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180المؤسسه الرٌاضٌةمجدى محمد سٌف الدٌن عبدالحفٌظ1

177المؤسسه الرٌاضٌةكرٌم عصام الدٌن شعبان2

174صٌد الدقىسركٌس كرٌكور مارتاٌان3

169المؤسسه الرٌاضٌةاحمد رفعت محمود محمد العطار4

163صٌد الدقىماجد احمد سعد على5

160صٌد الدقىمحمد على عبدالعزٌز على المرلى6

160صٌد الدقىمحمد احمد محمد امٌن7

159صٌد اسكندرٌهوئام محسن مصطفى كامل8

157صٌد اسكندرٌهاحمد محمد احمد عبدالاله9

155صٌد الدقىطارق عادل ابراهٌم محمد اٌوب10

154صٌد الدقىرافى كرٌكور مارتاٌان11

154صٌد الدقىمحمد تحسٌن محمد رزق مطر12

151صٌد الدقىتحسٌن محمد رزق رزق مطر13

150وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطٌوه عوٌضه14

150وادى النطروناسامه على كامل على محمد15

149وادى النطرونحسن عثمان حنفى عثمان16

149وادى النطرونعبدالشفٌع عوض فاٌز ضٌف هللا17

147المؤسسه الرٌاضٌةعمرو احمد محمد محمد شرف18

147وادى النطرونمساعد عبدالمولى ناٌل عمر19

143وادى النطرونسعٌد علوانى عبدالحمٌد علوانى20

142صٌد الدقىفرج راسم كامل سلطان21

141صٌد الدقىفتح هللا محمد كمال الدٌن بركات22

141وادى النطرونصالح ناٌل عمر منبى23

138وادى النطرونعبدالحمٌد ابراهٌم ناٌل عمر24

137صٌد الدقىحسن احمد محمد ابوزٌد25

136نادى المعادىعمر عبدالعزٌز حسٌن توفٌق26

136صٌد الدقىهٌثم محمد عدنان طه27

136صٌد اسكندرٌهحسٌن محمد حسٌن كامل الدٌب28

135صٌد اسكندرٌهمحمد فتحى عبدالرحٌم شاهٌن29

134المؤسسه الرٌاضٌةهشام عدنان محمد عبدالجلٌل30

134صٌد الدقىمحمود تحسٌن محمد رزق مطر31

132صٌد الدقىٌحٌى عاصم عبدالحلٌم الدالى32

130صٌد الدقىكرٌم مصطفى كامل جالل ندا33

128المؤسسه الرٌاضٌةاحمد محمود محى الدٌن محمد34

128وادى النطرونفرج هدٌوه امراجع عجٌل35

125نادى الشمساشرف منٌر احمد فتح هللا36

122صٌد اسكندرٌهزٌاد محمد سالمه على37

120نادى الشمسابراهٌم على محمد ابراهٌم حسن38

113صٌد الدقىاحمد محمد محمد فتح هللا39
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112نادى المعادىحنا سامى مالك بشاى40

109هواة الصٌدعبدهللا محمد قمر ٌوسف محمد41

105صٌد الدقىاشرف احمد محمد عبدالكرٌم42

101وادى النطروناسامه محمد العبد بكٌر43

100صٌد اسكندرٌهعوض عوض فاٌز ضٌف هللا44

99صٌد الدقىتامر عاطف محمد بكر منصور45

74صٌد الدقىاٌمن محمد محمد سٌد46

35نادى المعادىعمرو اشرف عبدالحمٌد السرجانى47

:الــفــــــرق

526 :(أ)نادى المؤسسة الرٌاضٌة :  الفرٌق االول

احمد رفعت محمود العطار/ مجدى محمد سٌف / كرٌم عصام الدٌن شعبان 

488 :(أ)الفرٌق الثانى صٌد الدقً 

محمد احمد امٌن/ رافى كرٌكور / سركٌس كرٌكور

471:(ب)الفرٌق الثالث صٌد الدقً 

توحٌد بهٌج زاهر/ محمد تحسٌن مطر/ طارق عال ابراهٌم اٌوب

452:صٌد اسكندرٌة :  الفرٌق الرابع

حسٌن كامل الدٌب/ احمد محمد عبدالاله/  وئام محسن مصطفى

445:(أ)نادى صٌد وادى النطرون :  الفرٌق الخامس 

مساعد عبدالمولى ناٌل/ عبدالشفٌع عوض فاٌز/ حسن عثمان حنفى

434:(ب)نادى صٌد وادى النطرون :  الفرٌق السادس 

صالح ناٌل عمر/ سعٌد علوانى عبدالحمٌد/ اسامه على كامل

409:(ب)نادى المؤسسة الرٌاضٌة :  الفرٌق السابع 

عمرو احمد محمد شرف/هشام عدنان محمد/ احمد محمود محى الدٌن

:سنه 21ناشئٌن 

146صٌد الدقىعمر هشام سٌف هللا محمد ابراهٌم1

130وادى النطرونصالح عبدالحلٌم عبدالسالم عطٌوه2

125المؤسسه الرٌاضٌةمحمود محمد هاشم حسن احمد3

99وادى النطرونموسى رمضان عبدالسالم عطٌوه4

: سنه 18ناشئٌن 

121وادى النطرونربٌع عبدالشفٌع عوض فاٌز1

الرواد

162صٌد الدقىتوحٌد بهٌج زاهر1

161صٌد الدقىخالد محمد عبدالمنعم حامد المصرى2

157صٌد اسكندرٌهمحمد وائل حسن كراوٌة3

148صٌد اسكندرٌهفؤاد احمد محمد عبداللطٌف قاسم 4

134صٌد الدقىهشام محمد عزٌز احمد5
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133صٌد اسكندرٌهطارق حسن محمد كراوٌه6

131صٌد الدقىطارق محمد عثمان بقلة7

122صٌد الدقىطارق السباعى محمد زٌن العابدٌن8

92صٌد اسكندرٌهطارق كمال الدٌن حسن حموده9

81صٌد الدقىاحمد سعد الدٌن عبدهللا10

154صٌد الدقىجورج نقوال شٌعا1

109صٌد اسكندرٌهبرج انترانٌك ارتٌن مشجٌان2

106صٌد الدقىمحمد عبدالعزٌز احمد على3

98نادى المعاديامٌن محمد احمد منصور4

82صٌد اسكندرٌهعلى محمد احمد عمر5

(فوق السن)الرواد 


