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 ظهرا12ـرحلوان العامالنوبىXحلوان العام1

 ظهرا12ـرالمصرى القاهرىمنشية حلوان الجديدةXالمصرى القاهرى2

 ظهرا12ـرعرب غنيمالشبان المسلمينXعرب غنيم3

 ظهرا12ـر؟اسكوXشباب الشرابية2018/9/154السبت 

 ظهرا12ـر؟؟النيل لالدويةXشباب عرب الحصن5

 ظهرا12ـرشباب سراى القبةXBYتوشكى6

7BYXحلوان العامBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر؟شباب عرب الحصنXالنوبى8

ــــــــــــــــــشباب الشرابيةXالنيل لالدوية2018/9/229السبت 

ص10ـرالساحل فرعىعرب غنيمXاسكو10

 ظهرا12ـرسيجوارتالمصرى القاهرىXالشبان المسلمين11

 ظهرا12ـرمركز شباب شرق حلوانتوشكىXمنشية حلوان الجديدة12

 ظهرا12ـر؟؟النوبىXشباب الشرابية13

 ظهرا12ـرالمركز الرياضى بالعباسيةحلوان العامXشباب عرب الحصن14

 ظهرا12ـرشباب سراى القبةالشبان المسلمينXتوشكى15

 ظهرا12ـرالمصرى القاهرىاسكوXالمصرى القاهرى2018/9/2916السبت 

 ظهرا12ـرعرب غنيمالنيل لالدويةXعرب غنيم17

 ظهرا12ـرمركز شباب شرق حلوانXBYمنشية حلوان الجديدة18

19BYXشباب عرب الحصنBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرحلوان العامشباب الشرابيةXحلوان العام20

 ظهرا12ـرعرب غنيمعرب غنيمXالنوبى2018/10/621السبت 

××××××××المصرى القاهرىXالنيل لالدوية22

ص10ـرالساحل فرعىتوشكىXاسكو23

 ظهرا12ـرسيجوارتمنشية حلوان الجديدةXالشبان المسلمين24
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 ظهرا12ـرالمصرى القاهرىالنوبىXالمصرى القاهرى525

 ظهرا12ـرعرب غنيمحلوان العامXعرب غنيم26

 ظهرا12ـر؟؟شباب عرب الحصنXشباب الشرابية27

 ظهرا12ـرمركز شباب شرق حلواناسكوXمنشية حلوان الجديدة2018/10/1328السبت 

××××××××النيل لالدويةXتوشكى29

 ظهرا12ـرسيجوارتXBYالشبان المسلمين30

631BYXشباب الشرابيةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالمركز الرياضى بالعباسيةعرب غنيمXشباب عرب الحصن32

 ظهرا12ـرحلوان العامالمصرى القاهرىXحلوان العام2018/10/2033السبت 

 ظهرا12ـرعرب غنيمتوشكىXالنوبى34

××××××××منشية حلوان الجديدةXالنيل لالدوية35

ص10ـرالساحل فرعىالشبان المسلمينXاسكو36

 ظهرا12ـرمركز شباب شرق حلوانالنوبىXمنشية حلوان الجديدة737

 ظهرا12ـرشباب سراى القبةحلوان العامXتوشكى38

 ظهرا12ـرالمصرى القاهرىشباب عرب الحصنXالمصرى القاهرى2018/10/2739السبت 

 ظهرا12ـرعرب غنيمشباب الشرابيةXعرب غنيم40

××××××××النيل لالدويةXالشبان المسلمين41

 ظهرا12ـرالساحل فرعىXBYاسكو42

843BYXعرب غنيمBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر؟؟المصرى القاهرىXشباب الشرابية44

 ظهرا12ـرالمركز الرياضى بالعباسيةتوشكىXشباب عرب الحصن2018/11/345السبت 

 ظهرا12ـرحلوان العاممنشية حلوان الجديدةXحلوان العام46

 ظهرا12ـرعرب غنيمالشبان المسلمينXالنوبى47

××××××××اسكوXالنيل لالدوية48
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ص10ـرالساحل فرعىالنوبىXاسكو949

 ظهرا12ـرسيجوارتحلوان العامXالشبان المسلمين50

 ظهرا12ـرمركز شباب شرق حلوانشباب عرب الحصنXمنشية حلوان الجديدة51

 ظهرا12ـرشباب سراى القبةشباب الشرابيةXتوشكى2018/11/1052السبت 

 ظهرا12ـرالمصرى القاهرىعرب غنيمXالمصرى القاهرى53

××××××××XBYالنيل لالدوية54

1055BYXالمصرى القاهرىBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرعرب غنيمتوشكىXعرب غنيم56

