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 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةنشىء العمالXالشرطة2018/9/151السبت 

م1ـــرالغابةشباب الهايكستبXالغابة9/142الجمعه 

 ظهرا12ـر333صقرمصمص333Xصقر3

 ظهرا12ـرالشروقحلوان البلدXالشروق2018/9/154السبت 

 ظهرا12ـرمصر الجديدةالتنمية سبورتXمصر الجديدة5

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنXBYالدرب االحمر6

7BYXالشرطةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر؟؟مصر الجديدةXنشىء العمال8

 ظهرا12ـرالشروقالشروقXالتنمية سبورت2018/9/229السبت 

 ظهرا12ـرمنشأة ناصر333صقرXحلوان البلد10

 ظهرا12ـرالغابةالغابةXمصمص11

 ظهرا12ـرشباب الهايكستبالدرب االحمرXشباب الهايكستب12

 ظهرا12ـرالشروقنشىء العمالXالشروق13

 ظهرا12ـرمصر الجديدةالشرطةXمصر الجديدة14

ص10ـرشباب عرب الحصنمصمصXالدرب االحمر2018/9/2915السبت 

م1ـــرالغابةحلوان البلدXالغابة9/2816الجمعه 

 ظهرا12ـر333صقرالتنمية سبورت333Xصقر2018/9/2917السبت 

 ظهرا12ـرشباب الهايكستبXBYشباب الهايكستب18

19BYXمصر الجديدةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةالشروقXالشرطة20

 ظهرا12ـر؟؟333صقرXنشىء العمال2018/10/621السبت 

م1ـــرالغابةالغابةXالتنمية سبورت10/522الجمعه 

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرالدرب االحمرXحلوان البلد2018/10/623السبت 

 ظهرا12ـر؟؟شباب الهايكستبXمصمص24
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م1ـــرالغابةنشىء العمالXالغابة10/1225الجمعه 5

 ظهرا12ـر333صقرالشرطة333Xصقر26

 ظهرا12ـرالشروقمصر الجديدةXالشروق27

 ظهرا12ـرشباب الهايكستبحلوان البلدXشباب الهايكستب2018/10/1328السبت 

ص10ــرشباب عرب الحصنالتنمية سبورتXالدرب االحمر29

 ظهرا12ـرمصمصXBYمصمص30

631BYXالشروقBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرمصر الجديدة333صقرXمصر الجديدة32

 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةالغابةXالشرطة2018/10/2033السبت 

 ظهرا12ـر؟؟الدرب االحمرXنشىء العمال34

 ظهرا12ـرالتنمية سبورتشباب الهايكستبXالتنمية سبورت35

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرمصمصXحلوان البلد36

 ظهرا12ـرشباب الهايكستبنشىء العمالXشباب الهايكستب737

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنالشرطةXالدرب االحمر2018/10/2738السبت 

م1ـــرالغابةمصر الجديدةXالغابة10/2639الجمعه 

 ظهرا12ـر333صقرالشروق333Xصقر2018/10/2740السبت 

 ظهرا12ـر؟؟التنمية سبورتXمصمص41

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرXBYحلوان البلد42

843BYX333صقرBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالشروقالغابةXالشروق44

 ظهرا12ـرمصر الجديدةالدرب االحمرXمصر الجديدة2018/11/345السبت 

 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةشباب الهايكستبXالشرطة46

 ظهرا12ـر؟؟مصمصXنشىء العمال47

 ظهرا12ـر؟؟حلوان البلدXالتنمية سبورت48
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 ظهرا12ـرمنشأة ناصرنشىء العمالXحلوان البلد949

 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةالشرطةXمصمص50

 ظهرا12ـرشباب الهايكستبمصر الجديدةXشباب الهايكستب51

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنالشروقXالدرب االحمر2018/11/1052السبت 

م1ــرالغابة333صقرXالغابة11/953الجمعه 

 ظهرا12ـرالتنمية سبورتXBYالتنمية سبورت2018/11/1054السبت 

1055BYXالغابةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر333صقرالدرب االحمر333Xصقر56

