
تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 15.12.1999 06.12.2020 عمر عبدهللا علي عبدهللا 
الداحي

√ 13.08.1999 06.12.2020 رشدي اشرف محمد

√ 07.09.2000 06.12.2020 یوسف اسامھ نبیھ محمود

√ 13.09.1988 02.12.2020 محمد ابراھیم محمد 
اسماعیل

√ 14.05.1997 03.12.2020 عبدالوھاب اسماعیل 
جالل

√ 01.07.1995 02.12.2020 محمد اسامة حسن

√ 15.03.1985 03.12.2020 عمرو محمد حسن 
الحلواني

√ 02.10.1994 02.12.2020 محمد جمال عبد المنعم 
بدر

√ 16.01.1992 03.12.2020 اسالم محمد كمال

√ 01.01.1999 05.12.2020 خالد احمد السید البسیوني

√ 17.10.1998 02.12.2020 احمد خالد السید رفاعى

√ 10.10.1994 01.12.2020 محمود صالح عبدالناصر

√ 08.03.1999 05.12.2020 عمرو ناصر فراج 
مصطفي

√ 09.01.1995 02.12.2020 خالد ولید محمد حسن

√ 31.07.1997 01.12.2020 عمر وائل عبدالسمیع 
عبدالحمید

√ 01.01.2000 05.12.2020 ابراھیم عبود حسن احمد

√ 13.04.1999 05.12.2020 محمد محمود رجب 
عبدهللا

√ 26.08.1987 01.12.2020 محمد عثمان العشري 
السعید

√ 12.03.1997 04.12.2020 جون افیري

√ 01.10.1990 02.12.2020

√ 13.07.1987 03.12.2020 أحمد سالم صافي 
عبدالسالم

√ 05.11.1998 02.12.2020 عمر محمد مصطفى 
محمد

√ 27.03.2000 05.12.2020  منتقل من نادي العاملین احمد محمد عید اسماعیل
بشركة النصر للتعدین

 30003272702792 احمد محمد عید اسماعیل EGY-P26223

 منتقل من نادي سبورتنج 
الریاضى

 29811050202159 عمر محمد مصطفى محمد EGY-P20950

28707131800519  منتقل من نادي طنطا أحمد سالم صافى عبدالسالم EGY-P01770

29010011347694  منتقل من نادي طنطا أحمد محمد سعید عبد العال EGY-P00953

جون افیري  منتقل من نادي طنطا KEN-P000318

28708261100213  منتقل من نادي طنطا محمد عثمان العشري السعید EGY-P24231

29904131800814  مسجل من قبل نادي اسوان محمد محمود رجب عبدهللا EGY-P11076

30001012803517  مسجل من قبل نادي اسوان ابراھیم عبود حسن احمد EGY-P55644

29707312101691  منتقل من نادي الجونة عمر وائل عبدالسمیع عبدالحمید EGY-P100720

29501090101771  منتقل من نادي وادي دجلة خالد ولید محمد حسن EGY-P10669

29903080105214  منتقل من نادي انبي عمرو ناصر فراج مصطفي EGY-P11495

29410102500833  منتقل من نادي انبي محمود صالح عبدالناصر EGY-P01938

29810171401292  منتقل من نادي انبي احمد خالد السید رفاعى EGY-P99456

29901011202892  منتقل من نادي انبي خالد احمد السید البسیوني EGY-P11099

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29201161900359 اسالم محمد كمال حافظ سرى EGY-P02032

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29410022300051 محمد جمال عبد المنعم بدر EGY-P61846

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 28503151700958 عمرو محمد حسن الحلواني EGY-P01787

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29507011900115 محمد اسامة حسن مرسي EGY-P01965

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29705141601035 عبدالوھاب اسماعیل جالل 
عبدالوھاب

EGY-P11806

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 28809131600231 محمد ابراھیم محمد اسماعیل EGY-P01814

30009072100311  منتقل من نادي الزمالك یوسف اسامھ نبیھ محمود EGY-P11113

29908131301457  منتقل من نادي الزمالك رشدي اشرف محمد EGY-P44464

عمر عبدهللا علي عبدهللا الداحي  مسجل من قبل نادي اسوان YEM-P000015
ھاوي

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

 اجمالى عدد الالعبین المقیدین  632

(27)         منطقة اسوان
(27)        اسوان

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 01.01.1996 02.12.2020 احمد سید موسي

√ 06.01.1995 06.12.2020

√ 06.04.1995 03.12.2020

√ 10.11.1995 02.12.2020 احمد ایمن احمد محمود 
ابراھیم

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 05.05.1993 30.11.2020  Damion Lowe
Onandi

√ 15.08.1994 05.12.2020  Romario Garfield
Williams

√ 23.09.2001 26.11.2020 عادل بدر ابراھیم محمود

√ 14.10.2001 26.11.2020 فارس السید محمود 
السید دیاب

√ 26.11.1999 26.11.2020 عمار حمدي احمد مغربي

 24.09.2001 06.12.2020 عبدالوھاب علي موسي 
شحات

√ 02.10.1987 26.11.2020 صبري السید 
عبدالمطلب میھوب

√ 09.03.1986 26.11.2020 حسام محمد عاشور

√ 30.12.1998 30.11.2020 رزاق سیسیة عبده

√ 15.07.1999 06.12.2020 محمد صبحي محمد 
دعدر

√ 19.07.1998 30.11.2020 كریم یحي عبدالرحمن 
محمد

√ 10.05.2001 01.12.2020 عبد الواحد على محمد

√ 11.03.1993 26.11.2020 ممدوح خالد ممدوح

√ 10.06.1997 26.11.2020 ھشام صالح عبد العظیم 
زنفل

√ 25.12.1992 26.11.2020  Emmanuel
Arnold Okwi

√ 14.04.1999 26.11.2020 جمال ثابت سلیمان

√ 23.11.2000 26.11.2020  بالل السید محمود السید

√ 14.08.1999 26.11.2020 محمد ھشام محمود محمد

√ 19.01.2000 26.11.2020 محمد سعید محمد غنام

√ 16.04.1999 26.11.2020 محمد رجب محمود 
الصافى

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 29904160200478 محمد رجب محمود الصافى EGY-P21378

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 30001190201415 محمد سعید محمد غنام EGY-P20304

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 29908140200477 محمد ھشام محمود محمد EGY-P20638

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 30011230201192 بالل السید محمود السید EGY-P20353

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 29904143300094 جمال ثابت سلیمان EGY-P21338

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 Emmanuel Arnold Okwi UGA-P000413

29706101702391  منتقل من نادي الرجاء ھشام صالح عبد العظیم زنفل EGY-P157829

29303111301834  منتقل من نادي وادي دجلة ممدوح خالد ممدوح عبدالمجید EGY-P41253

30105101601898  منتقل من نادي بتروجیت عبد الواحد على محمد EGY-P79989

29807190100251  منتقل من نادي سموحة كریم یحي عبدالرحمن محمد EGY-P10704

29907151602295  منتقل من نادي الزمالك محمد صبحي محمد دعدر EGY-P41418

رزاق سیسیة عبده  منتقل من نادي الزمالك CIV-P000902

28603090103832  منتقل من نادي االھلي حسام محمد عاشور سند EGY-P00858

28710022301317  منتقل من نادي االھلي صبري السید عبدالمنطلب میھوب EGY-P01756

√ منتقل من نادي االھلي 30109242703819 عبدالوھاب علي موسي شحات EGY-P10795

29911260102518  منتقل من نادي االھلي عمار حمدي احمد مغربي EGY-P10025

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 30110148800337 فارس السید محمود السید دیاب EGY-P242533

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 30109230106556 عادل بدر ابراھیم محمود EGY-P16626

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

  Romario Garfield
Williams

JAM-P000002

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 Damion Lowe Onandi JAM-P000001
ھاوي

(76)       منطقة االسكندریة
(28)        االتحاد السكندري

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي نجوم 
المستقبل

 29511101801334 احمد ایمن احمد محمود ابراھیم EGY-P27542

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29504061100374 محمود محمد طاھر شبانھ EGY-P01038

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29501060100711 اسالم محمد محمد احمد صالح EGY-P01355

 منتقل من نادي شركة 
اسیوط لتكریر البترول

 29601012119596 احمد سید موسي EGY-P27631

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 01.01.1999 26.11.2020 محمد كامل محمد حسن

√ 02.02.2002 26.11.2020 عبد الغنى محمد عبد 
الغنى رضوان

√ 27.03.1998 26.11.2020 صبحى سلیمان محمد 
سلیمان

√ 15.07.1990 30.11.2020 محمد احمد عطوه احمد

√ 01.12.1998 26.11.2020 عبد السمبع ابراھیم عبد 
السمبع اسماعیل

√ 20.05.2000 30.11.2020 مصطفي ابراھیم محمد 
عبدالواحد

√ 13.03.1999 26.11.2020 حماده سعد عبد الدایم 
عبده

√ 09.08.2000 26.11.2020 طارق محمود محمد

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 24.10.1996 30.11.2020 اطھر الطاھر بابكر محمد

√ 01.02.1992 06.12.2020 علي احمد علي محمد

√ 15.04.2000 30.11.2020  نور محمود شعبان 
الصابر

√ 01.02.1999 30.11.2020 محمد عبدالمنعم السید 
محمد

√ 23.05.1999 05.12.2020 احمد محمد عبدالقادر 
رضوان

√ 10.01.1998 29.11.2020 عمر محمد صالح محمد

√ 25.01.1999 30.11.2020 محمد متولي امام متولي

√ 14.05.1989 29.11.2020 محمد طلعت عبد 
الرحمن عبده

√ 24.02.2000 30.11.2020 رضا رأفت ابراھیم محمد

√ 01.07.1997 02.12.2020 شریف محمد رضا زكى

√ 11.03.2001 30.11.2020 محمد أیمن عبد المالك 
جالل

√ 19.06.1994 06.12.2020 دیریك نسیبامبي

√ 10.07.1991 04.12.2020 محمد ابراھیم محفوظ

√ 25.01.1999 30.11.2020 احمد محمد احمد غنیم

√ 03.08.2000 30.11.2020 مؤمن حمدان عبد 
الرؤوف

√ 01.01.1995 02.12.2020 محمود عبد الحلیم محمد

√ 03.01.1994 02.12.2020 احمد جمال كامل احمد 
عبده

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29401031603033 احمد جمال كامل احمد عبده EGY-P27565

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29501013302357 محمود عبد الحلیم محمد EGY-P27541

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 30008030202053 مؤمن حمدان عبد الرؤوف EGY-P21413

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29901250202918 احمد محمد احمد غنیم EGY-P20723

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

محمد ابراھیم محفوظ  LBA-P000397

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

دیریك نسیبامبي  UGA-P000409

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 30103112502538 محمد أیمن عبد المالك جالل EGY-P48012

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29707012206319 شریف محمد رضا زكى EGY-P55541

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 30002240105257 رضا رأفت ابراھیم محمد EGY-P62930

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 28905140300151 محمد طلعت عبد الرحمن عبده EGY-P61954

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29901251404433 محمد متولي امام متولي EGY-P11490

29801102102675  منتقل من نادي الزمالك عمر محمد صالح محمد EGY-P31903

29905231201116  منتقل من نادي االھلي احمد محمد عبدالقادر رضوان EGY-P10756

29902011319451  منتقل من نادي االھلي محمد عبدالمنعم السید محمد EGY-P10751

30004151800718  منتقل من نادي االھلي نور محمود شعبان الصابر EGY-P21256

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29202010108498 علي احمد علي محمد EGY-P316499

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

اطھر الطاھر بابكر محمد  SUD-P000504
ھاوي

(48)          سموحة
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

30008098800838  منتقل من نادي النوبة طارق محمود محمد EGY-P151677

 منتقل من نادي المنتصر 
الریاضى

 29903131500113 حماده سعد عبد الدایم عبده EGY-P187051

30005201501977  منتقل من نادي كفر الشیخ مصطفي ابراھیم محمد عبدالواحد EGY-P100371

29812011215771  منتقل من نادي المنصورة عبد السمبع ابراھیم عبد السمبع 
اسماعیل

EGY-P48827

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29007150102395 محمد احمد عطوه احمد EGY-P28394

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 29803271800538 صبحى سلیمان محمد سلیمان EGY-P22553

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 30202020202951 عبد الغنى محمد عبد الغنى رضوان EGY-P21446

 مسجل من قبل نادي 
االتحاد السكندري

 29901011855411 محمد كامل محمد حسن EGY-P20636

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 27.06.1992 02.12.2020 محمد نادى حسن على

