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عمر محمد بسطاوى  -  سموحة 1

 
B Y E عمر محمد بسطاوى2

عمر أحمد سعيد  -  سبورتنج
 

3  2017/11/16 3م  16:20
عمر محمد بسطاوىعمر أحمد سعيد

4 يس أحمد إبراهيم  -  ح.حدود
  / 2017/11/16 1م  10:00

سيف بالل الشال  -  سبورتنج
 1م  10:00

5
  2017/11/17

عمر محمد بسطاوى

6 زين محمد عبد المنعم  -  الجيش
/  2017/11/16 2م  10:00

سيف بالل الشالسيف بالل الشال

أدم شريف عطيه  -  سموحة
 

7  2017/11/16 4م  16:20
أدم شريف عطيه

8 إسماعيل أسامه المعتز  -  الصيد
  / 2017/11/16 3م  10:00

حسن محمد المنشاوي  -  هليو 9
42017/11/17م  17:50   

حسن محمد المنشاوي

10 أحمد وليد حنوره  -  المؤسسة
/  2017/11/16 4م  10:00

حسن محمد المنشاوي

سليم أشرف عثمان  -  معادى
 

11    2017/11/16 5م  16:20
حسن محمد المنشاوينور الدين محمد السيد

12 نور الدين محمد السيد  -  طنطا
  /   2017/11/16 5م  10:00

حسن محمد المنشاوي

أحمد طارق بالي  -  سبورتنج
 2م  10:00

13
  2017/11/17

14 أحمد محمد رميح  -  طنطا
/  2017/11/16 6م  10:00

محمد صالح عباسأحمد طارق بالي

محمد صالح عباس  -  سبورتنج
 

15  2017/11/16 6م  16:20
محمد صالح عباس

16 محمد شريف أبو الوفا  -  طنطا
  /  2017/11/16  7م  10:00
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جابرييل البرت فايز  -  سبورتنج 17
  

 B Y E 18
 

جابرييل البرت فايز
 

ياسين محمد بيومي  -  سبورتنج
 

19   2017/11/16 7م  16:20

جابرييل البرت فايزياسين خالد فخرى
 

20 ياسين خالد فخرى  -  سموحة
  /  2017/11/16  8م  10:00

ياسين حسام عباس  -  ب.المحلة
 3م  10:00

21
   2017/11/17

جابرييل البرت فايز
 

22 خالد أحمد عبد الهادي  -  معادى
/   2017/11/16 9م  10:00

علي أحمد سالمهياسين حسام عباس
 

علي أحمد سالمه  -  أهلى
 

23   2017/11/16 8م  16:20

علي أحمد سالمه
 

24 رضوان أحمد رضوان  -  سموحة
  /  2017/11/16 10م  10:00

جابرييل البرت فايز
 

أدهم محمد المصلحى  -  االتحاد 25
 52017/11/17م  17:50  

26 علي ماجد الطنطاوي  -  الجيش
/ 2017/11/16 1م  10:20

أدهم محمد المصلحى
 

عمر محمد القيعي  -  سبورتنج
 

27   2017/11/16 9م  16:20

عمر محمد القيعيعمر محمد القيعي
 

28 عيسى عمرو عيسى  -  المؤسسة
  /  2017/11/16 2م  10:20

عمر محمد القيعي
 

يوسف أشرف شلبي  -  االتحاد
 4م  10:00

29
 2017/11/17 

30 عمر حاتم سعيد  -  سبورتنج
/   2017/11/16 3م  10:20

علي أحمد صقريوسف أشرف شلبي
 

علي أحمد صقر  -  دجلة
 

31   2017/11/16 10م  16:20

علي أحمد صقر
 

32 محمد إيمن مبروك  -  المؤسسة
  / 2017/11/16  4م  10:20
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كريم علي عزام  -  معادى 33
   

 B Y E كريم علي عزام34
  

أحمد عمرو عاطف  -  سموحة
 

35  2017/11/16 1م  16:45

كريم علي عزامأحمد عمرو عاطف
  

36 حمزه محمد الخولي  -  سبورتنج
  / 2017/11/16   5م  10:20

يوسف شريف الوابوري  -  أهلى
 5م  10:00

37
  2017/11/17

يوسف شريف الوابوري
  

38 يحيى أحمد نور  -  طنطا
/  2017/11/16 6م  10:20

يوسف شريف الوابورييوسف شريف الوابوري
  

يوسف كريم السيد حسين  -  الصيد
 

39  2017/11/16 2م  16:45

يوسف كريم السيد حسين
  

40 محمد جمال عابدين  -  سموحة
  / 2017/11/16   7م  10:20

علي هاني الشاذلي  -  االتحاد 41
62017/11/17م  17:50   

حسام عمر حسام
  

42 مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة
/  2017/11/16 8م  10:20

