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عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة

 B Y Eعبد الرحمن ولید صادق

حسن تامر عجالن  -  شمس
   2018/09/07 1م  13:00

عبد الرحمن ولید صادقحسن تامر عجالن

2018/09/06 /   محمد حسن عبد الرحمن  -  المؤسسة 12:00  

یاسین مصطفى الشیخ  -  دجلة
2018/09/07   1م  17:20

عبد الرحمن ولید صادق

2018/09/06  / إسماعیل عمرو رمضان  -  شمس 12:00  
یاسین مصطفى الشیخیاسین مصطفى الشیخ

زیاد أحمد الحسیني  -  دجلة
   2018/09/07 2م  13:00

زیاد أحمد الحسیني

2018/09/06 /   یاسین مصطفى ضیف  -  زھور 12:00  

12018/09/08م  14:15   عبد هللا ھیثم ھدیھ  -  دجلة
عبد الرحمن ولید صادق

2018/09/06  / أحمد ھاني راضي  -  مج.شرم 12:30  
عبد هللا ھیثم ھدیھ

محمد خالد عظام  -  منصورة
     2018/09/07 3م  13:00

كریم خالد حسونھكریم خالد حسونھ

2018/09/06   /   كریم خالد حسونھ  -  دجلة 12:30  
كریم خالد حسونھ

أدھم إیھاب نصار  -  سبورتنج
2018/09/07   2م  17:20

2018/09/06  / عمرو خالد یوسف بالط  -  منصورة 12:30  
نور الدین محمد حسنأدھم إیھاب نصار

نور الدین محمد حسن  -  سموحة
   2018/09/07 4م  13:00

نور الدین محمد حسن

2018/09/06  /   عمر مصطفى توكل  -  أھلى 12:30   
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عمر ولید الششتاوى  -  طنطا
  

 B Y E
 

عمر ولید الششتاوى
 

یوسف أسامھ حجازى  -  رواد
    2018/09/07 5م  13:00

عمر ولید الششتاوىیوسف أسامھ حجازى
 

2018/09/06  /   محمد عمرو السید  -  ب. بول 12:30   

3إبراھیم محمد كامل  -  مجمع 
2018/09/07    3م  17:20

عمر ولید الششتاوى
 

2018/09/06   / عبد الرحمن الجوھري  -  شمس 12:30  
علي إبراھیم دویدارعبد الرحمن الجوھري

 

محمد طارق بالى  -  سبورتنج
    2018/09/07 6م  13:00

علي إبراھیم دویدار
 

2018/09/06  /   علي إبراھیم دویدار  -  أھلى 12:30  
یاسین كریم شھدي

 

 22018/09/08م  14:15  یاسین كریم شھدي  -  الصید

2018/09/06 / محمد عبدالرحمن رمضان  -  قناة.س 12:30  
یاسین كریم شھدي

 

على أحمد زكى  -  سبورتنج
    2018/09/07 7م  13:00

یاسین كریم شھديعلى أحمد زكى
 

2018/09/06  /   یوسف أیمن عطیة  -  دجلة 12:30  
یاسین كریم شھدي

 

یوسف عمرو نایل  -  أھلى
 2018/09/07  4م  17:20

2018/09/06   / عمر أحمد جمال  -  دجلة 13:00  
یوسف عمرو نایلیوسف عمرو نایل

 1899/12/30

قاسم محمد السحیتي  -  دجلة
    2018/09/07 8م  13:00

قاسم محمد السحیتي
 1899/12/30

2018/09/06 /   علي محمد إبراھیم  -  طنطا 13:00   
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   كریم محمد بدوى  -  أھلى

 B Y Eكریم محمد بدوى
  

ھشام محمد الشعراوي  -  طنطا
   2018/09/07 9م  13:00

كریم محمد بدوىزیاد محمد سامى
  

2018/09/06 /   زیاد محمد سامى  -  سموحة 13:00    

عبد هللا عمرو عادل  -  أھلى
2018/09/07   5م  17:20

عبد هللا عمرو عادل
  

2018/09/06  / یوسف رشدى مبروك  -  سموحة 13:00  
عبد هللا عمرو عادلعبد هللا عمرو عادل

  

بالل مصطفى صفا  -  االتحاد
   2018/09/07 1م  13:30

مازن عبد هللا فكرى
  

2018/09/06 /   مازن عبد هللا فكرى  -  م.النصر 13:00    

32018/09/08م  14:15   على أمین أحمد شوقى  -  الصید
عبد هللا عمرو عادل

  