√ 05.05.1992 02.12.2020 محمود عزت قرني

√ 20.08.2001 30.11.2020 فارس محمد السید محمد

√ 24.01.2002 30.11.2020 محمد على حسن على

√ 16.07.1992 02.12.2020

√ 05.01.1993 04.12.2020 رجب نبیل دعبس 
عبدالنبي

√ 10.05.1994 02.12.2020 إسالم جمال محمد سلیمان

√ 07.08.1984 02.12.2020 الھانى سلیمان موسى 
سلیمان

√ 30.07.2000 30.11.2020 سالمة احمد سالمة احمد

√ 02.09.1993 29.11.2020 حسام محمد

√ 03.01.1999 30.11.2020 احمد رفاعى محمد حسین

√ 23.10.1993 29.11.2020 محمود معاذ جعفر 
عبدهللا خطاب

√ 19.02.2000 30.11.2020 احمد جمال محمد احمد

√ 28.10.1992 02.12.2020 رفیق بن سعد كبو

√ 20.02.1993 02.12.2020 عبد الكبیر الوادى

√ 28.05.1999 30.11.2020 محمد عبد القوى ابراھیم 
عبد العلیم

√ 27.02.1999 06.12.2020 عمر احمد فاروق محمد 
عبدالمطلب

√ 24.01.1995 02.12.2020

√ 01.04.1997 02.12.2020 محمد اشرف محمود 
یوسف

√ 01.01.2000 30.11.2020 محمد شوقى فؤاد احمد 
سمره

√ 01.06.2000 30.11.2020 طارق محمد سید احمد

√ 18.01.2000 30.11.2020 محمد أبوالحمد رشاد 
محمد

√ 17.08.1999 30.11.2020 ھیثم نادي عبدالعزیز 
احمد

√ 13.07.1991 02.12.2020 محمود البدرى على أحمد

√ 22.01.1999 30.11.2020 خالد محمد عبد الفتاح

√ 18.01.2001 30.11.2020 عبدالرحمن حمدى 
سلیمان عبداللطیف

√ 16.01.2000 30.11.2020 حسین تیمور عادل 
مصطفى

 منتقل من نادي سبورتنج 
الریاضى

 30001160200872 حسین تیمور عادل مصطفى EGY-P20342

 منتقل من نادي المصریھ 
لالتصاالت

 30101180101557 عبدالرحمن حمدى عبدالعزیز امام EGY-P44722

29901221700054  منتقل من نادي قویسنا خالد محمد عبد الفتاح EGY-P93507

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

 29107132100274 محمود البدرى على أحمد EGY-P23027

 منتقل من نادي اسمنت 
اسیوط

 29908172501576 ھیثم نادي عبدالعزیز احمد EGY-P45653

 منتقل من نادي اسمنت 
اسیوط

 30001182600831 محمد أبوالحمد رشاد محمد EGY-P51779

 منتقل من نادي مركز 
شباب مغاغة

 30006012414695 طارق محمد سید احمد EGY-P80824

30001011200894  منتقل من نادي دكرنس محمد شوقى فؤاد احمد سمره EGY-P50167

29704011511119  منتقل من نادي طنطا محمد اشرف محمود یوسف EGY-P11665

29501240300158  منتقل من نادي الجونة محمد محسن اسماعیل على EGY-P01075

29902270104978  منتقل من نادي وادي دجلة عمر احمد فاروق محمد عبدالمطلب EGY-P11488

29905281800215  منتقل من نادي وادي دجلة محمد عبد القوى ابراھیم عبد العلیم EGY-P77163

عبد الكبیر الوادى  منتقل من نادي وادي دجلة MOR-P000643

رفیق بن سعد كبو  منتقل من نادي وادي دجلة TUN-P000745

30002190201799  منتقل من نادي انبي احمد جمال محمد احمد EGY-P20307

 منتقل من نادي ن العاب 
دمنھور بحیرة

 29310231801012 محمود معاذ جعفر عبد هللا خطاب EGY-P01993

29901032704197  منتقل من نادي الداخلیة احمد رفاعى محمد حسین EGY-P146072

29309021402052  منتقل من نادي الداخلیة حسام حسن عبد البدیع محمد EGY-P00880

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 30007300102475 سالمة احمد سالمة احمد EGY-P70095

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 28408070200974 الھانى سلیمان موسى سلیمان EGY-P01676

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29405102103695 إسالم جمال محمد سلیمان EGY-P01655

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29301052405211 رجب نبیل دعبس عبدالنبي EGY-P01858

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29207161800239 أحمد عبد الستار سید EGY-P00780

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 30201240200295 محمد على حسن على EGY-P16733

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 30108200202139 فارس محمد السید محمد EGY-P17949

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29205052100933 محمود عزت قرني EGY-P40314

 مسجل من قبل نادي 
سموحة

 29206272401477 محمد نادى حسن على EGY-P23049

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 17.02.2002 30.11.2020 ابراھیم سامى بیومى

√ 27.06.2000 30.11.2020 احمد سعد ابو فراج

√ 01.01.2000 30.11.2020 كریم ھانى عبدالحمید 
شحاتھ

√ 01.08.1999 30.11.2020 محمد احمد سلیم عطا

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 21.10.1997 01.12.2020 احمد مصطفي السید 
طاھر

√ 09.01.1996 06.12.2020 مروان بن ءادریس 
الصحراوى

√ 06.05.1994 01.12.2020 مانویل دیفید افونسو

√ 22.02.1993 01.12.2020 راضوان شریفى

√ 01.01.1996 10.11.2020

√ 25.01.2000 29.11.2020 محمد نصر محمد السید 
ضاھر

√ 01.01.1994 10.11.2020 احمد مدبولي علي 
عبدالرحمن

√ 02.12.1992 10.11.2020 محمود عبد العاطي محمد

√ 03.04.1995 10.11.2020 عمر طارق مصطفى 
الوحش

√ 01.01.1995 10.11.2020

√ 14.01.1993 10.11.2020 عماد حمدى ابو الفتوح 
ابراھیم

√ 18.05.1992 10.11.2020 بینسون شامبینج ھاتغوم 
شیلونجو

√ 23.06.1991 01.12.2020 فخر الدین بن محمد بن 
یوسف

√ 01.09.1999 29.11.2020 محمد عادل فتحى عمار

√ 20.09.1999 29.11.2020 محمد عبدهللا المصیلحى 
على سالم

√ 24.03.1999 29.11.2020 محمود البدرى راتب 
احمد

√ 02.07.1999 29.11.2020 محمد خالد ابراھیم یوسف

√ 10.03.2000 30.11.2020 محمد عبدالسمیع عبدة 
حسین

√ 10.05.2000 29.11.2020 محمود محمد عبدهللا 
عبدالغنى

√ 07.04.2000 29.11.2020 محمد بیومى محمد 
العریان بیومى

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 30004071301117 محمد بیومى محمد العریان بیومى EGY-P41026

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 30005101900076 محمود محمد عبدهللا عبدالغنى EGY-P41001

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 30003101900251 محمد عبدالسمیع عبدة حسین EGY-P40977

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29907021300998 محمد خالد ابراھیم یوسف EGY-P40909

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29903241900192 محمود البدرى راتب احمد EGY-P40898

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29909201901453 محمد عبدهللا المصیلحى على سالم EGY-P40851

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29909011204071 محمد عادل فتحى عمار EGY-P40840

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

فخر الدین بن محمد بن یوسف  TUN-P000749

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

بینسون شیلونجو  NAM-P000082

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29301141201696 عماد حمدى ابو الفتوح ابراھیم EGY-P23954

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29501011336998 محمد مجدى عبد الفتاح السید EGY-P01522

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29504038800652 عمر طارق مصطفى داود EGY-P01899

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29212021300159 محمود عبد العاطي محمد EGY-P27706

29401012526478  منتقل من نادي الزمالك احمد مدبولي علي عبدالرحمن EGY-P11864

30001251500798  منتقل من نادي الزمالك محمد نصر محمد السید ضاھر EGY-P173981

29601011250737  منتقل من نادي الزمالك محمد جمال علي احمد الشامي EGY-P01264

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

راضوان شریفى  ALG-P000604

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

مانویل دیفید افونسو  ANG-P000638

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

مروان بن ءادریس الصحراوى  TUN-P000758

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29710218800552 احمد مصطفي السید طاھر EGY-P02977
ھاوي

(40)          منطقة االسماعیلیة
(40)          االسماعیلي

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي النجوم 
بالسادات

 29908011815139 محمد احمد سلیم عطا EGY-P116834

 منتقل من نادي م ش 
ابوحمص بحیرة

 30001011850899 كریم ھانى عبدالحمید شحاتھ EGY-P62993

30006271802458  منتقل من نادي دلفى احمد سعد ابو فراج EGY-P17393

 منتقل من نادي اصحاب 
الجیاد

 30202170200892 ابراھیم سامى بیومى EGY-P19768

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 01.01.2002 30.11.2020 احمد عبد الوھاب عبد 
الرحمن محمد

√ 01.11.1996 10.11.2020 باھر محمد مجدي 
محمدي

√ 01.09.1997 10.11.2020 أحمد أیمن محمد عبد 
العزیز عوض هللا

√ 01.05.1994 10.11.2020 شكرى نجیب بكر 
الصدیق حسن

√ 29.10.1995 10.11.2020

√ 20.02.1998 10.11.2020 محمد سید مخلوف

√ 01.09.1992 10.11.2020 ابراھیم ابوالیزید ابراھیم 
عید

√ 30.08.1981 05.12.2020

√ 01.03.1998 10.11.2020 وجیھ عبدالحكیم فؤاد 
حلمى

√ 01.01.2000 08.12.2020 زیاد یاسر محمد

√ 12.09.1997 10.11.2020 عبدالرحمن مجدي 
صبحي محمد

√ 21.03.1997 10.11.2020 مدحت ابراھیم محمد 
عبد الوھاب

√ 10.07.1993 10.11.2020

√ 24.09.1997 10.11.2020 مصطفي احمد محمد 
فارس

√ 06.07.1997 10.11.2020 محمد صادق محمد على

√ 16.05.2000 29.11.2020 حازم مرسي سید 
ابراھیم مرسي

√ 10.10.1999 29.11.2020 كمال السید كمال ابراھیم

√ 29.09.1995 03.12.2020 محمد عادل عبدالرحمن 
علي

√ 01.12.1990 10.11.2020 نادر رمضان محمد محمد

√ 17.05.1999 29.11.2020 احمد فتحى محمد عبد 
الرحیم

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 15.01.1996 09.11.2020 آالن كیامبادى .

√ 27.10.2001 11.11.2020 احمد حسام محمد صالح 
الدین

√ 20.07.1991 09.11.2020 جوزیف جوناثان انجویم

√ 16.11.1994 09.11.2020 سارج ارنو اكا  مسجل من قبل نادي الجونةسارج ارنو اكا CIV-P000917

جوزیف جوناثان انجویم  مسجل من قبل نادي الجونة CMR-P000970

30110270101474  مسجل من قبل نادي الجونة احمد حسام محمد صالح الدین EGY-P182690

آالن كیامبادى .  مسجل من قبل نادي الجونة UGA-P000414
ھاوي

(30)         منطقة البحراالحمر
(30)         الجونة

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي العاملین 
بشركة النصر للتعدین

 29905172800396 احمد فتحى محمد عبد الرحیم EGY-P46302

 منتقل من نادي االولیمبى 
المصرى

 29012010207115 نادر رمضان محمد محمد EGY-P21871

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

 29509290107651 محمد عادل عبدالرحمن علي EGY-P09789

29910101901233  منتقل من نادي القناة كمال السید كمال ابراھیم EGY-P198396

30005161900431  منتقل من نادي القناة حازم مرسي سید ابراھیم مرسي EGY-P41241

29707061900077  منتقل من نادي القناة محمد صادق محمد على EGY-P41208

29709241900132  منتقل من نادي القناة مصطفي احمد محمد فارس EGY-P41207

 منتقل من نادي غزل 
المحلة

 29307101100097 محمد فوزى نعمان EGY-P00937

 منتقل من نادي غزل 
المحلة

 29703211201258 مدحت ابراھیم محمد عبد الوھاب 
متولى

EGY-P25412

29709120100953  منتقل من نادي الترسانة عبدالرحمن مجدي صبحي محمد EGY-P31849

30001011102752  منتقل من نادي بتروجیت زیاد یاسر محمد EGY-P41454

 منتقل من نادي ن العاب 
دمنھور بحیرة

 29803011801433 وجیھ عبدالحكیم فؤاد محمد حلمى EGY-P48041

28108301900032  منتقل من نادي الداخلیة محمد صبحى علیوة على عطا هللا EGY-P00764

29209011507552  منتقل من نادي الداخلیة ابراھیم ابوالیزید ابراھیم عید EGY-P38708

29802202302716  منتقل من نادي الداخلیة محمد سید محمد مخلوف EGY-P23894

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29510291301239 محمد السید محمد ھاشم EGY-P01838

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29405011407454 شكري نجیب بكر الصدیق حسین 
مسلم

EGY-P00793

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29709011317373 أحمد أیمن محمد عبد العزیز عوض 
هللا

EGY-P02070

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 29611011901199 باھر محمد مجدي محمدي EGY-P02063

 مسجل من قبل نادي 
االسماعیلي

 30201011247717 احمد عبد الوھاب عبد الرحمن 
محمد على

EGY-P87748

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 09.03.1994 03.12.2020 محمد الحبیب بن البشیر 
یكن

√ 05.05.1995 09.11.2020 ولتر بوالیا بنینى

√ 31.01.1983 09.11.2020 محمد نجیب الغریب 
محمد

√ 09.12.2002 11.11.2020 زیاد عماد ابراھیم 
الجیوشي

√ 10.02.1998 09.11.2020 احمد حمدي حسن احمد

√ 01.10.1991 09.11.2020 عمرو محمد بركات 
بركات

√ 08.11.1996 09.11.2020 عمرو احمد عبد الفتاح 
حسانین اسماعیل

√ 10.04.1987 02.12.2020 أحمد عادل عبد المنعم 
على

√ 06.01.2000 11.11.2020 عبده سامي محمد عبده

√ 20.09.1997 09.11.2020 فادي طلعت حسانین 
عبدالكریم

√ 12.02.1997 09.11.2020 عمرو سعداوي سالم 
اسماعیل

√ 04.06.1992 02.12.2020 لؤى وائل محمد ضیاء 
الدین

√ 05.10.1992 09.11.2020 محمد عبد الجواد محمد 
السید

√ 20.02.1998 02.12.2020 محمود صابر محمد 
سرحان

√ 08.02.1992 09.11.2020 اسالم عبدالنعیم 
عبدالقادر عبدربة

√ 23.03.1992 03.12.2020 إسالم رشدى

√ 09.01.1984 02.12.2020 نور السید محمد

√ 10.12.1987 09.11.2020 محمود أحمد محمد 
الغرباوي

√ 20.01.1999 03.12.2020 الطیب فتحى محمد 
الطیب

√ 06.11.1991 02.12.2020 احمد عامر انور عبدربھ

√ 01.04.1996 09.11.2020 ناصر محمد ناصر مكى

√ 15.12.1994 09.11.2020 محمود جمال الشبراوى 
محمد

√ 05.12.1988 09.11.2020 قاسم طارق فتحى ابراھیم

√ 03.11.1992 05.12.2020 مصطفى صالح محمود 
ھاشم

√ 19.06.1990 02.12.2020 محمد رجب داكر

√ 02.05.2003 02.12.2020 كریم احمد نبیل عبد 
السمیع
(97)         منطقة الجیــزة

(28)       البنك االھلي

 منتقل من نادي االولیمبى 
المصرى

 30305020201797 كریم احمد نبیل عبد السمیع EGY-P18482

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

 29006192400616 محمد رجب داكر EGY-P01911

29211030400119  منتقل من نادي بني سویف مصطفى صالح محمود ھاشم EGY-P27096

28812050101657  منتقل من نادي طنطا قاسم طارق فتحى ابراھیم جمعھ EGY-P01732

29412151900556  منتقل من نادي القناة محمود جمال الشبراوى محمد EGY-P23496

 منتقل من نادي االلومنیوم 
الریاضي

 29604012711478 ناصر محمد ناصر مكى EGY-P26988

29111062500692  منتقل من نادي اسوان احمد عامر انور عبدربھ EGY-P39435

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29901202800358 الطیب فتحى محمد الطیب EGY-P52038

