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بينى عىلنادى النرص الرياضى345230 765اسامة الباز الشر

525عبدالرحمن احمد خليل دمحمالزوامل. ش.م118316

465رافت راىم رضا عطاهلل االهىلي317180

330نورالدين عابدين زغلول عبداللطيفنادى النرص الرياضى345336

315امجد دمحم حسن االنورنادى وادى دجله169648

285عىل دمحم راشد فهىماالهىلي128396

285عبدالرحمن جابر محمود حلىمن المؤسسة الرياضية باالسكندرية208636

210زين الدين دمحم السيد عبدالمقصودنادى الزهور الرياضى209700

نادى الزهور الرياضى141669
ى
180عىل صالح الدين دمحم اليمان

165احمد حمدى حمدى دمحمنادى هليوليدو173165

165عمر اسامه سيد خليفهنادى الزمالك177324

90احمد دمحم نرصالدين سعدنادى فيكتوريا232333

90يحي عاطف اسماعيل السيد نادى اعضاء هيئه التدريس351672

90يوسف دمحم فوزى عبدالحميدنادى النرص الرياضى346339

90عبدالرحمن فتح عبدالمحسن جودهنادى فيكتوريا343053

90يوسف دمحم احمد دمحمن المؤسسة الرياضية باالسكندرية208279

90عبدالرحمن احمد كمال احمدنادى فيكتوريا208328

75عبدالرحمن هيثم عباس احمداالهىلي101567

75يوسف نادر حسن دمحماالهىلي128424

االهىلي103572
ى  حسي 

ى
75سيف الدين سامح صدق

75ابراهيم وائل دمحم فتحنادى سموحه202791

75دمحم احمد فايد احمدالزوامل. ش.م102787

75يوسف احمد عصمت احمدنادى النرص الرياضى346480

االهىلي128413
60عمر احمد عبدهللا حسنى

60يوسف محمود احمد دمحمنادى السبعات 156783

60عمر عبدالعزيز سليمان عرفاتنادى هليوليدو142519

ف دمحم يوسف نادى الزهور الرياضى183914 60دمحم اشر

60دمحم هشام عبدالحميد عبدالغنىنادى الزهور الرياضى126754

60يوسف ساىم فتح عبدالعاىطن المؤسسة الرياضية باالسكندرية204610

60عمر دمحم ساطع ابراهيمنادى الزهور الرياضى209718

60عبدالرحمن يوسف السيد جالل نادى الزهور الرياضى209726

60فاروق حسام الدين فاروقن المؤسسة الرياضية باالسكندرية114899

60دمحم احمد حسنى فتح اكتوبر الرياضى6نادى 165979

60احمد فتح جميل دمحمنادى النرص الرياضى346343

ى حسام دمحم السيد اكتوبر الرياضى6نادى 143878 60ياسي 

ان192642 ى حسننادى الطي  60عبدهللا دمحم ياسي 

45كريم عصام دمحم يوسف اكتوبر الرياضى6نادى 143854

45احمد دمحم عبدالرجال جودهنادى هليوليدو194414

ى ي كاتا ناشئي  تصنيف العن 
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 طه عىل اكتوبر الرياضى6نادى 91188
ى
45زياد هان