 B Y E
  

على أمین أحمد شوقى
  

كریم ولید الحمامي  -  شمس
     2018/09/07 2م  13:30

على أمین أحمد شوقىكریم ولید الحمامي
  

2018/09/06   /   سامر ایاد احمد رمزي  -  منصورة 13:00  
زیاد خالد صالح الدین

  

زیاد خالد صالح الدین  -  الصید
  2018/09/07   6م  17:20

2018/09/06  / كریم خالد سیف النصر  -  شمس 13:00  
زیاد خالد صالح الدینزیاد خالد صالح الدین

  

عمر عمرو قاسم  -  دجلة
   2018/09/07 3م  13:30

محمد أشرف عبد الجابر
  

2018/09/06  /   محمد أشرف عبد الجابر  -  المنیا 13:00   
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عمر محمد مبروك  -  سموحة
  

 B Y E
 

عمر محمد مبروك
 

كریم عمرو بھي  -  دجلة
    2018/09/07 4م  13:30

عمر محمد مبروككریم عمرو بھي
 

2018/09/06  /   جاسر أحمد صدیق  -  دجلة 13:00   

على ھشام سالم  -  أھلى
2018/09/07    7م  17:20

عمر محمد مبروك
 

2018/09/06   / عمر ممدوح عبد الجواد  -  دجلة 13:30  
على ھشام سالمعلى ھشام سالم

 

یاسین خالد ذكى  -  سموحة
    2018/09/07 5م  13:30

یاسین خالد ذكى
 

2018/09/06  /   عمر أحمد سلطان  -  منصورة 13:30  
عمر محمد مبروك

 

 42018/09/08م  14:15  عمر السید رفعت بكر  -  ب. بول

2018/09/06 / نور الدین الولیلي  -  ب. بول 13:30  
عمر السید رفعت بكر

 

زیاد شریف المھدي  -  دجلة
    2018/09/07 6م  13:30

عمر السید رفعت بكرزیاد شریف المھدي
 

2018/09/06  /   كیفین إیھاب ستیفن  -  شمس 13:30  
عمر السید رفعت بكر

 

خالد صبرى الباشا  -  الصید
 2018/09/07  8م  17:20

2018/09/06 / محمد وھبھ رمضان  -  منصورة 13:30  
خالد صبرى الباشاخالد صبرى الباشا

 

عبد الرحمن محمد حجاج  -  الصید
  2018/09/07 7م  13:30

یوسف عادل حنا رزق
 

2018/09/06/   یوسف عادل حنا رزق  -  الصید 13:30   
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على أیمن شوقى  -  م.النصر
  

2018/09/06/ علي أبو بكر ھاشم  -  جزیرة 13:30  
علي أبو بكر ھاشم

 

باسل ھشام وادي  -  النصر
   2018/09/07 8م  13:30

یوسف محمد حسامیوسف محمد حسام
 

2018/09/06 /   یوسف محمد حسام  -  دجلة 13:30   

زیاد ناصر الدین غزال  -  طنطا
2018/09/07   9م  17:20

یوسف محمد حسام
 

2018/09/06  / یوسف أحمد رحمھ  -  دجلة 13:30  
أدھم أشرف إسماعیلزیاد ناصر الدین غزال

 

 
B Y E  2018/09/07 9م  13:30

أدھم أشرف إسماعیل
 

     أدھم أشرف إسماعیل  -  الصید

52018/09/08م  14:15   مینا جورج عزیز  -  االتحاد
یوسف محمد حسام

 

2018/09/06  / یوسف أحمد العباسي  -  ب. بول 14:00  
یوسف أحمد العباسي

 

یوسف شریف مجدي حسن  -  أھلى
     2018/09/07 1م  14:00

أحمد ولید عبد التوابأحمد ولید عبد التواب
 

2018/09/06   /   أحمد ولید عبد التواب  -  أھلى 14:00  
أحمد ولید عبد التواب

 

عمر توفیق خمیس  -  ك . شوت
 2018/09/07   1م  17:50

2018/09/06  / عبد هللا أحمد مدین  -  المؤسسة 14:00  
ھشام محمد الصبرىعمر توفیق خمیس

 

 
B Y E  2018/09/07 2م  14:00

ھشام محمد الصبرى
 

       ھشام محمد الصبرى  -  أھلى
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محمود كریم محمود  -  سبورتنج
   

2018/09/06 / علي عمرو ماجوره  -  ب. بول 14:00  
محمود كریم محمود

  

حمزه محمد ابوھیبھ  -  االتحاد
    2018/09/07 3م  14:00

محمود كریم محمودمحمد ولید العطار
  

2018/09/06  /   محمد ولید العطار  -  االتحاد 14:00    

أحمد یاسر سرور  -  الصید
2018/09/07    2م  17:50

آدم أشرف فؤاد
  

2018/09/06   / آدم أشرف فؤاد  -  الصید 14:00  
آدم أشرف فؤادآدم أشرف فؤاد

  

