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(رجال)اطباق حفره 

11420صيد الدقىسيف هللا فتحى محمد فوزى1

11219صيد الدقىاسالم ابوبكر صالح فؤاد الحكيم2

110201صيد اسكندريةمحمد احمد ابراهيم خلف3

110210صيد الدقىعمرو محمد حسن عزالدين4

10916صيد اسكندريةعمرو محى الدين محفوط احمد محفوظ5

10913صيد الدقىحسن على عزيز القريعى6

108المؤسسة الرياضيةحسين عبدالفتاح مصطفى متولى7

107صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل8

107صيد الدقىعمرو عبدالعظيم حسين حسنى محمد اسماعيل9

107صيد اسكندريةطارق زيدان عبدالرواف محمد10

106صيد الدقىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا11

105نادى الشمسخالد محمد فؤاد السيد فهمى12

103صيد اسكندريةاشرف فتح هللا احمد راغب13

102صيد اسكندريةاحمد محمد حسن محمد انور14

101صيد الدقىمحمود عبدالفتاح حسين صباح15

101صيد اسكندريةاحمد سمير السيد احمد قاسم16

100صيد الدقىحسين احمد حسين صبور17

99نادى المعادىحنا سامى مالك بشاى18

99صيد الدقىحسن عثمان حنفى عثمان19

98نادى الشمسوليد محمد رضا ابراهيم بطيشه20

97وادى النطرونجمعه عبدالحفيظ جمعه قويه21

96صيد الدقىاحمد فاروق شبراوى طوخى22

95صيد اسكندريةمحمود فؤاد احمد محمد قاسم23

94صيد الدقىسعد محمد عادل احمد ابوالفتوح24

94صيد الدقىاحمد حنفى زكى عيد25

94نادى الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال يوسف كمال26

93صيد الدقىعمرو فاروق على سيد عزب27

93صيد الدقىاحمد محمد محمد فتح هللا28

91المؤسسة الرياضيةاحمد بدر عبدهللا محمد29

90صيد الدقىكريم مصطفى كامل جالل ندا30

90نادى الشمسمحمد محمود محمد العليمى31

90نادى الشمسهيثم محمد على محمد جعفر32

87صيد الدقىرياض امين محمد احمد منصور33

87صيد الدقىمحمد محسن موسى السيد محفوظ34

82صيد اسكندريةوليد محمد محمود حسن حمده35

81صيد الدقىتامر عاطف محمد بكر منصور36

80صيد الدقىنورالدين محمد حسين مصطفى الريس37

77صيد الدقىعمرو توفيق بسيونى احمد38

73صيد الدقىعمرو يسرى على عبده الجيار39
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72صيد الدقىاميل اندريه اميل فتال40

72وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه41

68صيد اسكندريةمحمود عبدالسالم محمد الصفوانى42

65صيد الدقىكريم عمرو عبدالقادر عبدالعظيم43

64صيد الدقىايهاب حماده عبدالرؤوف مصطفى44

61صيد الدقىمحمد رجب هللا سيد محمد ابوزيد45

54وادى النطرونسليمان فضل عبدالرحيم سليمان46

50نادى المعادىوائل محمد عاشور عبدالملك الزرو47

47صيد الدقىعبدالحميد ابراهيم نايل عمر48

41صيد الدقىالمعتصم باهلل صابر محمد مصطفى المغربى49

40صيد الدقىمصطفى محمد عبدالمنعم حسن50

36نادى المعادىمحمد لبيب مصطفى الكومى51

:الــفــــــرق

333 :(أ)صيد الدقي :  الفريق االول

سيف هللا فتحى فوزى/ اسالم ابوبكر صالح الحكيم/ عمرو عبدالعظيم حسين

326 :(أ)صيد اسكندرية : الفريق الثانى 

عمرو محى الدين محفوظ/ وئام محسن مصطفى/ محمد احمد ابراهيم خلف

319 :(ب)صيد الدقي : الفريق الثالث 

عمرو محمد حسن عزالدين/ حسين احمد صبور/ حسن على عزيز القريعى

308 :(ب)صيد اسكندرية : الفريق الرابع 

صالح الدين احمد قاسم/ هشام محمد غوث الصاوى/ طارق زيدان عبدالرواف

293:نادى الشمس : الفريق الخامس 

خالد محمد فؤاد السيد/ وليد محمد رضا بطيشه/ هيثم محمد على جعفر

227:نادى المعادى :   الفريق السادس

مجدى محمد عبدالفتاح  / محمد لبيب مصطفى/ حنا سامى مالك

الرواد

104صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم1

103وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه2

102صيد اسكندريةايفانجلوس خريستو نياهونيش3

97صيد اسكندريةحسام الدين محمد عبدالعال4

97صيد اسكندريةهشام محمد غوث عبداللطيف الصاوى5

96صيد الدقىاحمد احمد وجيه محمد حلمى امام6

83صيد الدقىمحمد اشرف سعيد شاهين7

79صيد الدقىيحيى عاصم عبدالحليم الدالى8

69صيد الدقىعالء الدين حسن القماح9

54صيد الدقىهشام رامز عبدالحافظ على10

34صيد الدقىعمرو محمد فاروق ابوالعز حسن11

:فوق السن

101صيد الدقىحمدى محمد عصام الدين حمدى1
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97صيد الدقىمحمود عباس احمد االتربى2

92نادى المعادىمجدى محمد عبدالفتاح على3

86صيد اسكندريةمحمد يسرى على محمد شحاته4

84صيد الدقىامين محمد احمد منصور5

63صيد اسكندريةعلى محمد احمد عمر6

(سيدات)حفرة 

103صيد اسكندريةنورهان فوزان مصطفى المنياوى1

79صيد اسكندريةنادين ايمن ابراهيم ابراهيم رخا2

21حفرة ناشئين 

95صيد الدقىيوسف حاتم عاشور محمد ايوب1

95صيد الدقىربيع عبدالشفيع عوض فايز2

18حفرة ناشئين 

104صيد اسكندرية(.)يوسف محمد صادق ابراهيم محمد شرف 1

101صيد اسكندريةيوسف ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح2

95صيد اسكندريةمصطفى هشام يحيى خميس ابوهيف3

93صيد اسكندريةسيف الدين طارق محمد غوث عبداللطيف 4

93صيد الدقىمصطفى اشرف مصطفى القرنى عبدالعظيم قرنى5

89صيد اسكندريةابراهيم حميد ابراهيم احميدان سليمان6

18حفرة ناشئات

89صيد اسكندريةمريم طارق احمد احمد السيد1