45عبدالرحمن احمد دمحم مصطفىنادى الزمالك88150

45انس احمد ضاىح عمراالهىلي141448

45عبدالرحمن تامر مجدىاالهىلي163982

45سيف الدين دمحم جالل عبدهللا نادى الجمهورية453499

ينادى الزمالك209599 45يوسف وليد فتحي مغرن 

 احمدنادى هليوليدو131411
ى
45عىل دمحم فوق

ف محمود عبدالغنىنادى بنها الرياضى126638 45محمود اشر

45سيف الدين عىل عبدالحميد احمداالهىلي317178

45فارس دمحم كامل عبدهللانادى سموحه132368

45دمحم حمدي عبدالمولي السقا نادى وادى دجله377765

45عبدالرحمن اش محمود سيد نادى إنن  الرياضى388656

ى هيثم ابراهيم عطاالشمس149145 30ياسي 

ى عبدالفتاحنادى البنك االهىل118266 30احمد دمحم حسي 

30يس احمد عطيه ابراهيمن المؤسسه الرياضيه بالمنيا141778

30احمد دمحم مصطفى احمد مركز شباب قطور341347

 دمحم دمحممركز شباب االمل177283
ى
30معاذ عبدالباق

االهىلي128415
30زياد احمد عبدهللا حسنى

30عبدالرحمن حمدى فؤاد حسنمركز شباب الحريه بدمنهور148192

30زياد احمد دمحم عىلنادى الزمالك166719

30رائد حمدى صبحي محمودنادى فيكتوريا343772

ىاالهىلي128423 30يوسف احمد دمحم صي 

30احمد عادل دمحم السعيدمركز شباب مدينه بلقاس344545

ى دمحم عبدالعزيز السيدن المؤسسه الرياضيه بالمنيا118919 30ياسي 

ف عثمان عبدالعالاالهىلي127867 30عمر اشر

30سيف هللا اكرم حسنى عيىساالهىلي164417

30عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسناالهىلي175251

30احمد دمحم عبدالقادر عبدالمقصود  اكتوبر الرياضى6نادى 209751

30عىلي دمحم عىلي محمودن المؤسسه الرياضيه بالمنيا220405

ان136915 30عمر دمحم محمود احمدنادى الطي 

30شهاب حسام الدين مسلم احمد نادى الشيخ زايد328200

30دمحم مدحت دمحم رشدى ابراهيمنادى هليوليدو209866

30بجاد احمد عبدالفتاح عوض هللااالهىلي128426

 عبدالعاىط عبدالهادىنادى الزهور الرياضى109909
ى
30ابراهيم هان

30فارس أحمد دمحم أحمد ن المؤسسة الرياضية باالسكندرية352320

30معاذ دمحم فهىم محمودنادى بنها الرياضى105968

30دمحم مح الدين دمحم احمدنادى الزمالك166652

30عمار حسن عبدالمحسن دمحمنادى بهتيم الرياضى232457
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30عىل عبدالرحمن عبدالمنعم دمحم نادى الشيخ زايد329880

30دمحم نرص ابو شعيشع محمود عىلن المؤسسة الرياضية باالسكندرية352690

ى دمحم قادرى عبدالحميدنادى الزهور الرياضى192607 30ياسي 

 ماهر رياضنادى وادى دجله141777
ى
30فيلوباتي  هان

30معاذ سامر رمضان دمحمالشمس127741

30ادم مصطفى سيد سيدنادى الزهور الرياضى192606

30احمد دمحم احمد عبدالحليمنادى الزهور الرياضى209688

30يوسف دمحم عادل فؤادنادى هليوليدو226754

30دمحم ايمن دمحم متولينادى الزهور الرياضى209687

30عمر ايمن ابراهيم رفعت نادى هليوبوليس322434

30عادل تامر يوسف فرجنادى الشيخ زايد328203

ف دمحم مصطفىمركز شباب شطا132732 30عمر أشر

يف احمد الحنفى عبدالحميدنادى بهتيم الرياضى395705 30شر

30زياد ايهاب الدين عبدهللام ِ الزوامل106804

ة351349 15تامر ايمن اسماعيل دمحم ن مياة البحي 

ى حسننادى النرص الرياضى139469 15عادل امجد حسي 

15دمحم يحن  عىل حسنىنادى هليوبوليس131407

15دمحم هيثم عزت السيدن جزيره الورد الرياضى345035

15عبدالرحمن ماجدى بهجت السيدنادى النارصيه الرياضى143561

15زياد احمد عبدربه شعباننادى بهتيم الرياضى178844

15فارس دمحم السيد العرن نادى الرباط واالنوار178377

15عمر احمد دمحم حامد دمحمنادى الجمارك379775

15محمود عمادالدين محمود الصعيدىنادى فيكتوريا343051

15عبدالرحمن دمحم جمال الدين دمحمنادى الزمالك129275

15لؤى عصام الدين دمحم عىلن المري    خ لاللعاب الرياضية129727

15دمحم حسن عبدالفتاح دمحمنادى البنك االهىل233053

15زياد ابراهيم محمود زكريانادى سبورتنج كاسل340750

15احمد حسنى عىل سليمانمركز شباب ابراهيم بيك105975

ى احمد عمر احمدنادى الصيد المرصى166225 15ياسي 

15عمر ياش عبد العاىط عبد العزيزنادى حرس الحدود357086

مركز شباب احمد عران 217199
15عمر دمحم عطيه مصطفى

ى عبدالرحمن عبدالمجيد نادى عز الدخيله392002 15عبدهللا حسي 

ى214706 15عمر دمحم مسعد دمحم مركز شباب الحرفيي 

15يوسف حسن دمحم عبدالحمركز شباب السالم92375

ان225644 15ادهم دمحم مني  توفيقنادى الطي 

15دمحم رمضان السيد عبدالجوادنادى بهتيم الرياضى126127

قاوي ن جزيره الورد الرياضى345696 15احمد دمحم احمد الشر

15عصام دمحم عصام احمدنادى هليوليدو192643
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15حمزه عبدالقادر فاروق عبدالقادرنادى بنوك بورسعيد178416