أكتوبر6علي خالد شادي  -  
    2018/09/07 4م  14:00

یوسف شریف ھاشم
  

2018/09/06  /   یوسف شریف ھاشم  -  أھلى 14:00  
عمر سعید صبحى

  

  62018/09/08م  14:15  سیف الدین عبد الملك  -  المؤسسة

2018/09/06 / سیف محمد الھوارى  -  سبورتنج 14:00  
سیف محمد الھوارى

  

محمد مصطفي محمود  -  منصورة
    2018/09/07 5م  14:00

سیف محمد الھوارىمحمد مصطفي محمود
  

2018/09/06  /   أدم یاسر الشاذلي  -  ھلیو 14:00  
عمر سعید صبحى

  

كریم عمرو الدمرداش  -  شمس
  2018/09/07  3م  17:50

2018/09/06 / أحمد شریف عادل  -  شمس 14:30  
عمر سعید صبحىأحمد شریف عادل

  

 
B Y E 2018/09/07 6م  14:00

عمر سعید صبحى
  

     عمر سعید صبحى  -  سموحة
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  رضا عبد الفتاح محمد  -  ب. بول

2018/09/06/ یوسف محمد یكن  -  سبورتنج 14:30  
یوسف محمد یكن

 

علي خالد الزھارنھ  -  دجلة
   2018/09/07 7م  14:00

بالل محمد قدريبالل محمد قدري
 

2018/09/06 /   بالل محمد قدري  -  ھلیو 14:30   

أحمد ماجد غرابھ  -  ب. بول
2018/09/07   4م  17:50

عمر على عزام
 

2018/09/06  / زین الدین سامح شمس  -  سموحة 14:30  
عمر على عزامزین الدین سامح شمس

 

كریم طارق وھبي  -  ھلیو
   2018/09/07 8م  14:00

عمر على عزام
 

2018/09/06 /   عمر على عزام  -  ب. بول 14:30   

72018/09/08م  14:15   أسر محمد مصطفى  -  أھلى
عمر على عزام

 

2018/09/06  / یحیى محمد الجیار  -  أھلى 14:30  
یحیى محمد الجیار

 

محمد أشرف عنایت  -  أھلى
     2018/09/07 9م  14:00

یحیى محمد الجیارمحمد حسام الدین فاھم
 

2018/09/06   /   محمد حسام الدین فاھم  -  ھلیو 14:30  
یحیى إسالم أبو ریھ

 

یحیى إسالم أبو ریھ  -  طنطا
 2018/09/07   5م  17:50

2018/09/06  / أدم شریف عطا  -  أھلى 14:30  
یحیى إسالم أبو ریھیحیى إسالم أبو ریھ

 

 
B Y E  2018/09/07 1م  14:30

إسالم عماد قریطم
 

     إسالم عماد قریطم  -  زھور
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 مروان محمد الخولي  -  االتحاد

2018/09/06 / عمر محمد القرموطي  -  النصر 14:30  
عمر محمد القرموطي

عمر یاسر محمد غانم  -  سبورتنج
    2018/09/07 2م  14:30

عمر ماجد الطنطاويعمر ماجد الطنطاوي

2018/09/06  /   عمر ماجد الطنطاوي  -  ب. بول 15:00  

كریم عمرو عاطف  -  دجلة
2018/09/07    6م  17:50

مالك عمرو محمود

2018/09/06   / حسام أحمد نصر  -  طنطا 15:00  
مالك عمرو محمودحسام أحمد نصر

 
B Y E   2018/09/07 3م  14:30

مالك عمرو محمود

مالك عمرو محمود     مالك عمرو محمود  -  ب. بول

82018/09/08م  14:15  فارس ایمن عبد الصبور  -  دجلة

2018/09/06 / سیف الدین اشرف  -  االتحاد 15:00  
سیف الدین اشرف

محمد أحمد سلیمان  -  دجلة
    2018/09/07 4م  14:30

سیف الدین اشرفكریستوف مینا فھمى

2018/09/06  /   كریستوف مینا فھمى  -  سبورتنج 15:00  
سیف تامر جمال

سلمان شریف خلیل  -  ھلیو
2018/09/07  7م  17:50

2018/09/06 / یوسف محمد عشیبھ  -  طنطا 15:00  
سیف تامر جمالسلمان شریف خلیل

 
B Y E 2018/09/07 5م  14:30

سیف تامر جمال

   سیف تامر جمال  -  الصید


