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علي عمرو فرج  -  دجلة 1

 B Y E علي عمرو فرج2

TMsport  -  محمد طارق ماضي
 

3  2022/03/20 1م  15:30
علي عمرو فرجمحمد طارق ماضي

 B Y E 4
   

یحیي محمد مجاھد  -  أھلى
5 1م  13:00

  2022/03/21
علي عمرو فرج

 B Y E 6
  

سیف الدین الشناويیحیي محمد مجاھد

سیف الدین الشناوي  -  دجلة
 

7  2022/03/20 2م  15:30
سیف الدین الشناوي

 B Y E 8
   

مازن جمال أبو طبل  -  دجلة 12022/03/21م  19:00   9
علي عمرو فرج

 B Y E 10
  

مازن جمال أبو طبل

حازم حسام حسن  -  أھلى
 

11    2022/03/20 3م  15:30
مازن جمال أبو طبلحازم حسام حسن

12 أحمد محمد علیان  -  االتحاد
  /   2022/03/20 1م  13:00

مازن جمال أبو طبل

عبد الرحمن محمد عطیھ  -  طنطا
13 2م  13:00

  2022/03/21

 B Y E 14
  

عبد الرحمن محمد عطیھعبد الرحمن محمد عطیھ

3یوسف طارق الخطیب  -  مجمع 
 

15  2022/03/20 4م  15:30
یوسف طارق الخطیب

 B Y E 16
    2022/03/22 1م  13:00

 علي عمرو فرج
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مازن ھشام صبري  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 

مازن ھشام صبري
 

حسین عمرو طلعت  -  الصید
 

19   2022/03/20 1م  16:15
مازن ھشام صبريحسین عمرو طلعت

 

 B Y E 20
     

زیاد أحمد إبراھیم  -  أھلى
21 3م  13:00

   2022/03/21
مازن ھشام صبري

 

 B Y E 22
   

زیاد أحمد إبراھیمزیاد أحمد إبراھیم
 

أدھم ھشام سعید  -  ك . شوت
 

23   2022/03/20 2م  16:15
محمد أحمد جوھر

 

24 محمد أحمد جوھر  -  دجلة
  /  2022/03/20 2م  13:00

مازن ھشام صبري
 

أحمد سعید صبحى  -  سموحة  22022/03/21م  19:00  25

 B Y E 26
 

أحمد سعید صبحى
 

على أحمد یاقوت  -  دجلة
 

27   2022/03/20 3م  16:15
على أحمد یاقوتعلى أحمد یاقوت

 

 B Y E 28
    

على أحمد یاقوت
 

أحمد حسني االھل  -  أھلى
29 4م  13:00

 2022/03/21 

 B Y E 30   
شھاب عصام حسنيأحمد حسني االھل

 
طارق محمد مؤمن

شھاب عصام حسني  -  ب. بول
 

31   2022/03/20 4م  16:15
شھاب عصام حسني

12022/03/23م  16:00 

 B Y E 32
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طارق محمد مؤمن  -  جزیرة  12022/03/22م  19.00  علي عمرو فرج33

 B Y E طارق محمد مؤمن34
  

أحمد مجدى السید  -  سبورتنج
 

35  2022/03/20 1م  17:00
طارق محمد مؤمنأحمد مجدى السید

  

36 حسین ابراھیم السید  -  منصورة
  / 2022/03/20   3م  13:00

أحمد أیمن أبو العال  -  طنطا
37 1م  13:45

  2022/03/21
طارق محمد مؤمن

  

 B Y E 38
  

یوسف محمد الشنوانيأحمد أیمن أبو العال
  

یوسف محمد الشنواني  -  أھلى
 

39  2022/03/20 2م  17:00
یوسف محمد الشنواني

  

 B Y E 40
     

عمر مسعد أبو زید  -  ب. بول 32022/03/21م  19:00   41
طارق محمد مؤمن

  

 B Y E 42
  

عمر مسعد أبو زید
  

یوسف مجدى متى  -  سبورتنج
 

43    2022/03/20 3م  17:00
عمر مسعد أبو زیدیوسف مجدى متى

  

