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ا EGY1121نادي األ املصري 1108 BRNنادي سارEGY1123نادي الزمالكQAT1111نادي قطر الر
ا 2114 ة KUW2106نادي الفحيحيل الر اSUD2118نادي االمل عط ن للشبابKUW2101نادي برقان الر س JORنادي مدينة ا
عاء PLE3105نادي خانيوس3119 روبALG3104رائد شباب األر بة ا ا العطافALG3102جمعية شب ALGالنادي الر
ي)4107 اEGY4115نادي انSUD4117نادي األ (ود مد مع الر يPLE4116نادي ا الل السودا SUDنادي ال
5678

1

ا1110 BRN1نادي البحرن الر

ا 2112 QAT1نادي السد الر

LYB1نادي األومل اللي 3109

ة تمارة4103 MAR1جمعية املس

ن للشبابEGY7101نادي األ املصري 1108 س ي)JOR= 8107نادي مدينة ا اSUD= 8118نادي األ (ود مد KUWنادي برقان الر
ا 2121 ا العطافQAT= 8102نادي قطر الر PLEنادي خانيوسLYB= 8119نادي األومل اللي ALG= 8109النادي الر

ة تمارةBRN= 8103نادي سار3123=  ا MAR= 8114جمعية املس KUWنادي الفحيحيل الر
روبEGY= 8104نادي الزمالك3111=  بة ا اALG= 8115جمعية شب مع الر PLEنادي ا
ا5110 عاء BRN= 8105نادي البحرن الر يALG= 8116رائد شباب األر الل السودا SUDنادي ال
ا 6112 ة QAT= 8106نادي السد الر EGYنادي انSUD= 8117نادي االمل عط
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اBRN1210نادي عا البحرEGY1215نادي األ املصري 1206 KUW2نادي العري الر

رة االبيض2204 اSUD2211نادي األعمال ا EGY3نادي الزمالك  املصري KUW2209نادي الفتاة الر

ةLBN3212نادي اال صيدا3207 عاءSUD3202نادي الفالح عط ة األر سو ALG4جمعية الراضة ال

اوي ورقلة  4201 ا ال ةEGY4205نادي جزرة الورد املصري ALG4213النادي الر SUD5نادي األق عط

اEGY4211نادي األ املصري 1206 رة االبيضKUW= 5204نادي الفتاة الر EGYنادي الزمالك  املصري SUD= 5209نادي األعمال ا
اوي ورقلة  BRN= 5201نادي عا البحر2215 ا ال ةALG= 5205النادي الر ةSUD= 5212نادي األق عط SUDنادي الفالح عط
ا3210 عاءKUW= 5202نادي العري الر ة األر سو رة الورد املصري LBN= 5213نادي اال صيداALG= 5207جمعية الراضة ال EGYنادي جز

مجموعة 5

مجموعة 1

قائمة األندية املشاركة - سيدات ( 14 نادي)

قائمة األندية املشاركة  - رجال ( 20 نادي)

موعات قرعة مسابقة فرق الرجال ـ مرحلة ا

ية تي سية ، تلعب با األندية ع املراكز ال ل مجموعة إ األدوار الرئ ي فرقان من 

موعات قرعة مسابقة فرق السيدات ـ مرحلة ا

ية تي سية ، تلعب با األندية ع املراكز ال ل مجموعة إ األدوار الرئ ي فرقان من 
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