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765نادى الزهور الرياضىجنى خميس سعيد خميس109887

525االهليمريم احمد دمحم كامل128411

ي احمد رافت دمحم209722
450نادى الزهور الرياضىجنى

360نادى الزهور الرياضىمريم ايمن محمود عبدالقادر141690

315نادى الزهور الرياضىمنه هللا عبدالخالق عبدالغفارعبدالخالق192632

285االهليحبيبه احمد ادم احمد101573

270االهليلميس عبدهللا احمد عبدهللا167619

210نادى الزمالك لاللعاب الرياضيةجنى ايمن احمد327133

180نادى البنك االهلحبيبه احمد دمحم احمد180073

180نادى النارصيه الرياضىندى ابراهيم احمد دمحم 224413

165االهليحبيبه تامر جمال الدين حسن المتوىل322687

105نادى النرص الرياضىحسناء طارق دمحم السعيد346073

105نادى فيكتورياروان يرسى عبدالوهاب دمحم132212

90االهليحبيبه نادر حسن دمحم103551

ى164013 90االهليمريم وائل السيد غب 

90نادى النرص الرياضىفرحة صالح مصطفى محمود460063

ي السيد209685
90نادى الزهور الرياضىحبيبه دمحم مصطفى

ي عبدالتواب209716
75نادى الزهور الرياضىمنه تامر مصطفى

75االهليملك محمود حمدى عبدالجواد127662

75االهليملك نادر دمحم طاهر180626

ام خالد غريب الحجاوى233354 75االهليمير

75نادى الزهور الرياضىجمانه هيثم دمحم عبدالخالق225745

75نادى المؤسسة الرياضية باالسكندريةبسمله اسالم سيد ابراهيم233242

75نادى هليوليدونور دمحم احمد اسماعيل131409

75نادى الزهور الرياضىجودى يوسف محمود عبدالمنعم119161

60االهليليل طارق محمود صالح128406

ى127868 60االهليفرح احمد عادل صي 

60االهليعنان دمحم عبد الحميد403815

60نادى الزهور الرياضىشذى هيثم ابراهيم دمحم العزب100928

60نادى الزهور الرياضىريتاج احمد طلعت دمحم119134

60نادى المؤسسة الرياضية باالسكندريةملك دمحم عل احمد138004

60مركز شباب سنباطملك عاشور مصطفى الخشن182897

60الزوامل. ش.مملك دمحم خطاب دمحم337162

ى محمود عثمان دمحم162872 حنبر
45نادى النرص الرياضى

45نادى النرص الرياضىجنى السيد احمد مصطفى345334

يف حمدى بيوىم133208 45نادى النارصيه الرياضىبسنت شر

 احمد احمد128073
ى
ى شوق 45نادى الجمهوريةياسمبر

يف عنيى دمحم220416 45نادى المؤسسه الرياضيهملك الرسر

45االهليسدره مصطفى دمحم مصطفى141477

45االهلياروى وائل دمحم عبدالعزيز163986

ي كاتا ناشئات تصنيف العن 
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45نادى الزهور الرياضىحبيبه هللا دمحم فريد دمحم209692