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 28712101805579 محمود أحمد محمد الغرباوي EGY-P01851

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 28401091404257 نور السید محمد مصلحى EGY-P02016

29203232402196  مسجل من قبل نادي الجونة إسالم حسن رشدى EGY-P00864

29202082100939  مسجل من قبل نادي الجونة اسالم عبدالنعیم عبدالقادر عبد ربھ EGY-P61093

29802201900172  مسجل من قبل نادي الجونة محمود صابر محمد سرحان EGY-P47347

29210052700276  مسجل من قبل نادي الجونة محمد عبد الجواد محمد السید EGY-P27086

29206040200718  مسجل من قبل نادي الجونة لؤى وائل محمد ضیاء الدین EGY-P314628

29702122300653  مسجل من قبل نادي الجونة عمرو سعداوي سالم اسماعیل EGY-P10690

29709200104135  منتقل من نادي وادي دجلة فادي طلعت حسانین عبدالكریم EGY-P02955

30001061500139  منتقل من نادي بتروجیت عبده سامي محمد عبده EGY-P53970

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 28704100300276 أحمد عادل عبد المنعم على EGY-P00863

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29611088800352 عمرو احمد عبد الفتاح حسانین 
اسماعیل

EGY-P94640

29110012129016  منتقل من نادي سموحة عمرو محمد بركات بركات EGY-P131807

29802101203318  منتقل من نادي االھلي احمد حمدي حسین احمد EGY-P10706

30212091403279  منتقل من نادي االھلي زیاد عماد ابراھیم الجیوشي EGY-P03079

28301311202494  منتقل من نادي االھلي محمد نجیب الغریب محمد EGY-P01769

ولتر بوالیا بنینى  مسجل من قبل نادي الجونة RDC-P000792

محمد الحبیب بن البشیر یكن  مسجل من قبل نادي الجونة TUN-P000754

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 22.09.1995 05.12.2020 فالدیمیرا المیرا

√ 03.03.1992 06.12.2020 محمد بن عبدهللا مثنانى

√ 20.12.1992 06.12.2020 معروف یوسف

√ 01.01.1988 03.12.2020 محمود سید أحمد محمد 
على

√ 30.12.1986 03.12.2020 محمد كوفي

√ 07.07.1993 03.12.2020 محمد مجدي مصطفى

√ 01.04.1993 03.12.2020 أسامة ابراھیم عبدهللا 
موسى

√ 07.01.1987 03.12.2020 أحمد محمود عبد الودود 
السعدنى

√ 21.10.1990 03.12.2020 أحمد محمد

√ 15.10.1986 03.12.2020 عاصم صالح أحمد

√ 10.04.1992 03.12.2020 محمد أحمد

√ 14.02.1989 03.12.2020 بھاء مجدى حسن یونس

√ 27.11.1991 03.12.2020 احمد یاسر احمد

√ 01.01.1997 03.12.2020 احمد ابراھیم یاسین 
محمود

√ 25.11.1990 03.12.2020 محمد احمد محمد حسن

√ 29.05.1986 03.12.2020 أحمد على كامل محمد

√ 08.08.1989 03.12.2020 محمد بسیونى

√ 30.12.1986 03.12.2020 محمود ابراھیم

√ 28.04.1992 05.12.2020 محمود

√ 12.02.1997 03.12.2020 فادي فرید محمد محمود

√ 30.11.1993 10.11.2020 محمد مصطفى كامل 
عرفھ

√ 11.02.1994 10.11.2020 حسام السید عبدالسالم 
الصانع

√ 15.10.1994 03.12.2020 موسي دیاوارا

√ 26.09.1994 10.11.2020 احمد صبحى عفیفى امین

√ 07.07.1991 10.11.2020 امیر مدحت احمد محمد

√ 01.04.1990 10.11.2020  مسجل من قبل نادي البنك علي صابر إبراھیم جوده
االھلي

 29004010108891 علي صابر حسین جوده EGY-P24123

 مسجل من قبل نادي البنك 
االھلي

 29107070101911 امیر مدحت احمد محمد سرور EGY-P07953

29409261701574  منتقل من نادي م.ش  بطا احمد صبحى عفیفى امین EGY-P41116

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

موسي دیاوارا  GUI-P000429

29402111700036  منتقل من نادي بنھا حسام السید عبدالسالم الصانع EGY-P29580

29311302101153  منتقل من نادي الترسانة محمد مصطفى كامل عرفھ EGY-P63729

29702122200292  منتقل من نادي اسوان فادي فرید محمد محمود EGY-P10686

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 29204281300435 محمود احمد محمد احمد الزنفلى EGY-P00938

28612302501433  منتقل من نادي انبي محمود محمد حسن ابراھیم EGY-P00923

28908080300091  منتقل من نادي انبي محمد جمال أحمد بسیونى EGY-P00841

28605291701277  منتقل من نادي انبي أحمد على كامل محمد غریب EGY-P01715

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29011251900231 محمد احمد محمد حسین EGY-P01906

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29701012101471 احمد ابراھیم یاسین محمود EGY-P55861

29111270300419  منتقل من نادي المصري احمد یاسر احمد EGY-P316332

28902142500573  منتقل من نادي المصري بھاء مجدى حسن یونس EGY-P00800

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29204101900677 محمد السید أبو المجد أحمد EGY-P00819

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 28610152403851 عاصم صالح احمد عبد اللطیف EGY-P01720

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29010211300838 أحمد عبد الباسط على محمد EGY-P00925

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 28701071603575 أحمد محمود عبد الودود السعدنى EGY-P91236

29304011900133  منتقل من نادي االسماعیلي أسامة ابراھیم عبدهللا مرسى EGY-P01775

29307070300254  منتقل من نادي االسماعیلي محمد مجدي مصطفى محمد الجمل EGY-P01972

محمد كوفي  منتقل من نادي سموحة BFA-P000519

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 28801012138537 محمود سید أحمد محمد على EGY-P01684

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

معروف یوسف  NGR-P01055

 مسجل من قبل نادي البنك 
االھلي

محمد بن عبدهللا مثنانى  TUN-P000756

 مسجل من قبل نادي البنك 
االھلي

فالدیمیرا المیرا  ANG-P000639
ھاوي

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 07.07.1993 10.11.2020 محمد محمد احمد عبد 
الرحمن

√ 06.01.1996 10.11.2020

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 25.07.1992 30.11.2020 حمزه بن عامر المثلوثي

√ 30.11.1994 30.11.2020 حمید احداد

√ 01.07.1985 10.11.2020 محمد عبد الشافى سید 
أبو زید

√ 06.07.1992 10.11.2020 أحمد محمد أحمد محمود 
السید

√ 02.01.2001 30.11.2020 احمد عید محمد جاد 
الحق

√ 18.03.1992 10.11.2020 فرجاني ساسي

√ 01.01.2001 30.11.2020 اسامھ فیصل احمد عبد 
الھادى الترعاوى

√ 24.09.1994 10.11.2020 اشرف بن شرقي

√ 01.04.1992 10.11.2020 محمد الناجم

√ 10.01.1996 10.11.2020 احمد مصطفي محمد سید

√ 05.03.1986 10.11.2020 محمود عبدالرازق حسن 
فضل هللا

√ 19.11.2001 30.11.2020 حاتم محمد محمود محمد

√ 30.04.2001 30.11.2020 حسام عبدالمجید 
عبدالسالم عبدالمجید

√ 15.01.2001 30.11.2020 محمد حسام الدین جابر 
عبدهللا

√ 28.11.1997 10.11.2020 مصطفي محمد احمد 
عبد هللا

√ 22.03.1998 10.11.2020 احمد محمد ابو الفتوح 
محمد

√ 05.12.1999 30.11.2020 سیف فاروق فؤاد جعفر

√ 12.05.1994 10.11.2020 مصطفى محمد فتحي 
عبدالحمید

√ 25.05.1987 10.11.2020 محمود عبد الرحیم أحمد 
عبد الرحیم

√ 24.10.1988 10.11.2020 طارق حامد السعید حامد

√ 01.01.1992 10.11.2020 محمود حسن

√ 29.01.1989 10.11.2020 محمد قطب أبو جبل على

√ 01.01.1993 10.11.2020 29301013101051  منتقل من نادي االسماعیليمحمد احمد سعید یوسف محمد احمد سعید یوسف EGY-P01765

28901292502772  منتقل من نادي سموحة محمد قطب أبو جبل على EGY-P01708

29201011909617  منتقل من نادي سموحة محمود عبد العزیز حسن حسین EGY-P00815

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 28810241201497 طارق حامد السعید حامد EGY-P01707

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 28705250201451 محمود عبد الرحیم أحمد عبد الرحیم EGY-P01697

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 29405121200758 مصطفى محمد فتحي عبدالحمید EGY-P01875

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 29912052103094 سیف فاروق فؤاد جعفر EGY-P31861

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 29803220102674 احمد محمد ابو الفتوح محمد EGY-P35395

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 29711282100374 مصطفي محمد احمد عبد هللا EGY-P32238

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 30101152103153 محمد حسام الدین جابر عبدهللا EGY-P32163

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 30104302100955 حسام عبدالمجید عبدالسالم عبدالمجید EGY-P32019

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 30111190105092 حاتم محمد محمود محمد EGY-P32018

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 28603052800651 محمود عبد الرازق حسن فضل هللا EGY-P52640

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 29601102401053 احمد مصطفي محمد سید EGY-P235114

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

محمد الناجم  MOR-P000642

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

اشرف بن شرقي  MOR-P000641

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 30101011102013 اسامھ فیصل احمد عبد الھادى 
الترعاوى

EGY-P89484

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

فرجاني ساسي  TUN-P000738

30101022300631  منتقل من نادي االھلي احمد عید محمد جاد الحق EGY-P72819

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 29207061900295 محمد حسین عواد موسى EGY-P00797

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

 28507010102076 محمد عبد الشافى سید أبو زید EGY-P01711

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

حمید احداد  MOR-P000639

 مسجل من قبل نادي 
الزمالك

حمزه بن عامر المثلوثي  TUN-P000752
ھاوي

(37)       الزمالك
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 مسجل من قبل نادي البنك 
االھلي

 29601061401515 محمد حامد عیسي انس EGY-P01263

 مسجل من قبل نادي البنك 
االھلي

 29307072100791 محمد محمد احمد عبد الرحمن EGY-P27224

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 20.05.1993 10.11.2020

√ 07.11.2001 30.11.2020 یاسین السید محمد 
مصطفي

√ 01.06.1995 10.11.2020

√ 01.05.1996 10.11.2020 اسالم محمد جابر

√ 01.10.1997 10.11.2020 محمد عبدالسالم محمد 
عبدالحمید

√ 10.01.1996 10.11.2020 عبدهللا جمعھ عوده صالح

√ 02.12.1995 10.11.2020 یوسف محمد ابراھیم 
مرسى

√ 23.06.1990 10.11.2020 عمر السعید عبد المنصف

√ 01.01.1991 10.11.2020 محمود عالء الدین 
محمود

√ 07.09.1988 10.11.2020 حازم محمد عبد الحمید 
إمام

√ 20.02.1998 10.11.2020 امام عاشور متولى عبد 
الغنى

√ 04.03.1999 30.11.2020 حسین فیصل حسین

√ 16.07.1993 10.11.2020 محمد محمد عبدالغنى 
على

√ 20.06.2001 30.11.2020 حسام أشرف محمود 
العجمى

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 27.06.2000 07.12.2020 حمزة محمد معوض ابو 
العال

√ 10.04.1991 06.12.2020 سیف بن منصور تقا

√ 08.10.1995 06.12.2020 ماكسویل باكوه باو

√ 25.09.1994 04.12.2020 كوامى بونسو

√ 17.08.1996 02.12.2020 كوامى الفونس یاو

√ 06.09.1991 02.12.2020 ونفول ایساو كوبینا

√ 01.08.1993 05.12.2020 صالح جمعة عودة

√ 03.10.1993 05.12.2020

√ 31.01.1999 07.12.2020 محمد جمال محمد علي 
یوسف

√ 01.05.1993 25.11.2020 شادي حسین محمد جمال

√ 11.06.1985 25.11.2020 محمد عاشور السید 
السید االدھم

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 28506110300138 محمد عاشور السید السید االدھم EGY-P01970

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29305010104259 شادي حسین محمد جمال EGY-P27960

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29901310102233 محمد جمال محمد علي یوسف EGY-P11482