 ظهرا12ـرالشروقشباب الهايكستبXالشروق2018/11/1757السبت 

 ظهرا12ـرمصر الجديدةمصمصXمصر الجديدة58

 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةحلوان البلدXالشرطة59

 ظهرا12ـر؟؟التنمية سبورتXنشىء العمال60

1161BYXنشىء العمالBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالشرطة بالدراسةالشرطةXالتنمية سبورت62

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرمصر الجديدةXحلوان البلد2018/11/2463السبت 

 ظهرا12ـر؟؟الشروقXمصمص64

 ظهرا12ـرشباب الهايكستب333صقرXشباب الهايكستب65

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنالغابةXالدرب االحمر66
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نشىء العمالالشرطةXنشىء العمال1267

شباب الهايكستبالغابةXشباب الهايكستب68

مصمص333صقرXمصمص69

منشأة ناصرالشروقXحلوان البلد70

التنمية سبورتمصر الجديدةXالتنمية سبورت71

72BYXالدرب االحمرBY

الشرطة بالدراسةXBYالشرطة1373

مصر الجديدةنشىء العمالXمصر الجديدة74

الشروقالتنمية سبورتXالشروق75

333صقرحلوان البلد333Xصقر76

الغابةمصمصXالغابة77

شباب عرب الحصنشباب الهايكستبXالدرب االحمر78

نشىء العمالالشروقXنشىء العمال1479

الشرطة بالدراسةمصر الجديدةXالشرطة80

مصمصالدرب االحمرXمصمص81

منشأة ناصرالغابةXحلوان البلد82

التنمية سبورت333صقرXالتنمية سبورت83

84BYXشباب الهايكستبBY

مصر الجديدةXBYمصر الجديدة1585

الشروقالشرطةXالشروق86

333صقرنشىء العمال333Xصقر87

الغابةالتنمية سبورتXالغابة88

شباب عرب الحصنحلوان البلدXالدرب االحمر89

شباب الهايكستبمصمصXشباب الهايكستب90



مصر الجديدةالشروقXمصر الجديدة91

الشرطة بالدراسة333صقرXالشرطة92

نشىء العمالالغابةXنشىء العمال93

منشأة ناصرشباب الهايكستبXحلوان البلد94

التنمية سبورتالدرب االحمرXالتنمية سبورت95

96BYXمصمصBY

الشروقXBYالشروق97

333صقرمصر الجديدة333Xصقر98

الغابةالشرطةXالغابة99

شباب عرب الحصننشىء العمالXالدرب االحمر100

شباب الهايكستبالتنمية سبورتشباب الهايكستب101

مصمصحلوان البلدXمصمص102

نشىء العمالشباب الهايكستبXنشىء العمال103

الشرطة بالدراسةالدرب االحمرXالشرطة104

مصر الجديدةالغابةXمصر الجديدة105

الشروق333صقرXالشروق106

التنمية سبورتمصمصXالتنمية سبورت107

108BYXحلوان البلدBY

333صقر333XBYصقر109

الغابةالشروقXالغابة110

شباب عرب الحصنمصر الجديدةXالدرب االحمر111

شباب الهايكستبالشرطةXشباب الهايكستب112

مصمصنشىء العمالXمصمص113

منشأة ناصرالتنمية سبورتXحلوان البلد114
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نشىء العمالحلوان البلدXنشىء العمال20115

الشرطة بالدراسةمصمصXالشرطة116

مصر الجديدةشباب الهايكستبXمصر الجديدة117

الشروقالدرب االحمرXالشروق118

333صقرالغابة333Xصقر119

120BYXالتنمية سبورتBY

الغابةXBYالغابة21121

شباب عرب الحصن333صقرXالدرب االحمر122

شباب الهايكستبالشروقXشباب الهايكستب123

مصمصمصر الجديدةXمصمص124

منشأة ناصرالشرطةXحلوان البلد125

التنمية سبورتنشىء العمالXالتنمية سبورت126

نشىء العمالXBYنشىء العمال22127

الشرطة بالدراسةالتنمية سبورتXالشرطة128

مصر الجديدةحلوان البلدXمصر الجديدة129

الشروقمصمصXالشروق130

333صقرشباب الهايكستب333Xصقر131

الغابةالدرب االحمرXالغابة132