15كريم محسن دمحم احمدنادى البنك االهىل87957

ىنادى هليوبوليس144964 15دمحم تامر بسام الحسي 

15فارس دمحم محروس حميد نادى الجمارك213454

15كريم وليد عىل دمحمنادى النارصيه الرياضى133224

15مازن دمحم رأفت احمدنادى الزمالك168128

15محمود ياش مختار قطب نادى الرباط واالنوار213504

15عبدالرحمن دمحم عبده دمحم مركز شباب مدينه دمنهور188799

15مؤمن ماجد حسنى غازىنادى البنك االهىل144170

15دمحم احمد رأفت احمد الديبن جزيره الورد الرياضى199181

ه بدر381760 ى يف دمحم محمودنادى منيى 15احمد شر

هن المؤسسه الرياضيه بالمنيا212120 ى 15عبدهللا نعيم دمحم ابوعيى

 عىلنادى سموحه111639
ى
15يوسف احمد بسيون

ة351350 15احمد سعد مسعود دمحم ن مياة البحي 

15يوسف ممدوح احمد عبدالحافظن المري    خ لاللعاب الرياضية178373

15دمحم انور توفيق احمدنادى التعاون164776

15خالد السيد احمد احمدنادى التوكيالت المالحيه98782

15عمار خليل شاج الدين عبدالواحد نادى الزمالك328235

15ادهم هشام عبدالفضيل حمزهنادى البنك االهىل166729

15يوسف ممدوح دمحم فتح نادى بهتيم الرياضى395602

15يوسف احمد دمحم ربيعنادى السالم البحرى167716

ى بجامعه االسكندرية394810 15حازم ياش احمد عاطف عبدهللا ن العاملي 

يف محمود سمي  نادى الجمارك213457 15عىل شر

15دمحم السيد عبدالرازق عبدالمرضىنادى جروان الرياضى454315

ف عبدالجابر دمحمن المؤسسة الرياضية باالسكندرية201518 15زياد اشر

15منصور محسن دمحم احمدنادى البنك االهىل177286

15مايكل سمي  مني  بطرسنادى الصيد المرصى85818

15يوسف عىل حسن عىل نادى حرس الحدود357089

ف فرغىل عبدالمنعمنادي مستقبل وطن153011 15دمحم اشر

15معاذ دمحم عبده متولينادى الزمالك209602

ى دمحمنادى بنوك بورسعيد178434 15مازن دمحم امي 

15احمد عادل السيد يوسفمركز شباب قطور195479

15حمزه محمود دمحم عبدالنن نادى البنك االهىل177277

15احمد يوسف السيد جاللنادى الزهور الرياضى209725

15عىل أحمد محمود دمحم حميدو ن المؤسسة الرياضية باالسكندرية390924

 السيد حسننادى الرباط واالنوار116139
ى
15يوسف هان

15دمحم محمود عبدالعزيز محمود نادى الزمالك222994

15ادم دمحم حماده محمود عبيدهن جزيره الورد الرياضى199204
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15فضل عاطف عبدالحميد قناوىنادى الجمارك131680

15خالد اسالم البدراوى جمعهنادى النارصيه الرياضى224410

 دمحم رشادنادى النرص الرياضى460065
ى
15زياد الدسوق

15يوسف ممدوح دمحمنادي  بهتيم395602

15سيف الدين دمحم السيدالزوامل. ش.م106783

15احمد عبدالحليم فتحينادي النرص344547

ي راشدنادي الشيخ زايد328206 15فريد عبدالنن 

15اسالم سيد الشحات حسننادي بهتيم134362

15عبدالرحمن احمد دمحم السيدنادي الشيخ زايد328204

ه. م 519614 15عبدالرحمن عيىسي عبدالمقصودش المني 

15سيف عصام احمد سالمنادي بهتيم126115

15زين العابدين دمحم سعد رجبنادي الشيخ زايد328205

م الشيخ.م196326 15دمحم وليد حمديش شر

يف  عبدالسالمنادي الشيخ زايد328202 15عبدالرحمن شر

سانه448763 ف السيد السيدنادي اليى 15احمد اشر

15محمود السيد رافت محمودش الزوامل.م337116

ه للكهرباء188686 كه البحي  15تامر ابراهيم صقر موسينادي شر

15معاذ عماد سعيدنادي الشيخ زايد328191

15دمحم حسن دمحم عىلينادي المؤسسه الرياضيه االسكندريه390923

ه.م519612 15عىلي دمحم عىلي ش المني 


