
نظام المسابقات وشئون الالعبين
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  سنه ناشئات11مرحلة تحت 

128درو 

فرح حسام سعد هللا  -  أهلى 1

 
B Y E فرح حسام سعد هللا2

فريده مروان حسين  -  الصيد
 

3  2017/12/21 5م  18:40
فرح حسام سعد هللاسلمى إيمن حسن

4 سلمى إيمن حسن  -  الصيد
  / 2017/12/21 4م  10:40

روزان رمضان العتربي  -  دجلة
 9م  09:40

5
  2017/12/22

فرح حسام سعد هللا

6 مريم إبراهيم فوده  -  زهور
/  2017/12/21 5م  10:40

روزان رمضان العتربيروزان رمضان العتربي

تاليا سامح سامي  -  سبورتنج
 

7  2017/12/21 6م  18:40
تاليا سامح سامي

8 نور حاتم حسن مصطفي  -  هليو
  / 2017/12/21 6م  10:40

جودي أحمد أبو العال  -  االتحاد 9
122017/12/22م  18:00   

فرح حسام سعد هللا

 
B Y E 10

  
جودي أحمد أبو العال

رقيه أحمد سالم  -  معادى
 

11    2017/12/21 7م  18:40
جودي أحمد أبو العالرقيه أحمد سالم

12 فريده خالد حماد  -  هليو
  /   2017/12/21 7م  10:40

فريده وليد خليل

فريده وليد خليل  -  أهلى
 10م  09:40

13
  2017/12/22

14 جودي سامح المرسي  -  دجلة
/  2017/12/21 8م  10:40

فريده وليد خليلفريده وليد خليل

سما أحمد سالم  -  دجلة
 

15  2017/12/21 8م  18:40
سما أحمد سالم

16 تيا محمد سحاب  -  الصيد
  /  2017/12/21  9م  10:40
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ملك هشام وائل  -  الصيد 17
  

 B Y E 18
 

ملك هشام وائل
 

هنا محمد نشأت  -  شمس
 

19   2017/12/21 9م  18:40

ملك هشام وائلهنا محمد نشأت
 

20 ساره أشرف رزق هللا  -  دجلة
  /  2017/12/21  10م  10:40

سلمى عمرو المكاوي  -  الصيد
 11م  09:40

21
   2017/12/22

ملك هشام وائل
 

22 حال حاتم شاكر  -  الصيد
/   2017/12/21 11م  10:40

سلمى عمرو المكاويسلمى عمرو المكاوي
 

عليه إيهاب العريني  -  الصيد
 

23   2017/12/21 10م  18:40

عليه إيهاب العريني
 

24 خديجة ممدوح عمران  -  دجلة
  /  2017/12/21 12م  10:40

ملك هشام وائل
 

لجين محمد مصطفي  -  دجلة 25
 12017/12/22م  18:25  

 B Y E 26
 

لجين محمد مصطفي
 

ملك إسالم رسالن  -  طنطا
 

27   2017/12/21 11م  18:40

ملك إسالم رسالنملك إسالم رسالن
 

28 منة هللا صالح حامد  -  دجلة
  /  2017/12/21 1م  11:00

مايا محمد مندور
 

مايا محمد مندور  -  زهور
 12م  09:40

29
 2017/12/22 

30 خديجه عمر سرحان  -  الصيد
/   2017/12/21 2م  11:00

مايا محمد مندورمايا محمد مندور
 

فريده كريم عمر حموده  -  الصيد
 

31   2017/12/21 12م  18:40

فريده كريم عمر حموده
 

32 إنجي حازم سيف النصر  -  دجلة
  / 2017/12/21  3م  11:00
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أمينه محمد حامد عرفي  -  جزيرة 33
   

 B Y E أمينه محمد حامد عرفي34
  

هدى سامح فتح هللا  -  طنطا
 

35  2017/12/21 1م  19:00

أمينه محمد حامد عرفيهدى سامح فتح هللا
  

36 أكتوبر6جودي علي مصطفى  -  
  / 2017/12/21   4م  11:00

أيتن وسيم الرشيدي  -  الصيد
 1م  10:00

37
  2017/12/22

أمينه محمد حامد عرفي
  

38 جودي محمد عبد العزيز  -  زهور
/  2017/12/21 5م  11:00

ساره يسري سالمهأيتن وسيم الرشيدي
  

إيسل أحمد رجب  -  أهلى
 

39  2017/12/21 2م  19:00

ساره يسري سالمه
  

40 ساره يسري سالمه  -  شمس
  / 2017/12/21   6م  11:00

مريم إسالم سامي  -  سموحة 41
22017/12/22م  18:25   

أمينه محمد حامد عرفي
  

 B Y E 42
  

مريم إسالم سامي
  

ريتاج محمد كامل  -  دجلة
 

43    2017/12/21 3م  19:00

مريم إسالم ساميريتاج محمد كامل
  

44 ساره وليد التابعي  -  هليو
  /   2017/12/21 7م  11:00

مريم إسالم سامي
  

كنزي محمد عبد المحسن  -  دجلة
 2م  10:00

45
  2017/12/22  

46 ليلى إسامه رفعت  -  االتحاد
/  2017/12/21 8م  11:00

كنزي محمد عبد المحسنكنزي محمد عبد المحسن
  

لينه محمد السمنودي  -  هليو
 

47  2017/12/21 4م  19:00

لينه محمد السمنودي
  

48 شريفه أحمد عبده  -  جزيرة
  /  2017/12/21  9م  11:00
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جومانه فؤاد نعمان  -  سموحة 49
  