29310031301856  منتقل من نادي الزمالك محمد حسن عبد الحفیظ حسن EGY-P01573

29308013500073  منتقل من نادي االھلي صالح جمعة عودة صالح EGY-P40308

 مسجل من قبل نادي 
سیرامیكا

ونفول ایساو كوبینا  GHA-P000679

 مسجل من قبل نادي 
سیرامیكا

كوامى الفونس یاو  CIV-P000935

 مسجل من قبل نادي 
سیرامیكا

كوامى بونسو  GHA-P000681

 مسجل من قبل نادي 
سیرامیكا

ماكسویل باكوه باو  GHA-P000682

 مسجل من قبل نادي 
سیرامیكا

سیف بن منصور تقا  TUN-P000759

 مسجل من قبل نادي 
سیرامیكا

 30006270100093 حمزة محمد معوض ابو العال EGY-P53271
ھاوي

(32)        سیرامیكا
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي م.ش مدینة 
دمیاط

 30106201100655 حسام أشرف محمود العجمى EGY-P46218

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29307160102711 محمد محمد عبدالغنى على EGY-P24668

 منتقل من نادي نادي 
الشرقیة

 29903041300034 حسین فیصل حسین EGY-P44465

 منتقل من نادي غزل 
المحلة

 29802201202955 امام عاشور متولى عبد الغنى EGY-P25360

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 28809072103512 حازم محمد عبد الحمید إمام EGY-P01713

29101011814115  منتقل من نادي وادي دجلة محمود عالء الدین محمود EGY-P01835

29006231602337  منتقل من نادي وادي دجلة عمر السعیدعبد المنصف عبد ربة 
یوسف

EGY-P01682

29512020200511  منتقل من نادي وادي دجلة یوسف محمد ابراھیم مرسى EGY-P17173

29601103500071  منتقل من نادي انبي عبدهللا جمعھ عوده صالح EGY-P11372

29710011352258  منتقل من نادي بتروجیت محمد عبدالسالم محمد عبدالحمید EGY-P02957

29605012101072  منتقل من نادي الداخلیة اسالم محمد جابر EGY-P28674

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29506011303714 محمود حمدي محمود حموده EGY-P02001

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 30111072102097 یاسین السید محمد مصطفي EGY-P12410

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 29305201300198 محمد اشرف محمد توفیق EGY-P01836

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 01.01.1989 25.11.2020 محمود شكري مكاوي 
متولي

√ 22.08.2001 07.12.2020 مصطفي سعد عبدهللا 
سید احمد

√ 20.05.1988 05.12.2020 احمد محسن الحسیني 
عبده خلیل

√ 22.09.1992 01.12.2020 محمد جابر توفیق

√ 10.09.1996 05.12.2020

√ 20.02.1989 05.12.2020 محمد السید

√ 01.03.1992 05.12.2020 محمد ابراھیم ابوالیزید 
الشناوى

√ 12.01.1998 25.11.2020 محمود محمد نبیل شكري

√ 01.08.1994 25.11.2020 محمود محمد إبراھیم 
صقر

√ 08.08.1994 25.11.2020 محمد جمال محمد حسن

√ 25.12.1997 05.12.2020 عبدهللا محمود عبدالمنعم 
عبدالرحیم

√ 06.06.1993 05.12.2020 عبدالرحمن رمضان 
موسي

√ 04.05.1995 05.12.2020 شكري نجیب بكر 
الصدیق

√ 18.03.1989 25.11.2020 ولید محمود عبدالمنعم

√ 28.01.1994 25.11.2020 شریف عادل محمد سعید

√ 15.03.1991 05.12.2020 رجب عبدالحلیم محمد 
عبدالعظیم

√ 06.10.1996 05.12.2020 احمد امین قاسم عبدالاله

√ 14.02.1987 06.12.2020 عامر محمد عامر عبد 
هللا

√ 30.05.1990 25.11.2020 احمد غنیم غنیم القاضي

√ 21.08.1993 25.11.2020 طارق سامى احمد

√ 01.03.1990 25.11.2020 ضیاء محمد قندیل عبد 
العال

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 26.12.1997 08.11.2020 sadia olivier B leu

√ 21.05.1996 07.11.2020 ھشام عادل محمد نبوي 
محمد

√ 02.04.1989 02.12.2020  منتقل من نادي حرس محمود رضا محمد احمد
الحدود

 28904021402038 محمود رضا محمد احمد EGY-P02002

29605211600851  منتقل من نادي سموحة ھشام عادل محمد نبوي محمد EGY-P102382

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 sadia olivier B leu CIV-P000925
ھاوي

(37)         منطقة الغربیـــة
(37)          غزل المحلة

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي نجوم 
المستقبل

 29003010106671 ضیاء محمد قندیل عبد العال EGY-P27797

 منتقل من نادي فاركو 
الریاضى

 29308218800371 طارق سامى احمد EGY-P01723

 منتقل من نادي ابو قیر 
لألسمدة

 29005301800755 احمد غنیم غنیم القاضي EGY-P24181

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

 28702142602156 عامر محمد عامر عبد هللا EGY-P01677

 منتقل من نادي الشرقیھ 
للدخان

 29610062103711 احمد امین قاسم عبدالاله EGY-P84207

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29103152402719 رجب عبدالحلیم محمد عبدالعظیم EGY-P01780

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29401280202278 شریف عادل محمد سعید EGY-P24148

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 28903180101352 ولید محمود عبدالمنعم EGY-P01654

29505040201011  منتقل من نادي الجونة خالد صبحي أحمد أحمد زید EGY-P01898

29306062300257  منتقل من نادي وادي دجلة عبدالرحمن رمضان موسي EGY-P01863

29712252103375  منتقل من نادي وادي دجلة عبدهللا محمود عبدالمنعم عبدالرحیم EGY-P41371

29408081300796  منتقل من نادي وادي دجلة محمد جمال محمد حسن EGY-P61162

29408011706671  منتقل من نادي النصر محمود محمد إبراھیم صقر EGY-P24083

29801120100094  منتقل من نادي انبي محمود محمد نبیل شكري EGY-P11069

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29203011804311 محمد ابراھیم ابوالیزید الشناوى EGY-P40311

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 28902201500396 محمد السعید رشدى السید العدوي EGY-P00818

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29609102103436 محمد ابراھیم توني ابراھیم EGY-P01427

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29209222300091 محمد جابر توفیق حسین EGY-P26060

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 28805201100236 احمد محسن الحسیني عبده خلیل EGY-P30687

 منتقل من نادي اتحاد 
الشرطة

 30108221400658 مصطفي سعد عبدهللا سید احمد EGY-P03166

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 28901011907159 محمود شكري مكاوي متولي EGY-P01922

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 31.03.1991 02.12.2020 ایجیبتور امیانویل

√ 11.12.1997 02.12.2020 أودو موزیس تشوكو

√ 01.01.1990 07.11.2020 جالل عبدالعزیز جالل 
عبدالعزیز

√ 09.12.1995 02.12.2020 احمد حسن محمود القطب

√ 10.10.1993 02.12.2020 عمرو شعبان یوسف 
احمد

√ 10.03.1999 05.12.2020 محمد عبد القادر عبد 
القادر ابراھیم ربیع

√ 01.10.1991 02.12.2020 محمد سامى امین محمد 
عوف

√ 20.09.1997 07.11.2020 محمد محمود محمد 
الحسینى غلوش

√ 21.02.1998 07.11.2020 محمود عالء محمود 
الكتامى

√ 15.02.1997 02.12.2020 محمود صالح احمد 
عوض

√ 01.09.1999 05.12.2020 كریم ناجى عبد الفتاح 
احمد

√ 04.06.2001 05.12.2020 عبدالرحمن عاطف 
یوسف عمر

√ 06.03.1999 05.12.2020 عبد القادر یحى على 
محمد البسیونى

√ 10.07.1995 07.11.2020 احمد عادل رشوان السید 
خیال

√ 06.02.1999 05.12.2020 احمد ابا الحسن محمد 
الحدیدى

√ 27.09.1995 02.12.2020 بسام ماھر محمد محمد

√ 12.01.2001 05.12.2020 حسام حسن على عبد 
الغنى صروه

√ 02.01.1996 07.11.2020 خالد احمد عبد المحسن 
االخمینى

√ 23.05.1998 07.11.2020 معتز محب حسنیین 
جمعھ حسنیین النجار

√ 01.01.1997 07.11.2020 محمد حمدان فتحي

√ 04.05.1994 02.12.2020 خالد لطفى محمود

√ 15.06.1993 07.11.2020 محمد فتح هللا جمعھ 
عبدالقادر

√ 01.09.1987 07.11.2020 فتحى أحمد

√ 06.01.1991 02.12.2020 إسالم فؤاد عبد الرحمن 
محمد

√ 23.03.1996 07.11.2020 خالد رسالن محمد عثمان

√ 17.01.1991 07.11.2020 یحیى حامد احمد محمد 
حماد

√ 12.02.1996 07.11.2020 محمد مصطفى محمد 
مصطفى

 منتقل من نادي ن میاه 
البحیرة

 29602121802219 محمد مصطفى محمد مصطفى EGY-P130636

29101172300031  منتقل من نادي بني سویف یحیى حامد احمد محمد حماد EGY-P45724

29603231202477  منتقل من نادي شربین خالد رسالن محمد عثمان EGY-P57497

29101061803271  منتقل من نادي طنطا إسالم فؤاد عبد الرحمن محمد EGY-P43983

28709011807431  منتقل من نادي طنطا فتحى مبروك عبد العزیز أحمد EGY-P00735

 منتقل من نادي جمھوریة 
شبین

 29306151500499 محمد فتح هللا جمعھ عبدالقادر EGY-P13203

 منتقل من نادي منتخب 
السویس

 29405041100213 خالد لطفى محمود EGY-P22746

29701010132638  منتقل من نادي القناة محمد حمدان فتحي حسین EGY-P53975

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29805231202479 معتز محب حسنین جمعھ حسنین 
النجار

EGY-P50908

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29601021603352 خالد احمد عبد المحسن االخمیمي EGY-P24016

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 30101121601953 حسام حسن على عبد الغنى صروه EGY-P47147

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29509272400414 بسام ماھر محمد محمد EGY-P01916

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29902061207913 احمد ابا الحسن محمد الحدیدى EGY-P25317

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29507101202794 احمد عادل رشوان السید خیال EGY-P24673

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29903061202993 عبد القادر یحى على محمد البسیونى EGY-P25335

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 30106041602594 عبدالرحمن عاطف یوسف عمر EGY-P47159

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29909011520216 كریم ناجى عبد الفتاح احمد EGY-P25340

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29702151212518 محمود صالح احمد عوض EGY-P181529

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29802211601319 محمود عالء محمود الكتامى EGY-P25375

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29709201210079 محمد محمود محمد الحسینى غلوش EGY-P25411

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29110011240452 محمد سامى امین محمد عوف EGY-P25955

 مسجل من قبل نادي غزل 
المحلة

 29903101601918 محمد عبد القادر عبد القادر ابراھیم 
ربیع

EGY-P25345

29310102303715  منتقل من نادي الرجاء عمرو شعبان یوسف احمد EGY-P23542

29512091600536  منتقل من نادي وادي دجلة احمد حسن محمود القطب EGY-P94587

29001011520877  منتقل من نادي بتروجیت جالل عبدالعزیز جالل عبدالعزیز EGY-P94647

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

أودو موزیس تشوكو  NGR-P001108

ایجیبتور امیانویل  منتقل من نادي الداخلیة NGR-P001152

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 28.02.1993 07.11.2020 خالد عادل كمال الدین 
كساب

√ 15.02.1992 07.11.2020 ھانى عادل السعید 
الششتاوى المرسى

√ 01.12.1990 02.12.2020 احمد محمد محمد محمد 
الشیخ

√ 05.06.1999 05.12.2020 احمد محمد احمد عبد 
الحمید

√ 19.11.1992 03.12.2020 احمد عید عبدالرحیم 
احمد

√ 01.01.1989 07.11.2020 محمد اسامھ محمد 
ابراھیم البشبیشي

√ 02.03.1995 07.11.2020

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 08.08.1993 09.11.2020 خالد أوتشو

√ 11.11.1999 05.12.2020 احمد مرشوح

√ 25.04.1999 08.12.2020 شریف عویس امین مفتاح

√ 27.08.1996 04.12.2020 محمود محمد الغزالي

√ 01.01.2000 08.12.2020 ضیاء وحید السید محمد 
محمد

√ 17.02.1999 08.12.2020 یوسف السید محمد 
مصطفي

√ 08.09.1987 09.11.2020 صالح احمد محمد احمد 
عاشور

√ 02.01.1999 08.12.2020 خالد مصطفي عبد الفتاح

√ 01.10.1996 04.12.2020 أحمد السعید عبد الحمید 
حافظ

√ 24.08.1992 06.12.2020 محمد فتحي رجب محمد

√ 25.09.1997 04.12.2020 احمد عادل محمد محمود 
القلماوي

√ 05.05.1996 04.12.2020 مفتاح خلیفھ حمد طقطق

√ 14.04.1999 05.12.2020 محمد نظمي محمد عبد

√ 10.03.2000 08.12.2020 احمد ھانى سید محمد

√ 18.08.2001 05.12.2020 حماده احمد فاروق مسلم 
محم

√ 14.05.2001 05.12.2020 ھشام محمد شعبان حاف

√ 01.11.1988 05.12.2020 عاصم سعید عبد 
المنصف یوسف

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 28811011408935 عاصم سعید عبد المنصف یوسف EGY-P94616

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 30105142300479 ھشام محمد شعبان حاف EGY-P58261

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 30108181304456 حماده احمد فاروق مسلم محمد EGY-P58052

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 30003102201411 احمد ھانى سید محمد EGY-P57971

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 29904148800532 محمد نظمي محمد محمد محمد 
ابوھاشم

