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B Y E یوسف طارق أبو سعده71
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زیاد عمرو زیدان  -  دجلة عمر ماھر التركى73
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محمد ولید عبد الوھاب  -  أھلى محمد كریم الخواصمحمد كریم الخواص75

محمد كریم الخواص  -  أھلى عمر ماھر التركى76
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ھانى شریف رشدان  -  شمس عمر ماھر التركىھانى شریف رشدان78
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B Y E مروان رضا عربىمروان رضا عربى99

مروان رضا عربى  -  سموحة 100

یوسف خالد نادر  -  دجلة یوسف ولید بدر101

عمر محمد على فارس  -  ھلیو یوسف ولید بدرعمر محمد على فارس102

B Y E یوسف ولید بدر103

یوسف ولید بدر  -  سبورتیج 104

یوسف حسن لبیب  -  ھلیو عبد الرحمن شكري غیط105

محمد عاصم محمد ھیكل  -  م.النصر یوسف حسن لبیب106

B Y E یوسف حسن لبیبعمر باسم كیوان107

عمر باسم كیوان  -  أھلى عبد الرحمن شكري غیط108

مروان تامر نبیل  -  جزیرة 109

یحیى حسام عصمت  -  ھلیو عبد الرحمن شكري غیطیحیى حسام عصمت110

B Y E عبد الرحمن شكري غیط111
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B Y E مازن محمد أحمد دسوقىمازن محمد أحمد دسوقى115
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أحمد حسام صالح الدین  -  منصورة إسماعیل أیمن توفیق117

مروان حازم محمد الكا  -  شمس إسماعیل أیمن توفیقأحمد حسام صالح الدین118

B Y E إسماعیل أیمن توفیق119

إسماعیل أیمن توفیق  -  شمس إسماعیل أیمن توفیق120

٣یوسف حسام الدین عباس  -  مجمع  121

یسن حاتم سالم  -  سبورتیج یسن حاتم سالم122

B Y E على أحمد یاقوتعلى أحمد یاقوت123

على أحمد یاقوت  -  أھلى أحمد أبو العنیین124

٢ممدوح خیرت ممدوح  -  مجمع  125
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