
1

(مفتوحه )اطباق حفره 

12027صيد اسكندريةعبدالعزيز دمحم عزمى عبدالعزيز محيلبه1

10920صيد الدلىمصطفى اشرف مصطفى المرنى عبدالعظيم لرنى 2

11817صيد الدلىاحمد يحيى سعد لمر3

1134صيد الدلىماجى مصطفى دمحم عبدالمنعم عشماوى4

11410صيد الدلىاحمد توحيد محمود بهيج زاهر5

11017صيد الدلىمصطفى عاطف دمحم على احنيش6

10918صيد اسكندريةالحسن اسامه حسن مصطفى شمعه7

108صيد الدلىياسين ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان8

107صيد اسكندريةيوسف دمحم صادق ابراهيم دمحم شرف 9

106صيد الدلىحسين احمد حسين صبور10

105صيد اسكندريةدمحم احمد ابراهيم خلف11

104صيد الدلىاحمد فاروق شبراوى طوخى12

103صيد الدلىدمحم حسام الدين احمد فؤاد13

102صيد الدلىدمحم محسن موسى السيد محفوظ14

101صيد الدلىيوسف حاتم عاشور دمحم ايوب15

100صيد الدلىطارق منير صالح ثابت16

99صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم17

96صيد اسكندريةاحمد سمير السيد احمد لاسم18

96صيد الدلىايمن محمود احمد خليل19

94صيد اسكندريةيوسف ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح 20

94نادى الشمسهيثم دمحم على دمحم جعفر21

94صيد الدلىيوسف ايمن محمود احمد خليل 22

94صيد اسكندريةسيف الدين طارق دمحم غوث عبداللطيف الصاوى 23

93صيد اسكندريةدمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف24

93صيد الدلىسحر طلعت مصطفى ابراهيم25

92صيد الدلىاحمد حنفى زكى عيد26

90صيد اسكندريةمروان حسام فاروق دمحم الصباغ 27

90صيد اسكندريةطارق دمحم غوث عبداللطيف على 28

89صيد الدلىعالء الدين حسن عبدالفتاح المماح29

88صيد اسكندريةاحمد دمحم حسن دمحم أنور السيد30

88نادى الشمسعاطف نعيم حبيب عبدهللا31

88صيد الدلىاحمد دمحم دمحم فتح هللا32

87صيد اسكندريةطارق زيدان عبدالرواف دمحم33

86صيد الدلىعبدالرحمن اشرف رافت ابوالفتوح دمحم34

84صيد اسكندريةكمال نادر كمال الحديدى35

84صيد الدلىعمرو دمحم سالم الرافعى36
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83صيد اسكندريةعمر شريف نبيل دمحم حجازى37

78صيد الدلىايهاب حماده عبدالرؤوف مصطفى38

78صيد الدلىامين دمحم احمد منصور39

76صيد الدلىدمحم اشرف سعيد سعد شاهين40

73صيد الدلىمحمود تحسين دمحم رزق مطر41

71صيد الدلىعمرو فاروق على سيد عزب42

70صيد اسكندريةعمر ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح 43

68صيد الدلىمحمود عزالدين لاسم44

68صيد الدلىاحمد حمدى احمد مغازى45

65صيد اسكندريةنادين ايمن ابراهيم ابراهيم رخا46

55نادى الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى47

37صيد الدلىادهم احمد دمحم عصام الدين علم الدين 48

35صيد الدلىمصطفى محمود دمحم رزق49

الرواد

100صيد الدلىطارق منير صالح ثابت1

99صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم2

96صيد الدلىايمن محمود احمد خليل3

89صيد الدلىعالء الدين حسن عبدالفتاح المماح4

88نادى الشمسعاطف نعيم حبيب عبدهللا5

87صيد اسكندريةطارق زيدان عبدالرواف دمحم6

55نادى الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى7

68صيد الدلىمحمود عزالدين لاسم8

76صيد الدلىدمحم اشرف سعيد سعد شاهين9

:فوق السن

93صيد اسكندريةدمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف1

84صيد الدلىعمرو دمحم سالم الرافعى2

78صيد الدلىامين دمحم احمد منصور3

(سيدات)حفرة 

113صيد الدلىماجى مصطفى دمحم عبدالمنعم عشماوىتسجيل

93صيد الدلىسحر طلعت مصطفى ابراهيمتسجيل

(18ناشئين  )حفرة 

108صيد الدلىياسين ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان1

94صيد الدلىيوسف ايمن محمود احمد خليل 2

90صيد اسكندريةمروان حسام فاروق دمحم الصباغ 3

86صيد الدلىعبدالرحمن اشرف رافت ابوالفتوح دمحم4
70صيد اسكندريةعمر ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح 5
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342  :(أ)صيد الدلي :الفريك االول 

مصطفى عاطف احنيش/ احمد توحيد زاهر/ احمد يحيى لمر

334:الفريك الثانى صيد اسكندرية  

الحسن شمعه/ دمحم احمد خلف/ عبدالعزيز محيلبه

328 :(ب)صيد الدلى :   الفريك الثالث 

مصطفى المرنى/ ماجى مصطفى عشماوى/ حسين احمد صبور

237:نادى الشمس : الفريك الرابع 

خالد دمحم فؤاد/ عاطف تعيم حبيب/ هيثم دمحم على جعفر

 :(رجال)طباق اسكيت ا

11432صيد الدلىسركيس كريكور سركيس مارتايان1

11231صيد الدلىمصطفى فرج راسم كامل2

10123صيد الدلىزينب طارق صالح الدين عطيه3

9511صيد الدلىاميه اشرف فاروق السيد سليم 4

114صيد الدلىعمر هشام سيف هللا دمحم ابراهيم5

105صيد الدلىشهد اشرف فاروق السيد سليم6

104صيد الدلىدمحم ايمن دمحم دمحم سيد 7

101صيد الدلىحسين مصطفى احمد رشدى الصحن8

89صيد الدلىعبدهللا عمرو احمد دمحم المكاوى 9

88صيد الدلى(.)ساجد ابراهيم عبدالحميد مسعد الدالى 10

44صيد الدلىدمحم اسامه دمحم الشاذلى جاد الكريم11

 :( ناشئين21)طباق اسكيت ا

104صيد الدلىدمحم ايمن دمحم دمحم سيد تسجيل

 :( ناشئين18 )طباق اسكيت ا

95صيد الدلىاميه اشرف فاروق السيد سليم 1

89صيد الدلىعبدهللا عمرو احمد دمحم المكاوى 2

88صيد الدلى(.)ساجد ابراهيم عبدالحميد مسعد الدالى 3

44صيد الدلىدمحم اسامه دمحم الشاذلى جاد الكريم4

 :(سيدات  )طباق اسكيت ا

105صيد الدلىزينب طارق صالح الدين عطيهتسجيل

101صيد الدلىاميره بهاء الدين بدر ابوشمهتسجيل