 B Y E 44
     

عمر مسعد أبو زید
  

عمر أحمد الفحام  -  زھور
45 2م  13:45

  2022/03/21  

 B Y E 46
  

أحمد السید رفعت بكرعمر أحمد الفحام
  

أحمد السید رفعت بكر  -  ھلیو
 

47  2022/03/20 4م  17:00
طارق محمد مؤمن أحمد السید رفعت بكر

  

 B Y E 48
    2022/03/22  2م  13:00
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فارس محمد دسوقي  -  سبورتنج 49
  

 B Y E 50
 

فارس محمد دسوقي
 

أحمد أیمن سلیمھ  -  طنطا
 

51   2022/03/20 1م  17:45
أحمد أیمن سلیمھأحمد أیمن سلیمھ

 

 B Y E 52
     

أحمد حازم محمد كمال  -  شمس
53 3م  13:45

   2022/03/21
یوسف تامر الشریف

 

 B Y E 54
   

یوسف تامر الشریفأحمد حازم محمد كمال
 

یوسف تامر الشریف  -  أھلى
 

55   2022/03/20 2م  17:45
یوسف تامر الشریف

 

 B Y E 56
    

أحمد عبد الفتاح عامر
 

أحمد عبد الفتاح عامر  -  االتحاد  42022/03/21م  19:00  57

 B Y E 58
 

أحمد عبد الفتاح عامر
 

یوسف أحمد لبیب شنب  -  ھلیو
 

59   2022/03/20 3م  17:45
أحمد عبد الفتاح عامریوسف أحمد لبیب شنب

 

 B Y E 60
    

أحمد عبد الفتاح عامر
 

سیف محمد الحجار  -  االتحاد
61 4م  13:45

 2022/03/21 

 B Y E 62
 

كریم محمد البسیونىسیف محمد الحجار
 

كریم محمد البسیونى  -  شمس
 

63 2022/03/20 4م  17:45
كریم محمد البسیونى

 

 B Y E 64
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B Y E 65
علي عمرو فرج  

03/23/2022 2م  16:00

مصطفى ھاني طھ66 مصطفى ھاني طھ  -  معادى
 

 
B Y E 67  2022/03/20 1م  18:30

مصطفى ھاني طھمحمد عبد العال
 

68 محمد عبد العال  -  سبورتنج
    

B Y E 1م  14:30 69
  2022/03/21

شادي محمد الشربیني
 

70 محمد حسام محمد رجب  -  أھلى
  

شادي محمد الشربینيمحمد حسام محمد رجب
 

 
B Y E 71  2022/03/20 2م  18:30

شادي محمد الشربیني
 

72 شادي محمد الشربیني  -  ب. بول
    

مروان عمر البرلسى  -  البرلسى 12022/03/21م  19:45   73
إبراھیم محمد إبراھیم

 

74 أحمد عادل فراج  -  معادى
/  2022/03/20 4م  13:00

مروان عمر البرلسى
 

 
B Y E 75    2022/03/20 3م  18:30

مروان عمر البرلسىعمر خالد بھجت
 

76 عمر خالد بھجت  -  البرلسى
     

إبراھیم محمد إبراھیم
 

B Y E 2م  14:30 77
  2022/03/21 

78 إبراھیم محمد إبراھیم  -  أھلى
  

إبراھیم محمد إبراھیمإبراھیم محمد إبراھیم
 

 
B Y E 79  2022/03/20 4م  18:30

یوسف محمد السید
 

80 یوسف محمد السید  -  أھلى
    2022/03/22 3م  13:00

إبراھیم محمد إبراھیم
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عادل محمود محمد  -  ك . شوت 81
   