EGY-P40681

مفتاح خلیفھ حمد طقطق  منتقل من نادي المصري LBA-P000395

29709251404117  منتقل من نادي المصري احمد عادل محمد محمود القلماوي EGY-P251551

29208242101692  منتقل من نادي المصري محمد فتحي رجب محمد EGY-P24228

 منتقل من نادي ن العاب 
دمنھور بحیرة

 29610011817311 أحمد السعید عبد الحمید حافظ EGY-P56082

29901020100032  منتقل من نادي الزمالك خالد مصطفي عبد الفتاح EGY-P31793

28709080104051  منتقل من نادي الزمالك صالح احمد محمد احمد عاشور EGY-P01781

29902170103818  منتقل من نادي الزمالك یوسف السید محمد مصطفي EGY-P12359

30001011228314  منتقل من نادي االھلي ضیاء وحید السید محمد محمد EGY-P10770

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 29608271202056 محمود محمد الغزالي عوض محمد EGY-P01976

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 29904252301157 شریف عویس امین مفتاح EGY-P56090

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

احمد مرشوح  MOR-P000644

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

خالد أوتشو  UGA-P000412
ھاوي

(43)          منطقة الفیوم
(43)         مصر المقاصة

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي الجزیرة 
(مطروح)

 29503021402053 أشرف محمد سید محمد خلیل EGY-P01260

 منتقل من نادي الجزیرة 
(مطروح)

 28901011115252 محمد اسامھ محمد ابراھیم البشبیشي EGY-P46351

29211190102378  منتقل من نادي سیرامیكا احمد عید عبدالرحیم احمد EGY-P02128

 منتقل من نادي الصید 
بالمحلة

 29906051601511 احمد محمد احمد عبد المجید النادري EGY-P25792

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29012011601534 احمد محمد محمد محمد الشیخ EGY-P23487

 منتقل من نادي فاركو 
الریاضى

 29202151601155 ھانى عادل السعید الششتاوى المرسى EGY-P23512

29302281601097  منتقل من نادي الحمام خالد عادل كمال الدین كساب EGY-P25446

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 10.11.1987 09.11.2020 paulin voavy

√ 01.11.1993 05.12.2020 محمود حمدي احمد علي

√ 07.10.1987 09.11.2020 احمد العزیز

√ 19.03.1989 04.12.2020 حسنى محمد

√ 10.04.1991 05.12.2020 محمد احمد محمود عطیة

√ 02.01.1990 09.11.2020 شیملس بیكلي جودو

√ 06.12.1988 09.11.2020

√ 10.05.1987 09.11.2020 مصطفى محمد یحي 
شبیطة

√ 13.03.2003 05.12.2020 یوسف شریف محمد 
على عبد الرازق

√ 15.11.1996 09.11.2020 مروان حمدي مھني 
عبدالحمید

√ 07.02.1999 08.12.2020 محمود محمد فھمي علي 
محمد

√ 09.09.1999 05.12.2020 احمد عبدالفتاح احمد 
صبیحھ

√ 19.11.2000 08.12.2020 عبدهللا عاشور العادلى

√ 03.01.1990 06.12.2020 ھشام محمد حسین

√ 27.08.1986 04.12.2020 اسامة عزب مرسي 
عزب

√ 18.12.1997 09.11.2020 محمد احمد علي دسوقي

√ 01.02.1994 09.11.2020 رجب خالد شعبان على

√ 25.05.1999 05.12.2020 بسام ولید احمد عبد 
الرحمن

√ 22.02.1997 09.11.2020 عبد هللا مجدي عبد 
العظیم

√ 20.04.1995 04.12.2020

√ 15.01.2001 05.12.2020 كریم جمال محمد

√ 20.12.2001 05.12.2020 یحیي زكریا ھندي زكریا

√ 01.02.1997 09.11.2020 بلتاجى سمیر بلتاجى 
العشرى

√ 01.02.2001 05.12.2020 احمد محمد احمد سید

√ 09.09.1999 08.12.2020 زیاد اشرف عزت محمد

√ 01.03.1993 09.11.2020 حسام سید عبدالواحد

(171)      منطقة القاھرة
(33)         االھلي

29303012303434  منتقل من نادي كوكاكوال حسام سید عبد الواحد مؤمن EGY-P24429

 منتقل من نادي نجوم 
المستقبل

 29909092301955 زیاد اشرف عزت محمد EGY-P49302

 منتقل من نادي اصحاب 
الجیاد

 30102010200832 احمد محمد احمد سید EGY-P19726

29702011506635  منتقل من نادي م.ش قلین بلتاجى سمیر بلتاجى العشرى EGY-P58196

 منتقل من نادي ن میاه 
البحیرة

 30112201802633 یحیي زكریا ھندي زكریا EGY-P81614

30101152202933  منتقل من نادي م.ش ببا كریم جمال محمد EGY-P50630

29504202701938  منتقل من نادي بني سویف علي محمد علي احمد EGY-P01361

29702222300111  منتقل من نادي الفیوم عبد هللا مجدي عبد العظیم EGY-P40865

29905252301552  منتقل من نادي الفیوم بسام ولید احمد عبد الرحمن EGY-P40701

 منتقل من نادي جمھوریة 
شبین

 29402011705979 رجب خالد شعبان على EGY-P26322

29712182102538  منتقل من نادي الترسانة محمد احمد علي دسوقي EGY-P31844

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 28608270300131 اسامة عزب مرسي عزب أردش EGY-P01955

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 29001030101834 ھشام محمد حسین محمد EGY-P01804

30011191700275  منتقل من نادي وادي دجلة عبدهللا عاشور محمود العادلى EGY-P109510

29909091703758  منتقل من نادي النصر احمد عبدالفتاح احمد صبیحھ EGY-P10036

29902071304593  منتقل من نادي النصر محمود محمد فھمي علي محمد EGY-P10022

29611150100834  منتقل من نادي النصر مروان حمدي مھني عبدالحمید EGY-P09981

30303130102899  منتقل من نادي انبي یوسف شریف محمد على عبد 
الرازق

EGY-P68024

28705100100192  منتقل من نادي بتروجیت مصطفى یحي محمد شبیطة EGY-P01927

28812061403159  منتقل من نادي بتروجیت عصام صبحي دیاب محمد EGY-P00949

شیملس بیكلي جودو  منتقل من نادي بتروجیت NGR-P01056

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 29104100400216 محمد احمد محمود عطیة EGY-P23840

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 28903192301896 حسنى فتحى حامد محمد EGY-P00835

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 28710071900218 احمد محمد عبدالعزیز محمد EGY-P00894

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 29311012300314 محمود حمدي احمد علي EGY-P01803

 مسجل من قبل نادي مصر 
المقاصة

 paulin voavy MAD-P00422

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 02.04.1990 29.11.2020 عمرو محمد عید السولیة

√ 21.06.1992 29.11.2020 حسین

√ 01.01.1990 29.11.2020 على بن محمد المعلول

√ 29.01.1996 29.11.2020  Oluwafemi
Junior Ajayi

√ 23.11.1991 29.11.2020  Hermenegildo da
 c paulo

Bartolomeu
√ 16.10.1997 29.11.2020 Aliou Dieng

√ 30.09.1993 30.11.2020 بدر بنون

√ 20.05.1993 29.11.2020 رامي ھشام ربیعھ

√ 13.04.1994 29.11.2020 محمود عبد المنعم عبد 
الحمید

√ 26.02.1989 30.11.2020 مروان محسن فھمي 
ثروت جمال الدین 

محمود فھمي
√ 08.08.1997 29.11.2020 كریم ولید سید

√ 02.02.1996 29.11.2020

√ 01.04.1989 30.11.2020 سعد الدین سمیر سعد

√ 01.12.1984 29.11.2020 ولید سلیمان سعید عبید

√ 18.12.1988 30.11.2020 محمد السید محمد 
الشناوي

√ 06.07.1999 01.12.2020 محمد شكري جابر خلیل

√ 15.05.2000 01.12.2020 مصطفي احمد 
عبدالعزیز محمد

√ 01.03.2001 01.12.2020 حمزه عالء عبدهللا حسین

√ 23.10.2001 01.12.2020 عربي بدر مختار سعد 
محمد

√ 04.07.2001 01.12.2020 احمد نبیل عاشور 
عبدالعال

√ 27.03.1997 30.11.2020 طاھر محمد احمد طاھر

√ 10.02.1993 29.11.2020

√ 08.02.1997 30.11.2020 ناصر ماھر عبدالحمید 
عبدالحمید

√ 09.04.1991 29.11.2020

√ 01.01.1994 29.11.2020  منتقل من نادي مصر محمود وحید السیدمحمد
المقاصة

 29401011250231 محمود وحید السیدمحمد EGY-P02042

29104091202254  منتقل من نادي سموحة أیمن أشرف السید السمبسكانى EGY-P00772

29702081200933  منتقل من نادي سموحة ناصر ماھر عبدالحمید عبدالحمید EGY-P01776

29302101205539  منتقل من نادي سموحة یاسر احمد ابراھیم الحنفي EGY-P01876

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29703270100971 طاھر محمد احمد طاھر EGY-P01810

30107040106956  مسجل من قبل نادي االھلي احمد نبیل عاشور عبدالعال EGY-P10796

30110232100715  مسجل من قبل نادي االھلي عربي بدر مختار سعد محمد EGY-P10794

30103010108657  مسجل من قبل نادي االھلي حمزه عالء عبدهللا حسین EGY-P10787

30005152101836  مسجل من قبل نادي االھلي مصطفي احمد عبدالعزیز محمد EGY-P10773

29907061300435  مسجل من قبل نادي االھلي محمد شكري جابر خلیل EGY-P10761

28812181501618  مسجل من قبل نادي االھلي محمد السید محمد الشناوي EGY-P01909

28412012408619  مسجل من قبل نادي االھلي ولید سلیمان سعید عبید EGY-P01779

28904011407295  مسجل من قبل نادي االھلي سعد الدین سمیر سعد على EGY-P01752

29602020100451  مسجل من قبل نادي االھلي محمد ھاني جمال الدمرداش EGY-P01380

29708082103173  مسجل من قبل نادي االھلي كریم ولید سید صالح حسن سید EGY-P61319

28902260102337  مسجل من قبل نادي االھلي مروان محسن فھمي ثروت جمال 
الدین

EGY-P44703

29404130102835  مسجل من قبل نادي االھلي محمود عبد المنعم عبدالحمید سلیمان EGY-P02017

29305200102716  مسجل من قبل نادي االھلي رامي ھشام عبدالعزیز مصطفى 
ربیعھ

EGY-P26019

بدر بنون  مسجل من قبل نادي االھلي MOR-P000646

Aliou Dieng  مسجل من قبل نادي االھلي MLI-P000639

Hermenegildo da c paulo   مسجل من قبل نادي االھلي
Bartolomeu

ANG-P000637

Oluwafemi Junior Ajayi  مسجل من قبل نادي االھلي NGR-P01077

على بن محمد المعلول  مسجل من قبل نادي االھلي TUN-P00732

29206210103011  مسجل من قبل نادي االھلي حسین على الشحات على EGY-P00837

29004021201914  مسجل من قبل نادي االھلي عمرو محمد عید السولیة EGY-P00803
ھاوي

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 01.09.1998 29.11.2020 صالح محسن محمد 
شلبي

√ 14.10.1989 29.11.2020 علي لطفى ابراھیم 
مصطفى

√ 29.09.1994 29.11.2020 حمدي فتحي عبدالحلیم 
عبدالفتاح

√ 04.02.1996 29.11.2020

√ 23.03.1997 30.11.2020 احمد رمضان عبده محمد

√ 24.01.1998 30.11.2020 احمد یاسر انور ریان

√ 08.11.1997 30.11.2020 اكرم توفیق محمد حسن

√ 06.03.1996 29.11.2020 محمد مجدي محمد 
مرسي

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 16.08.1992 04.11.2020 لویس إدوار ھینستروزا

√ 01.01.1994 07.11.2020 محمد عصام الدین 
ابوالعال سبع

√ 11.02.1993 04.11.2020 سیف الدین بن عصام 
الجزیرى

√ 23.11.1993 04.11.2020 فار ق نورالدین كابور

√ 23.04.1994 04.11.2020 عبدهللا محمد مغربى 
یاسین

√ 17.04.1996 09.11.2020 وسیم بن یحیي نغموشي

√ 07.05.1993 09.11.2020 ھیثم بن محمد الطاھر 
الجویني

√ 12.04.1988 30.11.2020 باسم محمود

√ 17.01.1988 30.11.2020 أحمد موسى

√ 22.01.1991 09.11.2020 كریم العلیم

√ 01.01.1988 09.11.2020 محمود قاسم

√ 01.04.1987 09.11.2020 ابراھیم صالح عبد 
الفتاح محمد

√ 01.11.1983 09.11.2020 حسن على عبد الرازق 
الشامى

√ 17.04.1993 09.11.2020 أحمد سید عبدهللا محمد

√ 10.03.1993 09.11.2020 حسن محمود رمضان 
شاھین

√ 01.05.2001 09.11.2020 محمد احمد السید عبده

√ 13.11.1997 04.11.2020 یوسف اسماعیل 
عمرالفاروق

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29711130103793 یوسف اسماعیل عمرالفاروق EGY-P11440

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 30105011322272 محمد احمد السید عبده EGY-P12404

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29303102502479 حسن محمود رمضان شاھین EGY-P01808

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29304178800971 أحمد سید عبدهللا محمد EGY-P01805

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 28311011502874 حسن على عبد الرازق الشامى EGY-P01681

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 28704011214811 ابراھیم صالح عبد الفتاح محمد جاد EGY-P01706

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 28801011201855 محمود ابو السعود زكى محمد قاسم EGY-P00898

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29101222401674 كریم مصطفى محمد عبد العلیم EGY-P00895

28801171701617  منتقل من نادي الزمالك أحمد محمد محمد موسى EGY-P00831

28804121900359  منتقل من نادي االھلي باسم على محمود عبدالنبي EGY-P00865

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

ھیثم بن محمد الطاھر الجویني  TUN-P000751

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

وسیم بن یحیي نغموشي  TUN-P000750

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29404238800717 عبدهللا محمد مغربى یاسین EGY-P251511

