
ه ارات ى لل    االتحاد الم
قات ا للمسا     اللجنة العل

judge 1judge 2judge 3judge 4judge 5judge 6judge 7

ة)1352374 ةنادى الن الجمهورى(االسكندر دالاله عط وفاء محمد ع

دالفتاحااله (القاهرة)286264 م ع لينه ابراه

ة 2)3450585 ا (الج ر ال ت هاجر حس ع محمدنادى 6 ا

ا)4712534 سندس محمد حجاج زم ش المدينة أ المحافظة(المن

مااله (القاهرة)586504 سل محمود احمد ابراه

ة)6222053 اد(االسكندر سمه محمود سعد مصط نادى اصحاب الج

ة)7222259 ى(الج د الم ندين نا محمد يوسفنادى الص

ة)8113581 له(االسكندر دنادى عز الدخ فاطمه محمد محمود الس

ابااله (القاهرة)9807550 جة فؤاد فتح ال خد

(القاهرة)10228261 ا االجتما ل ال دالمعبود عمرنادى النخ مان محمد ع نار
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باسم الالعباسم الهيئةم ت ال اسم الكاتارقم الملف
ام درجات الح

ع درجات  مجم
ام الح

كاتا فردى انسات -  فوق 18سنة(اعاقه ذهنيه)
ملعب (        )مجموعة ( 1 )الدور االول

ام       س الح رئ ام      الح



ه ارات ى لل    االتحاد الم
قات ا للمسا     اللجنة العل

judge 1judge 2judge 3judge 4judge 5judge 6judge 7

ة)1217805 (الج دالمو عنادى البنك االه ى ع ب ص ز

ة)216784 اد(االسكندر اس محمودنادى اصحاب الج ه رضوان  ه

دالعالااله (القاهرة)386404 رنا حامد احمد ع

ة)4113579 له(االسكندر رضوى حافظ احمد عرفاننادى عز الدخ

اب ال العا (القاهرة)580757 امل محمدمركز ش دينا مجدى 

دالهادىنادى محافظه الفيوم(الفيوم)6222080 اسم خلف سعد ع

ة)7158972 اد(االسكندر م احمدنادى اصحاب الج س ابراه له خم سه

ة 2)8448627 اب ال السادس(الج نورهان ع عشماوى محمدمركز ش

مااله (القاهرة)9189092 سل عالء الدين عادل ابراه
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اسم الكاتااسم الالعب رقم الملف اسم الهيئةم
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ملعب (        )مجموعة ( 2 )

كاتا فردى انسات -  فوق 18سنة(اعاقه ذهنيه)
ام درجات الح

ع درجات  مجم
ام بالح ت ال

الدور االول

ام       س الح رئ ام      الح