 ظهرا12ـر؟؟منشية حلوان الجديدةXشباب الشرابية2018/11/1757السبت 

 ظهرا12ـرالمركز الرياضى بالعباسيةالشبان المسلمينXشباب عرب الحصن58

 ظهرا12ـرحلوان العاماسكوXحلوان العام59

××××××××النيل لالدويةXالنوبى60

1161BYXالنوبىBYظهرا12ـر 

××××××××حلوان العامXالنيل لالدوية62

ص10ـرالساحل فرعىشباب عرب الحصنXاسكو2018/11/2463السبت 

 ظهرا12ـرسيجوارتشباب الشرابيةXالشبان المسلمين64

 ظهرا12ـرمركز شباب شرق حلوانعرب غنيمXمنشية حلوان الجديدة65

 ظهرا12ـرشباب سراى القبةالمصرى القاهرىXتوشكى66
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النوبىحلوان العامXالنوبى1267

مركز شباب شرق حلوانالمصرى القاهرىXمنشية حلوان الجديدة68

سيجوارتعرب غنيمXالشبان المسلمين69

الساحل فرعىشباب الشرابيةXاسكو70

النيل لالدويةشباب عرب الحصنXالنيل لالدوية71

72BYXتوشكىBY

حلوان العامXBYحلوان العام1373

المركز الرياضى بالعباسيةالنوبىXشباب عرب الحصن74

شباب الشرابيةالنيل لالدويةXشباب الشرابية75

عرب غنيماسكوXعرب غنيم76

المصرى القاهرىالشبان المسلمينXالمصرى القاهرى77

شباب سراى القبةمنشية حلوان الجديدةXتوشكى78

النوبىشباب الشرابيةXالنوبى1479

حلوان العامشباب عرب الحصنXحلوان العام80

سيجوارتتوشكىXالشبان المسلمين81

الساحل فرعىالمصرى القاهرىXاسكو82

النيل لالدويةعرب غنيمXالنيل لالدوية83

84BYXمنشية حلوان الجديدةBY

المركز الرياضى بالعباسيةXBYشباب عرب الحصن1585

شباب الشرابيةحلوان العامXشباب الشرابية86

عرب غنيمالنوبىXعرب غنيم87

المصرى القاهرىالنيل لالدويةXالمصرى القاهرى88

شباب سراى القبةاسكوXتوشكى89

مركز شباب شرق حلوانالشبان المسلمينXمنشية حلوان الجديدة90



المركز الرياضى بالعباسيةشباب الشرابيةXشباب عرب الحصن91

حلوان العامعرب غنيمXحلوان العام92

النوبىالمصرى القاهرىXالنوبى93

الساحل فرعىمنشية حلوان الجديدةXاسكو94

النيل لالدويةتوشكىXالنيل لالدوية95

96BYXالشبان المسلمينBY

شباب الشرابيةXBYشباب الشرابية97

عرب غنيمشباب عرب الحصنXعرب غنيم98

المصرى القاهرىحلوان العامXالمصرى القاهرى99

شباب سراى القبةالنوبىXتوشكى100

مركز شباب شرق حلوانالنيل لالدويةمنشية حلوان الجديدة101

سيجوارتاسكوXالشبان المسلمين102

النوبىمنشية حلوان الجديدةXالنوبى103

حلوان العامتوشكىXحلوان العام104

المركز الرياضى بالعباسيةالمصرى القاهرىXشباب عرب الحصن105

شباب الشرابيةعرب غنيمXشباب الشرابية106

النيل لالدويةالشبان المسلمينXالنيل لالدوية107

108BYXاسكوBY

عرب غنيمXBYعرب غنيم109

المصرى القاهرىشباب الشرابيةXالمصرى القاهرى110

شباب سراى القبةشباب عرب الحصنXتوشكى111

مركز شباب شرق حلوانحلوان العامXمنشية حلوان الجديدة112

سيجوارتالنوبىXالشبان المسلمين113

الساحل فرعىالنيل لالدويةXاسكو114

16

19

17

18
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النوبىاسكوXالنوبى20115

حلوان العامالشبان المسلمينXحلوان العام116

المركز الرياضى بالعباسيةمنشية حلوان الجديدةXشباب عرب الحصن117

شباب الشرابيةتوشكىXشباب الشرابية118

عرب غنيمالمصرى القاهرىXعرب غنيم119

120BYXالنيل لالدويةBY

المصرى القاهرىXBYالمصرى القاهرى21121

شباب سراى القبةعرب غنيمXتوشكى122

مركز شباب شرق حلوانشباب الشرابيةXمنشية حلوان الجديدة123

سيجوارتشباب عرب الحصنXالشبان المسلمين124

الساحل فرعىحلوان العامXاسكو125

النيل لالدويةالنوبىXالنيل لالدوية126

النوبىXBYالنوبى22127

حلوان العامالنيل لالدويةXحلوان العام128

المركز الرياضى بالعباسيةاسكوXشباب عرب الحصن129

شباب الشرابيةالشبان المسلمينXشباب الشرابية130

عرب غنيممنشية حلوان الجديدةXعرب غنيم131

المصرى القاهرىتوشكىXالمصرى القاهرى132