 B Y E 50
 

جومانه فؤاد نعمان
 

هنا محمد لبيب  -  شمس
 

51   2017/12/21 5م  19:00

جومانه فؤاد نعمانهنا محمد لبيب
 

52 مايا أحمد حسني  -  الصيد
  /  2017/12/21  10م  11:00

جود أشرف حالوه  -  دجلة
 3م  10:00

53
   2017/12/22

جومانه فؤاد نعمان
 

54 جومانه حسام االشطوخي  -  طنطا
/   2017/12/21 11م  11:00

جنى هيثم حسانينجود أشرف حالوه
 

جنى هيثم حسانين  -  معادى
 

55   2017/12/21 6م  19:00

جنى هيثم حسانين
 

56 ليلى هشام خضر  -  معادى
  /  2017/12/21 12م  11:00

جومانه فؤاد نعمان
 

فريده عمرو السيد  -  دجلة 57
 32017/12/22م  18:25  

 B Y E 58
 

فريده عمرو السيد
 

هنا شريف علوان نوفل  -  رواد
 

59   2017/12/21 7م  19:00

فريده عمرو السيدهنا شريف علوان نوفل
 

60 زينه مصطفى قناوي  -  معادى
  /  2017/12/21 1م  11:20

جومانه حسن علي سالمه
 

جومانه حسن علي سالمه  -  سموحة
 4م  10:00

61
 2017/12/22 

62 جودي سعيد راضي  -  الصيد
/ 2017/12/21 2م  11:20

جومانه حسن علي سالمهجومانه حسن علي سالمه
 

جنى أحمد عبد الستار  -  منصورة
 

63 2017/12/21 8م  19:00

جنى أحمد عبد الستار
 

64 نور محمود الحفناوي  -  طنطا
  /2017/12/21  3م  11:20
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سما احمد يوسف عليوه  -  الصيد 65
  

66 جولي شهاب عبد الحكيم  -  الصيد
/2017/12/21 4م  11:20

جولي شهاب عبد الحكيم
 

أكتوبر6رغد رامي فاروق حسن  -  
 

67  2017/12/21 9م  19:00

جولي شهاب عبد الحكيمجودي أمين شوقي
 

68 جودي أمين شوقي  -  الصيد
  / 2017/12/21  5م  11:20

سما محمد نشأت  -  شمس
 5م  10:00

69
  2017/12/22

يارا رامي محمد حرفوش
 

70 كنزي أشرف شلبي  -  االتحاد
/  2017/12/21 6م  11:20

يارا رامي محمد حرفوشكنزي أشرف شلبي
 

أكتوبر6سلمى أيمن الضبع  -  
 

71  2017/12/21 10م  19:00

يارا رامي محمد حرفوش
 

72 يارا رامي محمد حرفوش  -  سبورتنج
  / 2017/12/21  7م  11:20

لجين السيد العسال  -  طنطا 73
42017/12/22م  18:25   

ملك سمير سليمان
 

74 جيداء محمد علي  -  الصيد
/  2017/12/21 8م  11:20

لجين السيد العسال
 

ليله أحمد سعيد  -  هليو
 

75    2017/12/21 11م  19:00

جاسمين محمد سليمجاسمين محمد سليم
 

76 جاسمين محمد سليم  -  الصيد
  /   2017/12/21 9م  11:20

ملك سمير سليمان
 

ملك محمد رمضان  -  الصيد
 6م  10:00

77
  2017/12/22 

78 هانيا شريف حسين  -  الجيش
/  2017/12/21 10م  11:20

ملك سمير سليمانهانيا شريف حسين
 

 
B Y E 79  2017/12/21 12م  19:00

ملك سمير سليمان
 

80 ملك سمير سليمان  -  سبورتنج
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سلوى حاتم الدكروري  -  الصيد 81
   

