

88 كنزي تامر جوده  -  جزیرة
    

جنى أحمد عویس
  

B Y E   62022/03/14م  17:30  89

90 ریم محمد السید  -  دجلة
 

ریم محمد السید
  

 
B Y E 91   2022/03/12 8م  21:05

ھنا محمد لبیبھنا محمد لبیب
  

92 ھنا محمد لبیب  -  شمس
    

جنى أحمد عویس
  

B Y E 4م  18:20 93
 2022/03/13  

94 بریھان محمد حسن  -  شمس
 

جنى أحمد عویسبریھان محمد حسن
  

 
B Y E 95 2022/03/12 1م  21:45

جنى أحمد عویس
  

96 جنى أحمد عویس  -  سموحة
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نور البدري  -  المنیا   جنى أحمد عویس97

98 ندى حسام سالم  -  االتحاد
/2022/03/12 4م  10:40

ندى حسام سالم
42022/03/17م  18:15 

 
B Y E 99  2022/03/12 2م  21:45

فریده مصطفى عطیھفریده مصطفى عطیھ
 

100 فریده مصطفى عطیھ  -  ھلیو
    

فریده حازم خلیل  -  معادى
101 5م  18:20

  2022/03/13
فریده مصطفى عطیھ

 

102 حبیبھ المعتز غیث  -  سبورتنج
/  2022/03/12 5م  10:40

حبیبھ المعتز غیثحبیبھ المعتز غیث
 

 
B Y E 103  2022/03/12 3م  21:45

ریتاج احمد سمیر
 

104 ریتاج احمد سمیر  -  شمس
    

جنھ أحمد المحضر  -  قناة.س 72022/03/14م  17:30   105
أمینھ عمر البرلسي

 

106 سھیلة رجب بیومي  -  دجلة
/  2022/03/12 6م  10:40

جنھ أحمد المحضر
 

 
B Y E 107    2022/03/12 4م  21:45

جنھ أحمد المحضرنور أیمن علي الخولي
 

108 نور أیمن علي الخولي  -  الصید
     

أمینھ عمر البرلسي
 

B Y E 6م  18:20 109
  2022/03/13 

110 ھنا نبیل حسن  -  أھلى
  

أمینھ عمر البرلسيھنا نبیل حسن
 

 
B Y E 111  2022/03/12 5م  21:45

لوجین یاسر جوھرى أمینھ عمر البرلسي
 

112 أمینھ عمر البرلسي  -  البرلسى
    2022/03/16 8م  18:15
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مریم العوضى  -  البرلسى 113
 

114 حبیبھ مصطفي خلیف  -  سبورتنج
/ 2022/03/12 7م  10:40

مریم العوضى

 
B Y E 115   2022/03/12 6م  21:45

ھنا احمد العشريھنا احمد العشري

116 ھنا احمد العشري  -  الصید
    

نادین إمام نور الدین  -  ب. بول
117 7م  18:20

   2022/03/13
ھنا احمد العشري

118 وعد هللا السید محمد  -  االتحاد
/   2022/03/12 8م  10:40

ریم تامر المغازينادین إمام نور الدین

 
B Y E 119   2022/03/12 7م  21:45

ریم تامر المغازي

120 ریم تامر المغازي  -  أھلى
لوجین یاسر جوھرى    

B Y E 82022/03/14م  17:30  121

122 حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو
 

حبیبة إسماعیل محمد

 
B Y E 123   2022/03/12 8م  21:45

كارین أحمد أسامةكارین أحمد أسامة

124 كارین أحمد أسامة  -  دجلة
لوجین یاسر جوھرى    

لي لي عبد النبي  -  دجلة
125 8م  18:20

 2022/03/13

126 اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج
/ 2022/03/12 1م  11:20

لوجین یاسر جوھرىاوراد أحمد مصطفى

 
B Y E 127 2022/03/12 1م  22:25

لوجین یاسر جوھرى

128 لوجین یاسر جوھرى  -  ب. بول
  


