
1

:المفتوحه

96صيد اسكندريةياسين دمحم عبدالسالم ابراهيم عشره1

94صيد الدلىعمر هشام سيف هللا دمحم ابراهيم2

94صيد الدليسركيس كريكور سركيس مارتايان3

94المؤسسة الرياضيةمجدى دمحم سيف الدين عبدالحفيظ4

93المؤسسة الرياضيةكريم عصام الدين شعبان عبدالفتاح5

91وادى النطروناسماعيل عبدالحفيظ جمعه لويه6

91صيد الدليحسن على عزيز المريعى7

91صيد اسكندريةاحمد دمحم عبدالسالم ابراهيم عشره8

90صيد اسكندريةدمحم عبدالسالم ابراهيم عشره9

89صيد الدلىصابر علم صابر اسماعيل10

89صيد اسكندريةيحيى السيد عبدالسالم ابراهيم عشره11

88صيد اسكندريةدمحم محمود اشرف على عبدالجواد ابوكليله12

88صيد الدلىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا13

88صيد الدليمصطفى فرج راسم كامل14

87صيد الدلىدمحم ايمن دمحم دمحم سيد15

85صيد الدلىسعيد علوانى عبدالحميد علوانى16

84صيد الدلىعبدالحميد ابراهيم نايل عمر17

84صيد الدلىماجد احمد سعد على18

84صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل19

83وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه20

83المؤسسة الرياضيةهشام عدنان دمحم عبدالجليل21

83صيد الدلىجورج نموال شيعا22

82صيد اسكندريةعلى السيد سعيد على عبدالجواد ابوكليله23

82صيد اسكندريةكريم عادل عبدالسالم عشره24

82صيد اسكندريةدمحم وائل حسن كراوية25

82صيد الدلىهشام دمحم عزيز احمد26

80صيد الدلىمهاب فرج راسم كامل27

80وادى النطرونجمعه عبدالحفيظ جمعه لويه28

79صيد الدلىعبدالكريم محسن عبدالعزيز فتحى29

79صيد الدلىعبدالكريم محسن عبدالعزيز فتحى30

79وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه31

79صيد الدلىمصطفى نورالدين دمحم عبدهللا32

78وادى النطرونعبدهللا عبدالحليم عبدالسالم عطيوه33

76صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم34

75صيد الدلىدمحم يحيى صديك عبدالرحيم35

 

 بطولة كاس االتحاد كومباك سبورتنج
 على ميادين نادى صيد الدقى 

12 - 3 - 2022 



2 75الشمسعمرو توفيك بسيونى احمد36

75وادى النطروناسماعيل ياسين عبدالسالم عطيوه37

74صيد الدلىفرج راسم كامل سلطان38

73صيد الدلىاحمد دمحم دمحم فتح هللا39

73صيد الدلىطارق دمحم عثمان بملة40

72صيد الدلىدمحم عادل دمحم حلمى همام41

71الشمسعمرو مصطفى احمد احمد بلح42

70صيد الدلىعمر عبدالعزيز حسين توفيك43

72صيد الدلىعبدالرحمن عماد عليش توحيد عليش44

68صيد الدلىمنى محمود دمحم الهوارى45

66صيد اسكندريةبرج انترانين ارتين مشجيان46

65وادى النطروننصرهللا عوانى عبدالحميد علوانى47

64صيد الدلىنور الدين دمحم عبدهللا حسين48

62الشمسخالد دمحم على عبدالموجود49

61صيد الدلىادهم احمد دمحم عصام الدين علم الدين50

52صيد اسكندريةهشام يحيى خميس ابوهيف51

50صيد الدلىدمحم رضا من هللا موسى احمد52

50صيد الدلى توحيد محمود بهيج زاهر53

48صيد الدلىدمحم عبدالعزيز احمد على54

48صيد الدلىطارق السباعى دمحم زين العابدين55

35صيد الدلىعبدهللا دمحم عبدهللا طلبه56

35صيد الدلىإبراهيم ابوبكر على دمحم57

23صيد اسكندريةعلى دمحم احمد عمر58

23صيد اسكندريةعمر سامح دمحم سمير دمحم رشاد دمحم59

DNSصيد الدلىاحمد مصطفى المرنى عبدالعظيم

:الرجال

90صيد اسكندريةدمحم عبدالسالم ابراهيم عشره1

88صيد الدلىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا2

83وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه3

82صيد اسكندريةدمحم وائل حسن كراوية4

82صيد الدلىهشام دمحم عزيز احمد5

76صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم6

52صيد اسكندريةهشام يحيى خميس ابوهيف7

48صيد الدلىطارق السباعى دمحم زين العابدين8

:الرواد

83صيد الدلىجورج نموال شيعا1

73صيد الدلىطارق دمحم عثمان بملة2

66صيد اسكندريةبرج انترانين ارتين مشجيان3

50صيد الدلى توحيد محمود بهيج زاهر4



3 :فوق السن

64صيد الدلىنور الدين دمحم عبدهللا حسين1

48صيد الدلىدمحم عبدالعزيز احمد على2

23صيد اسكندريةعلى دمحم احمد عمر3

:سيدات

68صيد الدلىمنى محمود دمحم الهوارى1

:ناشئين

87صيد الدلىدمحم ايمن دمحم دمحم سيد1

80صيد الدلىمهاب فرج راسم كامل2

78وادى النطرونعبدهللا عبدالحليم عبدالسالم عطيوه3

72صيد الدلىعبدالرحمن عماد عليش توحيد عليش4

23صيد اسكندريةعمر سامح دمحم سمير دمحم رشاد دمحم5

:الفرق

558(أ)صيد الدلى : الفريك األول

عمر هشام سيف هللا/ حسن على عزيز / سركيس كريكور سركيس 

540(أ)نادى صيد اسكندرية : الفريك الثانى

يحيى السيد عبدالسالم/ احمد دمحم عبدالسالم / ياسين دمحم عبدالسالم 

540:نادى المؤسسة الرياضية: الفريك الثالث

كريم عصام الدين/ مجدى دمحم سيف / هشام عدنان دمحم 

522(ب)نادى صيد الدلي : الفريك الرابع

ماجد احمد سعد/ مصطفى فرج راسم / صابر علم صابر 

520(ب)صيد اسكندرية : الفريك الخامس

دمحم محمود اشرف/ دمحم عبدالسالم إبراهيم / كريم عادل عبدالسالم 

508:صيد وادى النطرون : الفريك السادس

جمعه عبدالحفيظ جمعه/ ياسين عبدالسالم عطيوه / إسماعيل عبدالحفيظ جمعه 