82 سیف الدین ھاني خضر  -  االتحاد
/ 2022/03/20 1م  13:45

سیف الدین ھاني خضر
  

 
B Y E 83   2022/03/20 1م  19:15

زیاد عماد الشرقاوىزیاد عماد الشرقاوى
  

84 زیاد عماد الشرقاوى  -  شمس
      

B Y E 3م  14:30 85
   2022/03/21

زیاد عماد الشرقاوى
  

86 عمر خالد نور الدین  -  زھور
   

عمر خالد نور الدینعمر خالد نور الدین
  

 
B Y E 87   2022/03/20 2م  19:15

محمد شریف الشربیني
  

88 محمد شریف الشربیني  -  سبورتنج
    

عمر علي القطان
  

سیف محمد ھاشم  -  سموحة   22022/03/21م  19:45  89

90 عمر علي القطان  -  جزیرة
/ 2022/03/20 2م  13:45

عمر علي القطان
  

 
B Y E 91   2022/03/20 3م  19:15

عمر علي القطانعمر یاسر جوھرى
  

92 عمر یاسر جوھرى  -  ب. بول
    

عمر علي القطان
  

B Y E 4م  14:30 93
 2022/03/21  

94 عبد الرحمن أیمن صابر  -  الصید
 

عبد الرحمن أیمن صابرعبد الرحمن أیمن صابر
  

 
B Y E 95 2022/03/20 4م  19:15

مروان الشوربجى
  

96 مروان الشوربجى  -  ھلیو
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B Y E   كریم سامى سعید97

مروان عزت حلمي98 مروان عزت حلمي  -  الصید
22022/03/22م  19.00 

 
B Y E 99  2022/03/20 1م  20:00

مروان عزت حلميسیف ناصر عبد المنعم
 

100 سیف ناصر عبد المنعم  -  شمس
    

B Y E 1م  15:15 101
  2022/03/21

زاھد محمد شرین
 

102 یوسف مجدي محمد  -  البرلسى
  

زاھد محمد شرینیوسف مجدي محمد
 

 
B Y E 103  2022/03/20 2م  20:00

زاھد محمد شرین
 

104 زاھد محمد شرین  -  سبورتنج
    

B Y E 32022/03/21م  19:45   105
كریم سامى سعید

 

106 عبد الرحمن أحمد  -  االتحاد
  

عبد الرحمن أحمد
 

 
B Y E 107    2022/03/20 3م  20:00

بییر سامح برسومبییر سامح برسوم
 

108 بییر سامح برسوم  -  دجلة
     

كریم سامى سعید
 

B Y E 2م  15:15 109
  2022/03/21 

110 عبد هللا محمد عید  -  ب. بول
  

كریم سامى سعیدعبد هللا محمد عید
 

 
B Y E 111  2022/03/20 4م  20:00

كریم سامى سعید كریم سامى سعید
 

112 كریم سامى سعید  -  دجلة
    2022/03/22 4م  13:00
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B Y E 113
 

114 محمد خالد محمود  -  االتحاد
 

محمد خالد محمود

 
B Y E 115   2022/03/20 1م  20:45

عبد هللا یاسر المصريعبد هللا یاسر المصري

116 عبد هللا یاسر المصري  -  دجلة
    

B Y E 3م  15:15 117
   2022/03/21

یحیي ھشام النوساني

118 یوسف إبراھیم الشریف  -  سموحة
   

یحیي ھشام النوسانيیوسف إبراھیم الشریف

 
B Y E 119   2022/03/20 2م  20:45

یحیي ھشام النوساني

120 یحیي ھشام النوساني  -  دجلة
یحیي ھشام النوساني    

B Y E 42022/03/21م  19:45  121

122 عبد هللا حمدي حسین  -  البرلسى
 

عبد هللا حمدي حسین

 
B Y E 123   2022/03/20 3م  20:45

خالد محمد لبیبخالد محمد لبیب

124 خالد محمد لبیب  -  شمس
صالح الدین الترجمان    

B Y E 4م  15:15 125
 2022/03/21

126 صالح الدین الترجمان  -  دجلة
 

صالح الدین الترجمانصالح الدین الترجمان

 
B Y E 127 2022/03/20 4م  20:45

مصطفى محمود عسل

128 مصطفى محمود عسل  -  أھلى
  


