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(رجال)اطباق حفره 

11845صيد الدقىاحمد توحيد محمود بهيج زاهر1

11744صيد الدقىمصطفى عاطف محمد على احنيش2

11635المؤسسة الرياضيةمحمد محمود زكى ابوزيد3

11730صيد اسكندريةعبدالعزيز محمد عزمى عبدالعزيز محيلبه4

11426صيد الدقىاحمد يحيى سعد قمر5

11717صيد الدقىاحمد محمد ناير عفت6

113صيد اسكندريةمهند احمد نورالدين عبدالكريم شالش7

111صيد الدقىمحمد حسام الدين احمد فؤاد8

110صيد الدقىحسين احمد حسين صبور9

110صيد الدقىكريم عمرو عبدالقادر عبدالعظيم10

106صيد الدقىاسالم ابوبكر صالح فؤاد الحكيم11

106صيد اسكندريهطارق زيدان عبدالرواف محمد12

104المؤسسة الرياضيةحسين عبدالفتاح مصطفى متولى13

104صيد اسكندريةاحمد سمير السيد احمد قاسم14

103صيد الدقىعمرو محمد حسن عزالدين15

103صيد الدقىعمرو عبدالعظيم حسين حسنى محمد اسماعيل16

103صيد اسكندريةطارق محمد غوث عبداللطيف الصاوى17

103نادى المعادىحنا سامى مالك بشاى18

102المؤسسة الرياضيةاحمد بدر عبدهللا محمد19

102صيد اسكندريةمحمد احمد ابراهيم خلف20

101صيد الدقىسيف هللا فتحى محمد فوزى21

99صيد اسكندريةاحمد محمد حسن محمد انور22

96صيد اسكندريهوئام محسن مصطفى كامل23

95صيد الدقىاحمد حنفى زكى عيد24

93صيد الدقىاحمد حامد عبدالستار حامد25

92صيد اسكندريهعمرو احسن محمد احمد منسى26

92صيد الدقىرياض امين محمد احمد منصور27

91صيد اسكندريهاحمد تامر محمود احمد مرسى العمراوى28

90صيد الدقىاحمد محمد محمد فتح هللا29

89صيد الدقىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا30

89صيد اسكندريهمصطفى فوزان مصطفى المنياوى31

87صيد اسكندريةوليد محمد محمد حسن حمده32

86وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه33

83صيد اسكندريهعوض عوض فايز ضيف هللا34

89نادى الشمسخالد محمد فؤاد السيد فهمى35

80صيد اسكندريةشريف محمد محمود عبداللطيف نعيم36

79صيد اسكندريةمحمود فؤاد احمد محمد قاسم37
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2 74صيد الدقىشريف وجدى عزمى جاد38