علي هاني الشاذلي
  

أحمد نادر عبد الرحيم  -  سبورتنج
 

43    2017/11/16 3م  16:45

علي هاني الشاذليأحمد نادر عبد الرحيم
  

44 نزار خالد الشراكي  -  سبورتنج
  /   2017/11/16 9م  10:20

حسام عمر حسام
  

حسام عمر حسام  -  هليو
 6م  10:00

45
  2017/11/17  

46 محمد أمجد زلط  -  طنطا
/  2017/11/16 10م  10:20

حسام عمر حسامحسام عمر حسام
  

ياسين شريف عبدالهادي  -  الصيد
 

47  2017/11/16 4م  16:45

زياد محمد مسعد حسان
  

48 زياد محمد مسعد حسان  -  سموحة
  /  2017/11/16  1م  10:40
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عبد هللا إيمن صابر  -  أهلى 49
  

 B Y E 50
 

عبد هللا إيمن صابر
 

يوسف سامح زايد  -  الصيد
 

51   2017/11/16 5م  16:45

عبد هللا إيمن صابرإياد أحمد حسب النبي
 

52 إياد أحمد حسب النبي  -  طنطا
  /  2017/11/16  2م  10:40

ياسين إسالم المليجي  -  االتحاد
 7م  10:00

53
   2017/11/17

عبد هللا إيمن صابر
 

54 أحمد ساري بسيوني  -  طنطا
/   2017/11/16 3م  10:40

ياسين وليد زكيياسين إسالم المليجي
 

ياسين وليد زكي  -  سموحة
 

55   2017/11/16 6م  16:45

ياسين وليد زكي
 

56 محمد احمد الدرديري  -  دجلة
  /  2017/11/16 4م  10:40

عبد هللا إيمن صابر
 

يوسف أحمد طلب  -  دجلة 57
 72017/11/17م  17:50  

58 محمد زياد خليل  -  معادى
/ 2017/11/16 5م  10:40

يوسف أحمد طلب
 

أدهم وائل عبد العظيم  -  معادى
 

59   2017/11/16 7م  16:45

يوسف أحمد طلبأدهم وائل عبد العظيم
 

60 فراس الباشق التقاوي  -  سموحة
  /  2017/11/16 6م  10:40

يوسف وليد محمد
 

يوسف وليد محمد  -  هليو
 8م  10:00

61
 2017/11/17 

62 إياد حسام الدين عز  -  دجلة
/ 2017/11/16 7م  10:40

يوسف وليد محمديوسف وليد محمد
 

علي احمد سالم  -  الجيش
 

63 2017/11/16 8م  16:45

علي احمد سالم
 

64 حسن محمد الديب  -  سبورتنج
  /2017/11/16  8م  10:40
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أحمد شريف سرور  -  سبورتنج 65
  

66 أحمد شريف عبد الواحد  -  سموحة
/2017/11/16 9م  10:40

أحمد شريف عبد الواحد
 

عمر شريف فهيم  -  أهلى
 

67  2017/11/16 9م  16:45

أحمد شريف عبد الواحدعمر شريف فهيم
 

68 حمزه محمد البسطويسي  -  طنطا
  / 2017/11/16  10م  10:40

عبد هللا حسن الصاوي  -  شمس
 9م  10:00

69
  2017/11/17

ياسين إيمن مهنا
 

70 فيلوباتير إيهاب صالح  -  دجلة
/  2017/11/16 1م  11:00

ياسين إيمن مهناعبد هللا حسن الصاوي
 

إمام إمام رمضان  -  شمس
 

71  2017/11/16 10م  16:45

ياسين إيمن مهنا
 

72 ياسين إيمن مهنا  -  سبورتنج
  / 2017/11/16  2م  11:00

عمر إمام عفيفي  -  الصيد 73
82017/11/17م  17:50   

علي تامر جمال منصور
 

74 علي تامر جمال منصور  -  الصيد
/  2017/11/16 3م  11:00

علي تامر جمال منصور
 

كريم عصام فوزي  -  سموحة
 

75    2017/11/16 1م  17:10

علي تامر جمال منصوريوسف محمود أبو عثمان
 

76 يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة
  /   2017/11/16 4م  11:00

علي تامر جمال منصور
 

شهاب أحمد سبع  -  طنطا
 10م  10:00

77
  2017/11/17 

78 عبد العزيز محمد ماضي  -  طنطا
/  2017/11/16 5م  11:00

محمد مصطفى الشرشابيشهاب أحمد سبع
 

 
B Y E 79  2017/11/16 2م  17:10

محمد مصطفى الشرشابي
 

80 3محمد مصطفى الشرشابي  -  مجمع 
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ياسين وليد عبدالقادر  -  سموحة 81
   