82 لما يحيى الحمالوي  -  هليو
/ 2017/12/21 11م  11:20

لما يحيى الحمالوي
  

خديجه أحمد طاهر  -  جزيرة
 

83   2017/12/21 1م  19:20

لما يحيى الحمالويهنا حامد ملش
  

84 هنا حامد ملش  -  دجلة
  /  2017/12/21   12م  11:20

فطيمة محمود شريف  -  هليو
 7م  10:00

85
   2017/12/22

مريم عدنان عبدالعزيز
  

86 سلمى محمد عبد العال  -  رواد
/   2017/12/21 1م  11:40

مريم عدنان عبدالعزيزسلمى محمد عبد العال
  

جمانه محمد إبراهيم  -  زهور
 

87   2017/12/21 2م  19:20

مريم عدنان عبدالعزيز
  

88 مريم عدنان عبدالعزيز  -  الصيد
  /  2017/12/21 2م  11:40

نور خالد حسونه
  

هنا عالء أبو سته  -  زهور 89
  52017/12/22م  18:25  

90 جويريه احمد سمير  -  الصيد
/ 2017/12/21 3م  11:40

هنا عالء أبو سته
  

هنا مصطفى طلب  -  معادى
 

91   2017/12/21 3م  19:20

ملك محمد المراغيملك محمد المراغي
  

92 ملك محمد المراغي  -  شمس
  /  2017/12/21 4م  11:40

نور خالد حسونه
  

مريم أحمد خليفه  -  دجلة
 8م  10:00

93
 2017/12/22  

94 كرمه أحمد سلوم  -  سموحة
/ 2017/12/21 5م  11:40

نور خالد حسونهمريم أحمد خليفه
  

 
B Y E 95 2017/12/21 4م  19:20

نور خالد حسونه
  

96 نور خالد حسونه  -  دجلة
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جنى يحيى أبو زهره  -  دجلة 97
  

98 جودي عبد المجيد وهبي  -  سموحة
/2017/12/21 6م  11:40

جودي عبد المجيد وهبي
 

حبيبه محسن العزبي  -  زهور
 

99  2017/12/21 5م  19:20

حنين وليد العطارحنين وليد العطار
 

100 حنين وليد العطار  -  الجيش
  / 2017/12/21  7م  11:40

فريده حازم خليل  -  معادى
 9م  10:00

101
  2017/12/22

مايا محمد حسن رأفت
 

102 زينه جالل أبو فرد  -  هليو
/  2017/12/21 8م  11:40

مايا محمد حسن رأفتفريده حازم خليل
 

 
B Y E 103  2017/12/21 6م  19:20

مايا محمد حسن رأفت
 

104 مايا محمد حسن رأفت  -  سموحة
    

عاليا مصطفى خليف  -  سبورتنج 105
62017/12/22م  18:25   

مايا محمد حسن رأفت
 

106 روان عمرو عبد العظيم  -  أهلى
/  2017/12/21 9م  11:40

روان عمرو عبد العظيم
 

جودي محمد درويش  -  الصيد
 

107    2017/12/21 7م  19:20

ساره محمد خليلساره محمد خليل
 

108 ساره محمد خليل  -  الجيش
  /   2017/12/21 10م  11:40

ساره محمد خليل
 

ربى خالد سعيد عثمان  -  الجيش
 10م  10:00

109
  2017/12/22 

110 مريم إيهاب الزربه  -  سبورتنج
/  2017/12/21 11م  11:40

كرمه بالل محمدربى خالد سعيد عثمان
 

 
B Y E 111  2017/12/21 8م  19:20

كرمه بالل محمد
 

112 كرمه بالل محمد  -  سبورتنج
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حال أمجد مصطفى  -  م.النصر 113
 

114 فريده محمد عبدالهادي  -  الصيد
/ 2017/12/21 12م  11:40

فريده محمد عبدالهادي

جورى هشام احمد  -  أهلى
 

115   2017/12/21 9م  19:20
جودي أحمد عبد المنعمجودي أحمد عبد المنعم

116 جودي أحمد عبد المنعم  -  الصيد
  /  2017/12/21 1م  12:00

هنا حازم النادي  -  دجلة
 11م  10:00

117
   2017/12/22

سما حازم عبد العال

118 زينه خالد هالل  -  هليو
/   2017/12/21 2م  12:00

سما حازم عبد العالزينه خالد هالل

أمينه ياسر حمزه  -  الجيش
 

119   2017/12/21 10م  19:20
سما حازم عبد العال

120 سما حازم عبد العال  -  أهلى
  /  2017/12/21 3م  12:00

فرح إبراهيم دويدار

جنى سامح طالل  -  زهور 121
72017/12/22م  18:25  

122 ندى أحمد الجزار  -  الجيش
/ 2017/12/21 4م  12:00

جنى سامح طالل

فريده حاتم عبد العال  -  أهلى
 

123   2017/12/21 11م  19:20
مريم محمد الغمراويمريم محمد الغمراوي

124 مريم محمد الغمراوي  -  الصيد
  /  2017/12/21 5م  12:00

فرح إبراهيم دويدار

رقيه جمال أبو طبيخ  -  زهور
 12م  10:00

125
 2017/12/22

126 لوجين شريف وهبي  -  سموحة
/ 2017/12/21 6م  12:00

فرح إبراهيم دويدارلوجين شريف وهبي

 
B Y E 127 2017/12/21 12م  19:20

فرح إبراهيم دويدار

128 فرح إبراهيم دويدار  -  أهلى
  