58صيد اسكندريهمحمد ابراهيم احمد على39

56صيد اسكندريهايمن احمد كمال عبدالحميد صالح40

52صيد الدقىكريم مصطفى كامل جالل ندا41

46صيد الدقىتامر عاطف محمد بكر منصور42

43وادى النطرونمحمد عبدالعظيم عبدالحميد شهوان الطحاوى44

42وادى النطرونمحمود احمد سعيد عبدالعزيز45

:الــفــــــرق

344 :(أ)الفريق االول صيد الدقي 

كريم عمرو عبدالقادر/ احمد محمد ناير/ مصطفى عاطف احنيش 

340:(أ)الفريق الثانى  صيد اسكندرية 

مهند احمد نور شالش/صالح الدين  احمد قاسم /عبدالعزيز محمد عزمى

338 :(ب)الفريق الثالث صيد الدقي 

اسالم ابوكر صالح/ احمد توحيد زاهر / احمد يحيى قمر

322:نادى المؤسسة الرياضية :   الفريق الرابع 

حسين عبدالفتاح مصطفى متولى/ محمد محمود زكى ابوزيد/ احمد بدرعبدهللا محمد

304:(ب)صيد اسكندرية :   الفريق الخامس

طارق زيدان عبدالرواف/ وئام محسن مصطفى/ محمد ابراهيم خلف

70صيد اسكندريةمهند احمد نورالدين عبدالكريم شالش

59صيد اسكندريةنورهان فوزان مصطفى المنياوى

67صيد الدقىاحمد يحيى سعد قمر

60صيد الدقىماجى مصطفى محمد عبدالمنعم عشماوى

71صيد الدقىاحمد توحيد محمود بهيج زاهر

56صيد الدقىايه مدحت حامد احمد القداح

68صيد اسكندريةعبدالعزيز محمد عزمى عبدالعزيز محيلبه

57صيد اسكندريةسوزان محمد جابر محمد خيرهللا

73صيد الدقىاحمد محمد ناير عفت

38صيد الدقىملك تامر محمود احمد ابوالعال

125

:الفريق الثالث

:الفريق الخامس

129

111

127

:الفريق االول

:مسابقة المختلط 

:الفريق الثانى

127

:الفريق الرابع



3 الرواد

110صيد اسكندريهصالح الدين احمد محمد قاسم1

98وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه2

87صيد اسكندريةمحمد صادق ابراهيم محمد صادق شرف3

84صيد اسكندريةايفانجلوس خريستو نياهونيش4

84صيد اسكندريهمحمد وائل حسن كراوية5

83نادى المعادىمراد فوزى سمعان تادرس6

75صيد الدقىمحمد اشرف سعيد شاهين7

:فوق السن

93صيد الدقىحمدى محمد عصام الدين حمدى1

90صيد الدقىمحمود عباس احمد االتربى2

83نادى المعادىمجدى محمد عبدالفتاح على3

77صيد اسكندريهعلى محمد احمد عمر4

51نادى المعادىامين محمد احمد منصور5

(سيدات)حفرة 

1052صيد الدقىماجى مصطفى محمد عبدالمنعم عشماوى1

1051صيد اسكندريةسوزان محمد جابر محمد خيرهللا2

102صيد اسكندريةنورهان فوزان مصطفى المنياوى3

101صيد الدقىايه مدحت حامد احمد القداح4

51صيد الدقىجايده احمد فريد عبدالرازق منصور5

21حفرة ناشئين 

105صيد الدقىربيع عبدالشفيع عوض فايز1

103صيد اسكندريةمحمد مدحت محمد اسماعيل2

1002صيد اسكندريةمحمد جابر حفيظه محمد3

1001صيد الدقىيوسف حاتم عاشور محمد ايوب4

75صيد اسكندريةمحمود محمد محمود شوقى عبداللطيف الحناوى5

18حفرة ناشئين 

116صيد اسكندريةيوسف محمد صادق ابراهيم محمد شرف1

104صيد اسكندريةمصطفى هشام يحيى خميس ابوهيف2

100صيد اسكندريةسيف الدين طارق محمد غوث عبداللطيف الصاوى3

91صيد اسكندريةيوسف ايمن احمد كمال عبدالحميد صالح4

91صيد اسكندريةابراهيم حميد ابراهيم احميدان سليمان5

90صيد اسكندريةزياد شريف عبدهللا احمد عبدهللا6

74وادى النطرونعبدهللا عبدالحليم عبدالسالم عطيوه7

55صيد الدقىمصطفى اشرف مصطفى القرنى عبدالعظيم قرنى8

50صيد الدقىادهم احمد محمد عصام الدين علم الدين9



4

18حفرة ناشئات

77صيد اسكندريةمريم طارق احمد احمد السيد1

68صيد الدقىملك تامر محمود احمد ابوالعال2

46صيد اسكندريةايه عبدهللا ابراهيم سعد محمود3

 :(رجال)طباق اسكيت ا

105المؤسسه الرياضيةعمرو احمد محمد محمد شرف1

114صيد اسكندريةابراهيم محمد صادق ابراهيم محمد صادق شرف2

111صيد الدقىسيف هللا محمد محمود لبيب3

114صيد الدقىسركيس كريكور مارتايان4

118المؤسسة الرياضيةكريم عصام الدين شعبان عبدالفتاح5

113المؤسسه الرياضيةمجدى محمد سيف الدين عبدالحفيظ6

99المؤسسة الرياضيةهشام عدنان محمد عبدالجليل7

الرواد

88صيد الدقىمحمد اشرف سعيد شاهين1

فوق السن

60صيد الدقىطارق محمد عثمان بقلة1

 :21طباق اسكيت ناشئين ا

103صيد الدقىزياد اشرف فاروق السيد سليم1

95صيد الدقىمصطفى فرج راسم كامل2

88صيد الدقىعبدهللا حاتم ابراهيم سبسوبه3

68صيد الدقىعمر محمود حسين الثانى محمود البحيرى4

65صيد الدقىابراهيم اشرف فاروق الصاوى5

 :18طباق اسكيت ناشئين ا

94صيد الدقى(21)عبدالرحمن عماد عليش توحيد عليش 1

83صيد الدقىيوسف ايهاب رفيق بدر ابوعلى2

70صيد الدقى(21)عمر سامح محمد سمير محمد رشاد محمد 3

44صيد الدقىمحمد ايمن محمد محمد سيد4

 :21طباق اسكيت ناشئات ا

84صيد اسكندريةنوران ابراهيم عدلى امير عيسى1

 :18طباق اسكيت ناشئات ا

78صيد الدقى(21)شهد اشرف فاروق السيد سليم 1

:طباق اسكيت سيدات ا

105صيد الدقىاميره بهاء الدين ابوشقه1