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

فاروق نورالدین كابور  BFA-P000516

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

سیف الدین بن عصام الجزیرى  TUN-P000740

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29401012137935 محمد عصام الدین ابوالعال سبع EGY-P136419

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

لویس إدوار ھینستروزا  COL-P000003
ھاوي

(34)        المقاولون العرب
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29603062101895 محمد مجدي محمد مرسي EGY-P01228

29711081200893  منتقل من نادي الجونة اكرم توفیق محمد حسن EGY-P11032

29801242103213  منتقل من نادي الجونة احمد یاسر انور ریان EGY-P10703

29703231201556  منتقل من نادي وادي دجلة احمد رمضان عبده محمد EGY-P61558

29602040103634  منتقل من نادي وادي دجلة محمد شریف محمد رجائي EGY-P01342

29409291803576  منتقل من نادي انبي حمدي فتحي عبد الحلیم عبد الفتاح EGY-P01984

28910141401892  منتقل من نادي انبي علي لطفى ابراھیم مصطفى EGY-P01784

29809011304993  منتقل من نادي انبي صالح محسن محمد شلبي EGY-P11057

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 20.06.2003 02.12.2020 یوسف احمد حسن احمد

√ 05.11.1987 09.11.2020 محمد عبد الرحیم

√ 09.06.1984 09.11.2020 عبد الرحمن فاروق احمد

√ 27.01.1999 02.12.2020 محمد علي محسن علي

√ 12.07.1989 09.11.2020 امیر محمد محمود عابد

√ 04.01.1994 09.11.2020 محمد محمود مجلى

√ 01.01.1994 09.11.2020 محمد سالم على عبد 
القادر

√ 02.01.1995 09.11.2020 أحمد محمد ابراھیم احمد

√ 13.12.1991 05.12.2020 محمد على

√ 22.10.1995 09.11.2020

√ 05.01.2000 02.12.2020 فضل فكري احمد سامي 
اباظھ

√ 25.06.1989 09.11.2020 احمد اسامة فتوح 
العیسوي

√ 19.05.1990 04.11.2020

√ 21.07.1989 28.11.2020

√ 26.08.1993 10.11.2020 احمد محمد عبدالعزیز 
مصطفى

√ 09.12.1989 26.11.2020 احمد محمد

√ 05.05.1992 29.11.2020 خالد احمد محمد الحسینى

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 05.07.2001 01.12.2020 زیاد محمد كمال محمد 
محمد

√ 24.11.1992 01.12.2020  Dinopeter Jude
Airaodion

√ 05.12.1990 02.12.2020  Zied Boughattas
Boughattas

√ 21.01.1992 03.12.2020  kawame
 amponsah

karikari
√ 28.02.1996 03.12.2020  hamed ismael

sawadogo
√ 12.11.1996 05.12.2020 john ebuka okoye

√ 04.12.1999 01.12.2020 محمد ھشام امام محمد 
شملول

29912040104737  منتقل من نادي االھلي محمد ھشام امام محمد شملول EGY-P43429

john ebuka okoye  مسجل من قبل نادي انبي NGR-P001153

hamed ismael sawadogo  مسجل من قبل نادي انبي BFA-P000520

kawame amponsah   مسجل من قبل نادي انبي
karikari

GHA-P000680

Zied Boughattas   مسجل من قبل نادي انبي
Boughattas

TUN-P000753

Dinopeter Jude Airaodion  مسجل من قبل نادي انبي NGR-P001151

30107051101034  مسجل من قبل نادي انبي زیاد محمد كمال محمد محمد EGY-P43439
ھاوي

(43)              انبي
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

29205051203674  منتقل من نادي سیرامیكا خالد احمد محمد الحسینى EGY-P25933

28912091600972  منتقل من نادي الجونة احمد مجدى سعد محمد EGY-P00966

29308262300394  منتقل من نادي انبي احمد محمد عبدالعزیز مصطفى EGY-P01799

28907210103938  منتقل من نادي انبي أحمد شكرى عبد الرؤوف علي خلیفھ EGY-P00778

29005191200137  منتقل من نادي انبي فادى محمد نجاح فتحى EGY-P00777

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 28906251700456 احمد اسامة فتوح داود EGY-P01745

 منتقل من نادي طالئع 
الجیش

 30001052100632 فضل فكري احمد سامي اباظھ EGY-P11115

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29510222103018 عبدالرحمن خالد امام حمودة EGY-P01261

29112131800454  منتقل من نادي االسماعیلي محمد حمدى زكى على EGY-P00729

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29501020100778 أحمد محمد إبراھیم أحمد EGY-P01233

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29401012506019 محمد سالم على عبد القادر EGY-P40310

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29401042200178 محمد محمود مجلى EGY-P23568

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 28907121300215 امیر محمد محمود عابد EGY-P24278

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 29901270103517 محمد علي محسن علي EGY-P11483

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 28406090104413 عبد الرحمن فاروق احمد EGY-P00747

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 28711052200155 محمد سمیر ثابت عبد الرحیم EGY-P00730

 مسجل من قبل نادي 
المقاولون العرب

 30306200106578 یوسف احمد حسن احمد EGY-P11584

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 10.04.1999 01.12.2020 عبدالرحمن عماد 
مصطفي محمد

√ 17.03.1994 26.11.2020 عمر فتحى محمد على 
عبد الكریم

√ 10.11.1991 26.11.2020 احمد صابر محمد

√ 17.12.1993 26.11.2020 عمر بسام محمد حلمي

√ 06.02.1991 29.11.2020 صالح الدین عاطف 
صالح الدین طھ

√ 26.01.1991 26.11.2020 عمرو ابراھیم

√ 04.05.1993 26.11.2020 أحمد أمین

√ 23.01.1992 03.12.2020 كریم طارق محمد 
صفوت یوسف

√ 25.11.2001 01.12.2020 عبدهللا عادل عزت عباس

√ 25.02.2000 01.12.2020 احمد قاسم احمد عبدالفتاح

√ 08.01.1994 26.11.2020 عبدالعزیز عطیة جبر 
مسعد

√ 05.01.1987 26.11.2020 رامي محمد صبري 
منصور

√ 17.10.1987 26.11.2020 ابراھیم یحیي زكریا جاد

√ 17.09.1997 26.11.2020 اسامھ جالل حامد ابراھیم

√ 01.10.1998 26.11.2020 محمود جاد محمود احمد

√ 20.02.1998 26.11.2020 ھشام عادل عزت عباس

√ 07.02.1999 01.12.2020 مصطفي عادل 
عبدالمجید یوسف

√ 01.08.1999 01.12.2020 محمد اسماعیل محمد 
قطب

√ 26.05.1999 01.12.2020 محمد شریف محمد انور

√ 17.03.1999 01.12.2020 احمد حسین محمد ابراھیم

√ 23.10.1988 26.11.2020

√ 01.06.1993 26.11.2020 محمد رزق محمد لطفي

√ 28.01.1992 01.12.2020 ابراھیم جالل ابراھیم 
محمد

√ 06.02.1990 01.12.2020 ابراھیم محمود أحمد 
أحمد القاضي

√ 10.04.1992 01.12.2020 محمود نعیم عبد الحمید 
سید

√ 15.03.1993 29.11.2020 محمد مرسي محمد 
محمد مرسي

√ 02.05.1999 01.12.2020  منتقل من نادي غزل احمد محمد یوسف السید
المحلة

 29905021201997 احمد محمد یوسف السید EGY-P25325

29303151501798  منتقل من نادي اسوان محمد مرسي محمد محمد مرسي EGY-P24080

29204102500991  منتقل من نادي اسوان محمود نعیم عبد الحمید سید EGY-P25892

29002061201418  منتقل من نادي اسوان ابراھیم محمود احمد احمد القاضي EGY-P01842

29201282400931  منتقل من نادي اسوان ابراھیم جالل ابراھیم محمد EGY-P03494

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29306011400451 محمد رزق لطفي عبد الباسط بیومى EGY-P01762

28810232200399  منتقل من نادي وادي دجلة عرفة سید محمد شلبى EGY-P00948

29903170103911  مسجل من قبل نادي انبي احمد حسین محمد ابراھیم EGY-P11092

29905260102976  مسجل من قبل نادي انبي محمد شریف محمد انور EGY-P11087

29908011903437  مسجل من قبل نادي انبي محمد اسماعیل محمد قطب EGY-P11084

29902071601873  مسجل من قبل نادي انبي مصطفي عادل عبدالمجید یوسف EGY-P11079

29802201100117  مسجل من قبل نادي انبي ھشام عادل عزت عباس EGY-P11047

29810011230793  مسجل من قبل نادي انبي محمود جاد محمود احمد EGY-P11044

29709171701811  مسجل من قبل نادي انبي اسامھ جالل حامد ابراھیم EGY-P11021

28710171302415  مسجل من قبل نادي انبي ابراھیم یحیي زكریا جاد EGY-P01766

28701050201337  مسجل من قبل نادي انبي رامي محمد صبرى منصور EGY-P01778

29401081602038  مسجل من قبل نادي انبي عبدالعزیز عطیة جبر عبدالمطلب 
مسعد

EGY-P01782

30002251401095  مسجل من قبل نادي انبي احمد قاسم احمد عبدالفتاح EGY-P11110

30111251101052  مسجل من قبل نادي انبي عبدهللا عادل عزت عباس EGY-P11144

29201230201051  منتقل من نادي بتروجیت كریم طارق محمد صفوت یوسف EGY-P01688

29305040101173  منتقل من نادي بتروجیت أحمد صبحى احمد أمین EGY-P00912

29101260102311  منتقل من نادي بتروجیت عمرو حسام عبد الواحد ابراھیم EGY-P00846

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29102060100051 صالح الدین عاطف صالح الدین طھ EGY-P01944

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29312170102011 عمر بسام محمد حلمى حسن EGY-P40501

29111100203231  منتقل من نادي الداخلیة احمد صابر محمد محمد EGY-P21963

29403172102812  منتقل من نادي االسماعیلي عمر فتحى محمد على عبد الكریم EGY-P25974

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29904100103694 عبدالرحمن عماد مصطفي محمد EGY-P10021

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 20.05.2000 05.12.2020 محمد توكل عبد الحمید 
السید

√ 17.03.1992 26.11.2020 على فوزى لبیب

√ 23.07.2000 01.12.2020 عبدالرحمن سمیر عبدهللا 
عبداللطیف

√ 13.03.1993 26.11.2020 محمود على صدیق غالى

√ 01.07.1993 06.12.2020 إیھاب سمیر محمد حمزة

√ 10.01.2001 01.12.2020 عبدالرحمن احمد عشري 
حسین

√ 17.11.1991 26.11.2020 عبد الرحمن عامر حسین

√ 01.09.1994 01.12.2020 مصطفي شلبي محمد 
علي

√ 01.10.1999 05.12.2020 كریم فؤاد عبدالحمید 
محمود

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 26.07.1993 09.11.2020 فرانك ستیفن لیك

√ 07.07.1997 09.11.2020 مصطفى محمود محمد 
محمد عنبر

√ 22.04.1994 09.11.2020 احمد عالء الدین محمود

√ 03.08.1991 09.11.2020 عمرو جمال سید احمد

√ 18.09.1991 29.11.2020 حسین حسین

√ 01.11.1988 09.11.2020 محمد ناصف سید 
عبدالرحمن

√ 01.05.1989 09.11.2020 خالد سرحان علي 
سطوحي

√ 19.05.1997 09.11.2020 أحمد ھاني حسیني عیادة

√ 30.01.1995 29.11.2020 ابراھیما كونیھ

√ 16.11.1998 29.11.2020 توني كوریا جومیز

√ 20.07.1991 18.11.2020 مصطفى جمال عبدالمجید

√ 30.04.1991 18.11.2020 حسن مجدي حسن

√ 11.11.1990 09.11.2020 على على

√ 25.12.1990 09.11.2020

√ 23.12.2000 10.11.2020 محمود عاطف محمد 
عفیفى

√ 09.04.1999 10.11.2020 مصطفى محمود حسن 
عوض الزنارى

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

 29904091800719 مصطفى محمود حسن عوض 
الزنارى

EGY-P63306

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

 30012232103771 محمود عاطف محمد عفیفى EGY-P43834

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

 29012250901125 محمد بسام محمد حلمي EGY-P01647

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29011111801356 على احمد مھاب على الفیل EGY-P00750

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29104302500419 حسن مجدي حسن EGY-P01923

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29107200106936 مصطفى جمال عبدالمجید EGY-P01837

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

توني كوریا جومیز  PRT-P000002

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

ابراھیما كونیھ  CIV-P000920

29705191900033  منتقل من نادي االسماعیلي أحمد ھاني حسیني إبراھیم موسى 
عیادة

EGY-P01887

28905011803375  منتقل من نادي سموحة خالد سرحان علي سطوحي EGY-P01943

28811010103693  منتقل من نادي الزمالك محمد ناصف سید عبدالرحمن EGY-P01998

29109182400514  منتقل من نادي االھلي حسین سید حسین على EGY-P00859

29108032701358  منتقل من نادي االھلي عمرو جمال سید احمد EGY-P01759

29404221800233  منتقل من نادي االھلي احمد عالء الدین محمود EGY-P17345

29707071703458  منتقل من نادي االھلي مصطفى محمود محمد محمد عنبر EGY-P40621

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

فرانك ستیفن لیك  GAB-P00365
ھاوي

(30)          طالئع الجیش
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي نجوم 
المستقبل

