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(رجال )اطباق حفره 

11121صيد الدقىمصطفى عاطف دمحم على احنيش1

11919صيد اسكندريةعبدالعزيز دمحم عزمى عبدالعزيز محيلبه2

11020صيد الدقىاحمد توحيد محمود بهيج زاهر3

11621صيد الدقىاحمد يحيى سعد قمر4

10819صيد الدقىدمحم حسام الدين احمد فؤاد5

10615صيد الدقىعمرو دمحم حسن عزالدين احمد6

1037صيد الدقىاسالم ابوبكر صالح فؤاد الحكيم7

103صيد الدقىحسين احمد حسين صبور8

102صيد اسكندريةدمحم احمد ابراهيم خلف9

101صيد الدقىفرانكو بيرو لويجى روالندو دوناتو10

99المؤسسة الرياضيةحسين عبدالفتاح مصطفى متولى11

97صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل12

96صيد اسكندريةدمحم طارق زيدان عبدالرواف13

92صيد الدقىيوسف حاتم عاشور دمحم ايوب14

92صيد الدقىكريم مصطفى كامل جالل ندا15

87صيد الدقىالمعتصم باهلل عماد عليش توحيد عليش16

86المؤسسة الرياضيةاحمد سليمان عبدالحميد عباس17

86صيد اسكندريةاحمد سمير السيد احمد قاسم18

84صيد اسكندريةاحمد دمحم حسن دمحم انور19

82صيد الدقىاحمد حنفى زكى عيد20

82صيد اسكندريةكمال نادر كمال الحديدى21

79نادى الشمسهيثم دمحم على دمحم جعفر22

75صيد اسكندريةوليد دمحم محمود حسن حمده23

73نادى الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال يوسف كمال24

72صيد الدقىعمر حسين امين هندى25

68المؤسسة الرياضيةتامر منير كامل أنطون26

63صيد الدقىالمعتصم باهلل صابر دمحم مصطفى المغربى27

60صيد الدقىكريم عمرو عبدالقادر عبدالعظيم28

53صيد الدقىعمرو فاروق على سيد عزب29

36صيد الدقىاحمد على السيد هاشم30

الرواد

91صيد اسكندريةطارق زيدان عبدالرواف دمحم1

90صيد الدقىايمن محمود احمد خليل2

88صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم قاسم3

73صيد الدقىدمحم احمد ابراهيم خليل4

 

 بطولة كأس االتحاد لنادى الشمس لالطباق 
  على ميادين نادى 6 أكتوبر

2022 / 2 / 19 ، 18 ، 1 / 14  



2
73نادى الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى5

63صيد الدقىدمحم اشرف سعيد شاهين6

61صيد اسكندريةدمحم وائل حسن كراوية7

:فوق السن

85صيد اسكندريةدمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف1

73صيد الدقىعمرو دمحم سالم الرافعى2

67صيد الدقىامين دمحم احمد منصور3

57صيد الدقىمحمود عباس احمد االتربى4

(سيدات)حفرة 

107صيد الدقىماجى مصطفى دمحم عبدالمنعم عشماوى1

86صيد الدقىسحر طلعت مصطفى ابراهيم2

34صيد الدقىايه مدحت حامد احمد القداح3

(21ناشئين  )حفرة 

103صيد اسكندريةمصطفى هشام يحيى خميس ابوهيف 1

101صيد اسكندريةيوسف دمحم صادق ابراهيم دمحم شرف 2

100صيد الدقى(18)مصطفى اشرف مصطفى القرنى عبدالعظيم قرنى 3

89صيد اسكندريةيوسف ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح 4

76صيد اسكندريةعبدالرحمن طارق زيدان عبدالرواف دمحم 5

(18ناشئين  )حفرة 

99صيد الدقىادهم احمد دمحم عصام الدين علم الدين 1

90صيد الدقىيوسف ايمن محمود احمد خليل 2

813صيد الدقىطلعت ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان3

812صيد الدقىياسين ايهاب دمحم ماضى دمحم عثمان4

74صيد الدقىيوسف منتصر ابراهيم ناصر5
67صيد اسكندريةعمر ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح 6
61صيد الدقىعلى مختار محمود خيرت على خيرت محمود خيرت7

(21ناشئات  )حفرة 

97صيد اسكندريةمريم طارق احمد احمد السيد 1

75صيد الدقىفاطمه احمد حنفى زكى عيد 2

62صيد الدقىملك تامر محمود احمد ابوالعال3

60صيد الدقىنادين عمر عزالدين ابراهيم حسن عزالدين ابراهيم 4

 :(رجال)طباق اسكيت ا

113صيد الدقىسركيس كريكور سركيس مارتايان1

111صيد اسكندريةابراهيم دمحم صادق ابراهيم دمحم صادق شرف2

108المؤسسة الرياضيةكريم عصام الدين شعبان عبدالفتاح3

107صيد الدقىعمر هشام سيف هللا دمحم ابراهيم4

106المؤسسة الرياضيةمجدى دمحم سيف الدين عبدالحفيظ5

104صيد الدقىمصطفى فرج راسم كامل6
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99صيد الدقىدمحم يحيى صفوت راغب7

97المؤسسة الرياضيةهشام عدنان دمحم عبدالجليل8

 :( ناشئين21)طباق اسكيت ا

89صيد الدقى(.)عبدالرحمن عماد عليش توحيد عليش 1

88صيد الدقى(رجال)عمر سامح دمحم سمير دمحم رشاد دمحم 2

79صيد الدقىمهاب فرج راسم كامل3

 :( ناشئين18 )طباق اسكيت ا

96صيد الدقى(.)دمحم ايمن دمحم دمحم سيد 1

87صيد الدقىساجد ابراهيم عبدالحميد مسعد الدالى2

86صيد الدقىشهاب اشرف فاروق السيد سليم3

83صيد الدقى(.)عبدهللا عمرو احمد دمحم المكاوى 4

77صيد الدقىاميه اشرف فاروق السيد سليم 5

 :(سيدات  )طباق اسكيت ا

104صيد الدقىشهد اشرف فاروق السيد سليمتسجيل

91صيد الدقىزينب طارق صالح الدين عطيهتسجيل