45نادى المؤسسة الرياضية باالسكندريةسلىم احمد ابراهيم محمود200703

45 اكتوبر الرياضى6نادى مرام حسن مصطفى عل165970

45 اكتوبر الرياضى6نادى زينة خالد محمود وهدان375972

 دمحم احمد موىس 328228
ى
45نادى الطالبيهملك هان

 مصطفى دمحم شحاتة327119
ى
45نادى الزمالك لاللعاب الرياضية سارة هان

45نادى الزمالك لاللعاب الرياضيةنادية سامح وحيد حلىم375364

45نادى بهتيم الرياضىتغريد رضوان رضوان غريب عل209495

45نادى بهتيم الرياضىاسماء دمحم احمد دمحم134355

قيهعهد احمد اسماعيل عثمان191957 كه الرسر 45نادى الرسر

45نادى الشيخ زايدسما اكراىم احمد رياض192250

ف محمود عبدالغنى126637 45نادى بنها الرياضىفاطمه اشر

45نادى سموحهفريده دمحم أحمد عبده 352100

يف دمحم عبدالونيس153639 45نادى الطالبيهشهد شر

45مركز شباب شطاروان حندق بدوى السيد91029

ي دمحم201202
45نادي الطالبيهفرحه مصطفى

30االهليهنا ساىم عبدهللا عبد الحميد163985

30االهليجودى ماجد دمحم يرسى احمد164015

30 اكتوبر الرياضى6نادى سهيله طاهر احمد عل 209303

30مركز شباب مدينة دمياط الجديدةنانا وليد فكري دمحم384620

30نادى الرباط واالنوارسما احمد عل جمال 213931

30نادى بنوك بورسعيدهاجر فتىح نور حسن عبد الحافظ412084

ي محمود الكاتب 351399
ى
30نادى العاب دمنهورردينه دمحم صدق

30نادى شباب بلقاسجنا دمحم شعبان دمحم163078

ى عبدالعزيز سيد149170 30الشمساشاء حسنبر

225393
ى
ةحبيبه ابراهيم عبدالسالم بسيون 30ن مياة البحير

30نادى وادى دجلهكارين شكري عبدالملك 463757

ي بالمنصورهايمان السيد دمحم طه346481
30نادي العمال الرياضى

يد دمحم 35224 ى 30نادى المؤسسة الرياضية باالسكندريةملك يىح ابوالير

ى دمحم177259 يف صي  30نادى الطالبيهاروى شر

30نادى الطالبيهرانيا دمحم محمود مبارك325397

هاىم دمحم181002 رقيه محمود الي 
30نادى بهتيم الرياضى

30نادي مستقبل وطننورهان عبدالمنعم دمحم غريب153316

30الزوامل. ش.منورهان احمد دمحم السعيد232308

ى دمحم78102 15االهليجنى مجدى حسبر

15نادى المؤسسة الرياضية باالسكندريةسندس احمد جمعه احمد 35225

15نادى المؤسسة الرياضية باالسكندريةميار عقل محمود عرفات176133

ى تامر دمحم وجدى166003 ى 15 اكتوبر الرياضى6نادى كيى

ه هشام رويىع دمحم166012 15 اكتوبر الرياضى6نادى نير

15نادى العبور الرياضىزينب مازن لمىع حسن126979
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يف فايز علوى194412 15نادى العبور الرياضىنهال شر

15نادى العبور الرياضىنوران تامر فكري دمحم210756

15نادى العبور الرياضىمنه هللا عمرو عبدهللا طلبه175401

15مركز شباب مدينة دمياط الجديدةرحمه محسن مختار العدوي445900

15مركز شباب مدينة دمياط الجديدةسوزان جهاد شعبان عباس 384262

15نادى الرباط واالنواراشاء حامد ابراهيم دمحم178458

15نادى الرباط واالنوارهاجر ياش عاطف التابىع178387

15نادى النارصيه الرياضىمنى عمار عبدالحميد البدوى133229

15نادى بنوك بورسعيدايثار ابوعل السيد عل178421

15نادى بنوك بورسعيدملك احمد فاروق دمحم116134

ف شحات عل187806 15مركز شباب السالمرحمه اشر

ي عبدالصبور361646
ى
ي أحمد الدكرون ى 15مركز شباب السالمكيى

15نادى االنتاج الحرن بسمله دمحم حافظ دمحم149039

15نادى االنتاج الحرن هدى احمد فاروق احمد149283

 موىس ذىك 188763
ى
15نادى العاب دمنهورمنه هللا هان

ى عصام السيد كامل412072 15نادى المري    خ لاللعاب الرياضيةحنبر

15نادى المري    خ لاللعاب الرياضيةروان ياش دمحم عبدالحق178388

15نادى شباب بلقاسجومانه علي عبدالعزيز احمد344152

ى عبدالقادر 212459 طةنيجار جمال حسبر 15اتحاد الرسر

15مركز شباب مدينه الباجوريارا ممدوح السيد عبد الظاهر68605

15نادى التوفيقيهنور دمحم ابو الحديد دمحم 330934

15نادى الكهرباء الرياضىامل جمال عبدالعليم عبدالعال 233293

15نادى بنى سويف الرياضىجنا محمود سعد عبدهللا133591

15نادى سبورتنج كاسلمنه هللا دمحم عبدالمقصود دمحم340749

ف طه محمود195454 يوفاء اشر
15نادي بنها الرياضى

15نادي الزمالكاسماء يىحي ذكري127348

ي عبدالاله95589
15نادي العبورايه هللا مصطفى

15نادي الزمالكجنه حجاب دمحم ابوالمعروف328142

15ش منيه مجاهد .مدعاء وائل شعبان345650