 29910011613697 كریم فؤاد عبدالحمید محمود EGY-P94163

 منتقل من نادي شركة 
اسیوط لتكریر البترول

 29409012512435 مصطفي شلبي محمد علي EGY-P68340

 منتقل من نادي فاركو 
الریاضى

 29111170200654 عبد الرحمن عامرحسین احمد 
ابراھیم

EGY-P22289

30101100104453  منتقل من نادي الزھور عبدالرحمن احمد عشري حسین EGY-P04245

29307011302553  منتقل من نادي طنطا إیھاب سمیر محمد سمره EGY-P24541

29303131701839  منتقل من نادي طنطا محمود على صدیق غالى EGY-P29498

30007231900232  منتقل من نادي القناة عبدالرحمن سمیر عبدهللا عبداللطیف EGY-P41233

 منتقل من نادي االلومنیوم 
الریاضي

 29203172700397 على فوزى لبیب عبدالغفار EGY-P26057

30005201201175  منتقل من نادي المنصورة محمد توكل عبد الوھاب السید EGY-P47810

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 08.08.1997 16.11.2020 علي محمد احمد محمد

√ 01.04.2001 10.11.2020 محمد سمیر سعد علي

√ 08.02.2001 10.11.2020 محمد محمد شحاتھ 
محمود

√ 01.10.1994 09.11.2020 محمد شعبان محمود عبده

√ 07.06.1993 09.11.2020 احمد عبدالرحمن سید 
محمد

√ 01.01.1992 30.11.2020 إسالم السعید عبد 
المقصود محارب

√ 01.04.1999 30.11.2020 احمد محمد احمد سالم

√ 25.08.1994 09.11.2020 أحمد سمیر محمد أحمد

√ 01.03.1989 30.11.2020 إسالم جمال فؤاد حامد

√ 29.05.1996 09.11.2020

√ 01.01.1992 30.11.2020 عمرو مرعي وھبھ جاد

√ 16.11.1997 30.11.2020 ناصر منسي دسوقي 
احمد

√ 29.01.1999 30.11.2020 حسام الدین غانم سید 
احمد

√ 18.05.1994 09.11.2020 عمرو عماد نجیب

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 13.12.1989 05.12.2020 دییجو كالدیرون

√ 14.02.1992 06.12.2020 إایھاب بن طارق مباركى

√ 21.09.1995 03.12.2020 جورجي فریننادو

√ 03.11.1995 30.11.2020 رودى انطوى

√ 07.12.1999 06.12.2020 صالح نصر صالح احمد

√ 01.01.2003 01.12.2020 عبدالرحمن رشدان 
محمد محمد

√ 18.09.1981 02.12.2020

√ 01.01.2001 01.12.2020 مصطفى محمد فھمى

√ 08.10.1995 06.12.2020 محمد ھالل على عطیة

√ 05.09.1995 05.12.2020 محمد عبد العاطى ابو 
زید

√ 06.02.1977 01.12.2020 محمد عبدالمنصف احمد 
محمد

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 27702060102615 محمد عبدالمنصف احمد محمد EGY-P01794

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29509051401297 محمد عبد العاطى محمد ابوزید EGY-P42042

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29510082300071 محمد ھالل على عطیة EGY-P41401

30101012453472  منتقل من نادي بتروجیت مصطفى محمد فھمى محمد فھمى 
فھمى

EGY-P52659

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 28109182101611 صالح محمد امین إبراھیم EGY-P00786

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 30301012112658 عبدالرحمن رشدان محمد محمد EGY-P11580

29912072102655  منتقل من نادي االھلي صالح نصر صالح احمد EGY-P10745

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

رودني انطوى  NLD-P000003

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

جورجي فریننادو  PRT-P000003

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

إایھاب بن طارق مباركى  TUN-P000757

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

دییجو كالدیرون  COL-P000004
ھاوي

(31)             وادي دجلة
مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي نجوم 
المستقبل

 29405182100918 عمرو عماد نجیب EGY-P27599

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29901292200192 حسام الدین غانم سید احمد EGY-P45161

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29711161301038 ناصر منسي دسوقي احمد EGY-P03551

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29201011209259 عمرو مرعي وھبھ جاد EGY-P01864

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29605291301159 مھند مصطفى احمد عبد المنعم EGY-P01326

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 28903010108191 إسالم جمال فؤاد حامد EGY-P01701

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 29408251401631 أحمد سمیر محمد أحمد EGY-P01869

29904011310155  منتقل من نادي الجونة احمد محمد احمد سالم EGY-P54783

29201011502436  منتقل من نادي الجونة إسالم السعید عبد المقصود محارب CHN-P00001

29306070101778  منتقل من نادي بتروجیت احمد عبدالرحمن سید محمد EGY-P04002

29410011223535  منتقل من نادي الداخلیة محمد شعبان محمود عبده EGY-P178450

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

 30102082400577 محمد محمد شحاتھ محمود EGY-P12402

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

 30104011406577 محمد سمیر سعد علي EGY-P12400

 مسجل من قبل نادي 
طالئع الجیش

 29708081302091 علي محمد احمد محمد EGY-P12341

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 10.11.2000 01.12.2020 محمد رضا محمد 
ابولبفتوح

√ 04.04.2003 06.12.2020 محمد حمدي علي احمد

√ 16.12.1995 03.12.2020

√ 03.06.2003 06.12.2020 كریم محمد عبدالحمید 
محمود

√ 10.04.2000 01.12.2020 عبدالرحمن عبدالعزیز 
احمد محمد

√ 22.08.1999 01.12.2020 حسین حمدى محمد 
رفعت

√ 26.02.1998 30.11.2020 ابراھیم محمد عایش 
محمد

√ 19.08.1989 03.12.2020 خالد رضا عبدالحمید سید

√ 12.03.2001 01.12.2020 حسام ایمن الغریب السید

√ 10.08.1990 10.11.2020 حسام حسن

√ 24.10.1998 03.12.2020 بسام ولید محمد ابراھیم

√ 27.04.1999 06.12.2020 نادر ھشام ھزاع غریب

√ 15.01.1993 03.12.2020 مسعد عوض سعد ابو 
الفتوح

√ 03.04.1996 01.12.2020

√ 21.12.1994 03.12.2020 رضا محمد عبدالعال 
حسن

√ 21.03.1998 05.11.2020 احمد عاطف مھران 
محمد

√ 23.04.1989 02.12.2020 احمد مجدي الحسینى 
محمد

√ 08.02.2003 01.12.2020 احمد شریف مصطفى

√ 30.09.1992 05.12.2020 محمد جمال طلبھ الكرتھ

√ 24.10.1991 04.12.2020 ابراھیم رجب عبد المنعم 
احمد

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 20.08.2001 01.12.2020 اسالم محمد حسن محمد

√ 04.06.1994 08.11.2020 امادو انیاص

√ 11.04.1999 08.12.2020 بدر یوسف محمد موسى

√ 16.01.1995 03.12.2020  مسجل من قبل نادي رفیق بن سامي كامرجي
االنتاج الحربى

رفیق بن سامي كامرجي  TUN-P000755

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

بدر یوسف محمد موسى  PSE-P000065

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

امادو انیاص  MRT-P000215

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 30108201204674 اسالم محمد حسن محمد EGY-P54080
ھاوي

(38)           منطقة القلیوبیة
(38)           االنتاج الحربى

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 منتقل من نادي ابو قیر 
لألسمدة

 29110241402036 ابراھیم رجب عبد المنعم احمد EGY-P45350

 منتقل من نادي ابو قیر 
لألسمدة

 29209301100219 محمد جمال طلبھ عبد اللطیف الكرتھ EGY-P24192

30302080400196  منتقل من نادي جاسكو احمد شریف مصطفى كمال زكى 
مصطفى

EGY-P41819

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

 28904232100135 احمد مجدي الحسینى محمود EGY-P01890

 منتقل من نادي م.ش 
سوھاج

 29803212600037 احمد عاطف مھران محمد EGY-P43732

29412212400713  منتقل من نادي بني سویف رضا محمد عبدالعال حسن EGY-P133411

 منتقل من نادي م.ش 
سمسطا

 29604032300733 أحمد عبدالحمید میھوب زكى EGY-P01120

29301151202038  منتقل من نادي اسوان مسعد عوض سعد ابو الفتوح EGY-P01772

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29904271701093 نادر ھشام ھزاع غریب EGY-P03019

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29810241601491 بسام ولید محمد ابراھیم EGY-P02994

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29008101201199 حسام عرفات عبد هللا حسن EGY-P00960

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 30103121100892 حسام ایمن الغریب السید EGY-P03070

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 28908190100259 خالد رضا عبدالحمید سید EGY-P13196

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29802261300818 ابراھیم محمد عایش محمد EGY-P02995

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29908222100357 حسین حمدى محمد رفعت EGY-P52539

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 30004101303314 عبدالرحمن عبدالعزیز احمد محمد EGY-P03029

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 30306031401492 كریم محمد عبدالحمید محمود EGY-P11587

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 29512162101391 عمرو محمد سید صالح EGY-P01359

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 30304042101218 محمد حمدي علي احمد EGY-P11582

 مسجل من قبل نادي وادي 
دجلة

 30011101304031 محمد رضا محمد ابوالفتوح EGY-P03042

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 07.11.2001 01.12.2020 ھاشم عبدالعظیم رجب 
عبدالعلیم

√ 27.12.1998 08.11.2020 وھاب أھادزي

√ 01.07.1998 08.11.2020 مصطفى محمد بدرى 
احمد

√ 30.03.1997 08.11.2020 مصطفى جابر 
عبدالعزیز مصطفى

√ 01.01.1992 08.11.2020 باسم مرسي القطب عبد 
هللا

√ 15.08.1988 08.11.2020

√ 09.06.1986 08.11.2020

√ 01.04.1991 03.12.2020 محمد محمود محمد 
الشبیني

√ 17.04.1991 03.12.2020 محمد عبدالفتاح الضوي

√ 08.08.1995 04.12.2020 اسالم جابر عبدالعزیز 
محمد

√ 20.01.1990 04.12.2020 محمد رمضان محسب 
بدوي

√ 03.07.1993 08.11.2020 محمد فییرا سانوجو

√ 24.05.1993 08.11.2020 أحمد محمد محمود عفیفى

√ 25.09.1991 08.11.2020 محمد غریب

√ 12.03.1997 08.11.2020 غنام محمد غنام عبدهللا

√ 08.08.1988 08.11.2020 احمد على محمد عبد 
العزیز

√ 30.12.1993 08.11.2020 محمد احمد عبد المجید 
محمد

√ 01.09.1993 08.11.2020 محمد السید عبد الرازق 
عبد العزیز

√ 05.05.1990 04.12.2020 محمد طارق ابو العز 
محمد

√ 03.02.1991 08.11.2020 عالء سالمھ منصور 
بیومي

√ 05.11.1996 04.12.2020 حسن یس دسوقى

√ 01.08.1997 08.11.2020 محمد عصام مصطفي 
محمد

√ 05.06.1993 08.11.2020 محمود عادل السید احمد

√ 01.04.1993 03.12.2020 السید السید

√ 30.09.1999 01.12.2020 عبد الرحمن زق 
بسطاوى احمد

√ 01.09.1999 01.12.2020 عبد الرحمن اسامة 
محمد محمد مسعود

√ 10.03.2001 01.12.2020 عبد هللا ھشام مصطفى 
خاطر

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 30103101301115 عبد هللا ھشام مصطفى خاطر EGY-P44631

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 29909010113838 عبد الرحمن اسامة محمد محمد 
مسعود

EGY-P44268

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 29909300113556 عبد الرحمن رزق بسطاوى احمد EGY-P44270

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 29304011306037 السید الشبراوى السید حجازى EGY-P00731

29306052301972  منتقل من نادي الفیوم محمود عادل السید احمد EGY-P61843

 منتقل من نادي جمھوریة 
شبین

 29708010100617 محمد عصام مصطفي محمد EGY-P10679

 منتقل من نادي منتخب 
السویس

 29611051402411 حسن یسن دسوقى EGY-P90693

 منتقل من نادي المریخ 
لاللعاب الریاضیة

 29102031402219 عالء سالمھ منصور بیومي EGY-P09767

29005051404557  منتقل من نادي اسوان محمد طارق ابو العز محمد EGY-P01833

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 29309011305857 محمد السید عبد الرازق عبد العزیز EGY-P02045

 منتقل من نادي االتحاد 
السكندري

 29312301800674 محمد احمد عبد المجید محمد EGY-P02043

28808081206051  منتقل من نادي الجونة احمد على محمد عبد العزیز EGY-P00893

29703121201313  منتقل من نادي الجونة غنام محمد غنام عبدهللا EGY-P49403

29109251605891  منتقل من نادي انبي محمد شوقى غریب عبدالعال EGY-P00902

29305240102891  منتقل من نادي بتروجیت أحمد محمد محمود عفیفى EGY-P01683

محمد فییرا سانوجو  منتقل من نادي بتروجیت CIV-P000912

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29001202105799 محمد رمضان محسب بدوي EGY-P28964

29508082700393  منتقل من نادي الداخلیة اسالم جابر عبدالعزیز محمد EGY-P27022

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29104170102559 محمد عبدالفتاح الضوي EGY-P01865

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 29104011602079 محمد محمود محمد الشبیني EGY-P23733

 منتقل من نادي حرس 
الحدود

 28606091401577 إبراھیم عبدالخالق سید عبدالخالق EGY-P00776

28808150104575  منتقل من نادي سموحة أحمد یحیى عبد الغنى EGY-P00784

29201011606398  منتقل من نادي الزمالك باسم مرسي القطب عبد هللا EGY-P251508

29703300200095  منتقل من نادي االھلي مصطفى جابر عبدالعزیز مصطفى EGY-P136580

29807012802315  منتقل من نادي االھلي مصطفى محمد بدرى احمد EGY-P55829

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

وھاب أھادزي  GHA-P000655

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 30111072403577 ھاشم عبدالعظیم رجب عبدالعلیم EGY-P141878

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 19.01.2002 01.12.2020 فاضل شریف فاضل 
حنفى السید