82 محمد هشام أباظه  -  شمس
/ 2017/11/16 6م  11:00

محمد هشام أباظه
  

سيف حازم الجزار  -  طنطا
 

83   2017/11/16 3م  17:10

محمد هشام أباظهمروان محمود عسل
  

84 مروان محمود عسل  -  جزيرة
  /  2017/11/16   7م  11:00

حازم محمد مبارك  -  سموحة
 1م  10:25

85
   2017/11/17

هاشم أسامه غنيم
  

86 إسماعيل عمرو إبراهيم  -  االتحاد
/   2017/11/16 8م  11:00

هاشم أسامه غنيمإسماعيل عمرو إبراهيم
  

يوسف إبراهيم رمضان  -  طنطا
 

87   2017/11/16 4م  17:10

هاشم أسامه غنيم
  

88 هاشم أسامه غنيم  -  معادى
  /  2017/11/16 9م  11:00

عبد هللا يحي محفوظ
  

أحمد حسام شرف  -  الصيد 89
  92017/11/17م  17:50  

90 عمر محمد الطباخ  -  طنطا
/ 2017/11/16 10م  11:00

أحمد حسام شرف
  

باسم عمرو الصعيدي  -  طنطا
 

91   2017/11/16 5م  17:10

عمر خالد الديبعمر خالد الديب
  

92 عمر خالد الديب  -  الجيش
  /  2017/11/16 1م  11:20

عبد هللا يحي محفوظ
  

عمر مجدي محمود فهمي  -  دجلة
 2م  10:25

93
 2017/11/17  

94 حمزة ايهاب الزربه  -  سبورتنج
/ 2017/11/16 2م  11:20

عبد هللا يحي محفوظحمزة ايهاب الزربه
  

 
B Y E 95 2017/11/16 6م  17:10

عبد هللا يحي محفوظ
  

96 عبد هللا يحي محفوظ  -  هليو
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كريم حسام سالمه  -  سموحة 97
  

98 حسين طارق طبوزاده  -  سبورتنج
/2017/11/16 3م  11:20

حسين طارق طبوزاده
 

يحيى محمد عبد اللطيف  -  طنطا
 

99  2017/11/16 7م  17:10

فارس وليد خيري عليوهفارس وليد خيري عليوه
 

100 فارس وليد خيري عليوه  -  ح.حدود
  / 2017/11/16  4م  11:20

سليم خالد عماره  -  سموحة
 3م  10:25

101
  2017/11/17

فارس وليد خيري عليوه
 

102 أكتوبر6نور الدين محمد سليم  -  
/  2017/11/16 5م  11:20

أدهم عمرو إسماعيلنور الدين محمد سليم
 

إبراهيم إسالم أبوريه  -  طنطا
 

103  2017/11/16 8م  17:10

أدهم عمرو إسماعيل
 

104 أدهم عمرو إسماعيل  -  دجلة
  / 2017/11/16  6م  11:20

عمر محمود واكد  -  معادى 105
102017/11/17م  17:50   

فارس وليد خيري عليوه
 

106 خالد بهجت منصور  -  ب.المحلة
/  2017/11/16 7م  11:20

عمر محمود واكد
 

يوسف حسين العجرودي  -  سبورتنج
 

107    2017/11/16 9م  17:10

عمر محمود واكدياسين تامر علي بانوب
 

108 ياسين تامر علي بانوب  -  االتحاد
  /   2017/11/16 8م  11:20

حسن أحمد القناديلي
 

أحمد وليد رضوان  -  سموحة
 4م  10:25

109
  2017/11/17 

110 كريم خالد أبو العال  -  دجلة
/  2017/11/16 9م  11:20

حسن أحمد القناديليكريم خالد أبو العال
 

 
B Y E 111  2017/11/16 10م  17:10

حسن أحمد القناديلي
 

112 حسن أحمد القناديلي  -  الصيد
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مؤمن محمد فتح هللا  -  سبورتنج 113
 

114 ياسين محمد ناجي  -  دجلة
/ 2017/11/16 10م  11:20

ياسين محمد ناجي

عمر محمود الفرغلي  -  الصيد
 

115   2017/11/16 1م  17:35
احمد طه البربرياحمد طه البربري

116 احمد طه البربري  -  هليو
  /  2017/11/16 1م  11:40

سيف الدين الشناوي  -  سموحة
 5م  10:25

117
   2017/11/17

احمد طه البربري

118 أحمد خالد عطيه  -  شمس
/   2017/11/16 2م  11:40

سيف الدين محمد عوضينسيف الدين الشناوي

معتز ابراهيم التركي  -  سموحة
 

119   2017/11/16 2م  17:35
سيف الدين محمد عوضين

120 سيف الدين محمد عوضين  -  الجيش
  /  2017/11/16 3م  11:40

يوسف أحمد سرحان

ركان حسن صديق  -  سموحة 121
12017/11/17م  18:20  

122 أدم محمد طلعت  -  دجلة
/ 2017/11/16 4م  11:40

أدم محمد طلعت

عبد هللا محمد حبيب  -  أهلى
 

123   2017/11/16 3م  17:35
ياسين محمد االطمسياسين محمد االطمس

124 ياسين محمد االطمس  -  شمس
  /  2017/11/16 5م  11:40

يوسف أحمد سرحان

ياسين نادر السيد  -  سموحة
 6م  10:25

125
 2017/11/17

126 عبد الرحمن صالح أنور  -  سموحة
/ 2017/11/16 6م  11:40

يوسف أحمد سرحانعبد الرحمن صالح أنور

 
B Y E 127 2017/11/16 4م  17:35

يوسف أحمد سرحان

128 يوسف أحمد سرحان  -  الصيد
  