√ 02.01.1992 04.12.2020 علي فتحي عمر علي

√ 30.07.2001 01.12.2020 محمد عصام رفقى عبد 
اللطیف

√ 02.03.2000 01.12.2020 محمود رجب مندوه 
محمد

√ 29.01.1990 03.12.2020

√ 13.04.1995 06.12.2020 محمد احمد شحات احمد

√ 12.04.1993 03.12.2020 أحمد حسن محمد عبد 
الحمید

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 06.07.1993 29.11.2020  Serge Wilfried
Kanon

√ 03.10.1992 29.11.2020 عمر یونس بن كمال 
العیونى

√ 10.07.1983 30.11.2020 شریف اكرامى أحمد 
أحمد

√ 23.01.1997 30.11.2020 رمضان صبحي رمضان

√ 10.11.1984 30.11.2020 احمد فتحي عبد المنعم

√ 09.09.1992 06.12.2020 أحمد یوسف

√ 19.12.1994 30.11.2020 محمود منار سعید وادي

√ 21.03.1996 29.11.2020 اریك تراورى بى

√ 01.04.1992 30.11.2020 أحمد سامى سعد أبو 
العینین

√ 06.08.1992 29.11.2020 John Duku Antwi

√ 08.06.1987 30.11.2020

√ 06.04.1996 30.11.2020 نبیل عماد علي المھدي

√ 04.04.1991 30.11.2020 طارق طھ عبد السمیع

√ 21.07.1994 30.11.2020 عبدهللا بكري محمد احمد

√ 13.07.1985 30.11.2020 عبد هللا محمود سعید 
محمد

√ 30.01.1992 30.11.2020 عمر محمود سید جابر

√ 01.01.1989 30.11.2020  مسجل من قبل نادي على جبر جبر مسعد
بیرامیدز اف سي

 28901011636856 على جبر جبر مسعد EGY-P01694

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29201300100753 عمر محمود سید جابر EGY-P01709

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 28507131900794 عبد هللا محمود سعید محمد EGY-P00857

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29407212201075 عبدهللا بكري محمد احمد EGY-P09233

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29104042300917 طارق طھ عبدالسمیع عبد الحمید EGY-P23012

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29604061600053 نبیل عماد علي المھدي EGY-P37043

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 28706082101051 مھدى محمد سلیمان EGY-P00771

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 John Duku Antwi GHA-P00620

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29204011815298 أحمد سامى سعد أبو العینین EGY-P00829

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

اریك تراورى  BFA-P00497

29412198800916  منتقل من نادي المصري محمود منار سعید وادي EGY-P242493

29209092200235  منتقل من نادي االھلي أحمد محمد سید یوسف EGY-P00833

28411101402334  منتقل من نادي االھلي احمد فتحي عبد المنعم احمد EGY-P40309

29701230103311  منتقل من نادي االھلي رمضان صبحي رمضان EGY-P01751

28307100100812  منتقل من نادي االھلي شریف اكرامى أحمد احمد EGY-P00860

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

عمر یونس بن كمال العیونى  TUN-P000747

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 Serge Wilfried Kanon CIV-P000926
ھاوي

(28)                 منطقة بني سویف
(28)                 بیرامیدز 

مالحظاتاف سي صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

29304122102139  منتقل من نادي كوكاكوال أحمد حسن احمد عبد الحمید EGY-P24107

29504133100099  منتقل من نادي سیرامیكا محمد احمد شحات احمد EGY-P01761

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 29001291100134 معاذ محمد السید جبر EGY-P00941

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 30003022200013 محمود رجب مندوه محمد EGY-P44681

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 30107301301352 محمد عصام رفقى عبد اللطیف EGY-P44647

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 29201020102114 علي فتحي عمر علي EGY-P01811

 مسجل من قبل نادي 
االنتاج الحربى

 30201190104672 فاضل شریف فاضل حنفى السید EGY-P47365

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 14.09.1989 30.11.2020 محمد

√ 15.03.1995 30.11.2020

√ 02.02.1994 30.11.2020

√ 01.06.1994 30.11.2020 محمود حماده عوض

√ 01.01.1988 30.11.2020 محمد عصام یحى 
الجباس

√ 01.02.1996 30.11.2020

√ 30.07.1990 30.11.2020 احمد محمد بخیت عبد 
الجابر

√ 14.05.1991 30.11.2020 أحمد ناصر محمود 
الشناوى

√ 27.06.1991 06.12.2020 إبراھیم حسن إبراھیم 
عبد اللطیف

√ 01.10.1991 30.11.2020 أحمد توفیق محمد حسین

√ 13.04.1994 30.11.2020 أحمد منصور

تاریخ المیالد تاریخ القید اسم الشھرة
محترف

√ 20.02.1993 10.11.2020  Amamchi
Augustine Iwuji

√ 20.07.1992 01.12.2020  kazadi kasengu
francy

 20.05.2001 05.12.2020 معاذ انور الدسوقي 
الدسوقي

√ 20.06.1993 01.12.2020 أحمد السید رفعت احمد

√ 07.02.1993 01.12.2020 محمد حسن ھاشم 
عبدالعال

√ 10.11.1993 10.11.2020 محمود عید

√ 29.09.1993 10.11.2020 عمر كمال سید عبدالواحد

√ 19.12.1989 10.11.2020 فرید المرغنى

√ 31.12.1992 29.11.2020 سعودو سمبوري

√ 23.11.1999 05.12.2020 محمد محمد مصطفى 
الجمل

 20.03.2003 05.12.2020 ابراھیم سعید فھمي كامل 
محمد

√ 07.01.1991 01.12.2020 اسالم صالح سالم

√ 17.11.1988 10.11.2020 عمرو محمد رمضان 
عبدهللا موسى

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 28811171300898 عمرو عبدهللا محمد رمضان موسى EGY-P01963

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29101070300273 اسالم صالح سالم محمد عبده صبح EGY-P01956

 مسجل من قبل نادي 
المصري

√ 30303202106177 ابراھیم سعید فھمي كامل محمد EGY-P142068

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29911230300277 محمد محمد مصطفى الجمل EGY-P53722

سعودو سمبوري  منتقل من نادي الداخلیة BFA-P000501

28912191500053  منتقل من نادي الداخلیة فرید شوقى على المرغنى EGY-P00876

 منتقل من نادي اتحاد 
الشرطة

 29309290103614 عمر كمال سید عبدالواحد EGY-P01947

 منتقل من نادي المقاولون 
العرب

 29311101900856 محمود حمد حسن عید EGY-P00814

29302072502197  منتقل من نادي الزمالك محمد حسن ھاشم عبدالعال EGY-P40338

29306201502439  منتقل من نادي الزمالك أحمد السید رفعت احمد EGY-P01768

√ منتقل من نادي االھلي 30105201202672 معاذ انور الدسوقي الدسوقي EGY-P10897

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 kazadi kasengu francy RDC-P000793

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 Amamchi Augustine Iwuji NGR-P001128
ھاوي

(45)            بور سعید
(45)          المصري

مالحظات صفة الالعب الرقم القومي االسم الرباعي لالعب رقم القید

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29404130100093 أحمد أیمن محمد منصور الزھیري EGY-P00885

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29110011350835 أحمد توفیق محمد حسن EGY-P01712

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29106271800951 إبراھیم حسن إبراھیم عبد اللطیف EGY-P00805

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29105140300034 أحمد ناصر محمود معوض الشناوى EGY-P01705

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29007300200331 احمد محمد بخیت عبد الجابر EGY-P40323

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29602011304396 اسالم عیسي السید محمد عطیھ EGY-P01209

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 28801010300175 محمد عصام یحى الجباس EGY-P309660

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29406011207133 محمود حماده عوض EGY-P22315

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29402021900559 محمد فتحي محمود محمد EGY-P00812

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 29503151600574 محمد حمدي محمود شرف الدین EGY-P01376

 مسجل من قبل نادي 
بیرامیدز اف سي

 28909141402556 محمد فاروق اسماعیل سالمة الوكیل EGY-P00868

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 01.03.2000 06.12.2020 احمد السید محمد محمد 
یوسف

√ 05.01.2001 05.12.2020 ایھاب حسن توفیق العدل

√ 05.01.2000 06.12.2020 عمرو محمد نصر محمد 
البغدادي

√ 29.11.1997 10.11.2020 كریم ھشام محمد محمد 
العراقي

√ 03.12.1998 10.11.2020 اسالم عطیة عبد الكریم 
احمد السید

√ 03.04.1999 05.12.2020 رأفت محمد رأفت 
المغربي

√ 01.04.1999 05.12.2020 ابراھیم محمد ابراھیم 
عبد الكریم

√ 19.09.1999 05.12.2020 محمد عبد السالم السید 
العربي حسن عیاد

√ 10.01.1999 05.12.2020 كریم على محمود 
محمود سلیمان

√ 08.02.2002 05.12.2020 زیاد محمد محمد فرج 
سعید

√ 01.10.2002 05.12.2020 مھند محمد صادق مسعد 
الحجراتى

√ 04.01.2003 05.12.2020 محمد محسن حمدى 
محمد یوسف

√ 06.04.1997 10.11.2020 حسن حسن على محمد 
ابراھیم

√ 15.02.1991 10.11.2020 احمد مسعود عبدالوھاب 
محمد

√ 05.09.1996 10.11.2020

 01.06.1999 05.12.2020 امیر شعیب الصادق 
محمد

√ 10.04.1995 01.12.2020 أحمد علي أحمد علي 
دعدور

√ 16.01.1988 10.11.2020 احمد محمد علي جمعة

√ 01.10.1993 10.11.2020

√ 05.04.1990 21.11.2020 محمد جابر خلیفة ریاض 
محمد

√ 18.07.1993 01.12.2020 محمد نعمان عبد الفتاح 
صالح

√ 19.08.1997 30.11.2020 ایمن متولى ندا

√ 10.04.1999 05.12.2020 محمد احمد شحاتھ السید 
محمد رضوان

√ 24.04.1999 05.12.2020 مصطفى ایمن احمد 
محمد ابو الحسن

√ 01.01.1986 01.12.2020

√ 22.12.1992 10.11.2020 ایزى ایمیكا كریستیان

√ 07.08.1991 10.11.2020 محمد عبد اللطیف 
عوض هللا أحمد

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29108078800199 محمد عبد اللطیف عوض هللا أحمد EGY-P94654

 منتقل من نادي العاملین 
بشركة النصر للتعدین

ایزى ایمیكا كریستیان  NGR-P001086

 منتقل من نادي االنتاج 
الحربى

 28601012400399 أحمد شدید أحمد محمود EGY-P00952

29904240300295  منتقل من نادي الشرق مصطفى ایمن احمد محمد ابو الحسن EGY-P53702

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29904100300171 محمد احمد شحاتھ السید محمد 
رضوان

EGY-P53708

29708191701471  منتقل من نادي م.ش تال ایمن متولى ندا EGY-P105100

 منتقل من نادي كھرباء 
االسماعیلیة

محمد نعمان عبد الفتاح صالح  PSE-P000047

29004051802874  منتقل من نادي طنطا محمد جابر خلیفة ریاض محمد EGY-P24168

 منتقل من نادي المریخ 
لاللعاب الریاضیة

 29310011102377 احمد حامد عبده شوشھ EGY-P01549

28801161502993  منتقل من نادي المنصورة احمد محمد علي جمعة EGY-P01951

 منتقل من نادي بیرامیدز 
اف سي

 29504101502853 أحمد علي أحمد علي دعدور EGY-P02041

√ منتقل من نادي وادي دجلة 29906011904376 امیر شعیب الصادق محمد EGY-P40903

29609052104479  منتقل من نادي النصر حجاج محمد عویس عبدالحمید EGY-P01337

 منتقل من نادي مصر 
المقاصة

 29102152200532 احمد مسعود عبدالوھاب محمد EGY-P01953

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29704061200939 حسن حسن على محمد ابراھیم EGY-P44045

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 30301040300257 محمد محسن حمدى محمد یوسف EGY-P46192

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 30210010301075 مھند محمد صادق مسعد الحجراتى EGY-P46027

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 30202080300197 زیاد محمد محمد فرج سعید EGY-P46021

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29901100300555 كریم على محمود محمود سلیمان EGY-P45919

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29909190300231 محمد عبد السالم السید العربي حسن 
عیاد

EGY-P45918

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29904010300717 ابراھیم محمد ابراھیم عبد الكریم EGY-P45915

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29904031100432 رأفت محمد رأفت المغربي EGY-P45889

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29812030300053 اسالم عطیة عبد الكریم احمد السید EGY-P46333

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 29711290300099 كریم ھشام محمد محمد العراقي EGY-P46563

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 30001050300219 عمرو محمد نصر محمد البغدادي EGY-P46379

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 30101050300418 ایھاب حسن توفیق العایدي EGY-P46843

 مسجل من قبل نادي 
المصري

 30003010300936 احمد السید محمد محمد یوسف EGY-P46824

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 



االتحاد  المصري
تقریر قید الالعبین

√ 11.08.1989 01.12.2020 عصام ثروت حامد محمد

√ 20.02.1992 01.12.2020 مصطفي محمود امین 
سلطان

√ 01.01.1996 01.12.2020 عالء عطا عطا علي 
وھیب

 21.03.2000 06.12.2020 عوده احمدمحمد محمد

√ 19.04.1999 05.12.2020 على حمدى محمود على 
شرف الدین

 منتقل من نادي م.ش 
سندبسط

 29904191600636 على حمدى محمود على شرف الدین EGY-P65593

 منتقل من نادي القنطرة 
غرب

√ 30003211900079 عوده احمد محمد محمد سلیمان EGY-P134353

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29601010109674 عالء عطا عطا وھیب عطا علي EGY-P01259

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 29202201700117 مصطفي محمود امین سلطان EGY-P03470

 منتقل من نادي اف سي 
مصر

 28908111300655 عصام ثروت حامد محمد EGY-P01883

 مطبوع في EFA CMS  19:24 09.12.2020  صفحة 1 من 1 
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