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:المفتوحه

20وادى النطروناسماعيل عبدالحفيظ جمعه لويه1

18صيد اسكندريةمهند احمد نورالدين عبدالكريم شالش2

18صيد اسكندريةيحيى السيد عبدالسالم إبراهيم3

18صيد الدلىعمرو دمحم فاروق أبوالعز4

18صيد اسكندريةكريم عادل عبدالسالم عشره5

17صيد اسكندريةياسين دمحم عبدالسالم ابراهيم 6

17المعادىحازم احمد بكرى عامر7

17وادى النطرونجمعه عبدالحفيظ جمعه لويه8

16صيد الدلىطلعت إيهاب دمحم ماضى دمحم عثمان9

16صيد اسكندريةاحمد دمحم عبدالسالم ابراهيم عشره10

16صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم11

16صيد اسكندريةاحمد دمحم احمد عبدالاله12

16الشمسعلى احمد حسن دمحم لاسم13

16المعادىمراد فوزى سمعان تادرس14

16الشمستميم حليم وهيب ابوسيف15

15صيد اسكندريةايمن احمد صالح الدين عطيه16

15وادى النطرونعاشور سعد زعلون دمحم17

15صيد اسكندريةدمحم وائل حسن دمحم كراويه18

15صيد اسكندريةحسن كامل مصطفى كمال مرتجى19

15وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه20

15وادى النطرونمحمود رحيل عطيه شولى21

14صيد الدلىسعيد علوانى عبدالحميد علوانى22

14صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل23

14الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى24

14صيد اسكندريةعبدالسالم السيد عبدالسالم ابراهيم عشره25

14الشمسعاطف نعيم حبيب عبدهللا26

14صيد الدلىعبدالحميد ابراهيم نايل عمر27

14صيد اسكندريةهشام دمحم غوث عبداللطيف الصاوى28

13صيد الدلىاحمد فاروق شبراوى طوخى عالم29

13الشمسوائل امين عبدالنبى عبدالمنعم30

13الشمسوليد دمحم رضا إبراهيم بطشيه31

13الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال32

13الشمسشريف يوسف صالح عبدالعاطى33

13صيد اسكندريةبرج انترانين ارتين مشجيان34

12صيد الدلىمحمود عباس احمد االتربى35
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DNSصيد الدلىبيرو دوناتو36

12المعادىمجدى دمحم عبدالفتاح على37

12الشمسدمحم محمود دمحم العليمى38

12صيد اسكندريةفهمى لويز نموال رزق 39

12هواة الصيدغفير مهنا جويده ميهوب40

12صيد اسكندريةعبدالعزيز دمحم جالل عبدالعزيز41

11الشمساحمد مختار احمد سعيد42

11صيد الدلىدمحم حسام الدين فؤاد حسين43

11وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه44

11صيد اسكندريةاحمد تامر محمود احمد مرسى العمراوى45

10المعادىحسين محمود حسين محمود46

10صيد اسكندريةايفانجلوس خريستوس نيامونيتش47

10صيد اسكندريةميسان ليون ليلكيان48

10صيد اسكندريةعلى دمحم احمد عمر49

10صيد الدلىياسين إيهاب دمحم ماضى دمحم عثمان50

10صيد اسكندريةكمال نادر كمال الحديدى51

10صيد الدلىامين دمحم احمد منصور52

10صيد اسكندريةهانئ احمد ابوالنصر53

10صيد الدلىعمر دمحم عبدالفتاح ابوهنديه54

9صيد الدلىفرج راسم كامل سلطان55

9صيد الدلىنسيم جوزيف نسيم عطا هللا56

9المعادىإبراهيم محمود إبراهيم دمحم57

9صيد الدلىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا58

9صيد اسكندريةرائد ميخائيل رزق هللا نموال59

9المعادىلسطنطين ارجيرى بناكى60

9الشمسحسام فتحى احمد عبدالتواب61

9صيد الدلىاحمد دمحم فتحى محمود سويلم62

9الشمسحاتم فتحى محمود الناله63

9المعادىحنا سامى مالن بشاى64

9الشمسهيثم على حسن على الفمى65

9صيد الدلىعلى هشام على ابوالوفا66

8الشمسخالد دمحم على عبدالموجود67

8صيد الدلىدمحم اشرف سعيد سعد شاهين68

7صيد اسكندريةصابر عبدالسالم خليل رسالن69

6صيد الدلىعلى عبدالبديع عيد عبدالبديع الماضي70

5صيد الدلىدمحم صالح الدين خليفه داود71

5صيد الدلىمحمود عزالدين لاسم72

1هواة الصيدرمضان حامد مسعود عمر73

DNSصيد الدلىكلود اندريه اميل فتال

:فوق السن

15صيد اسكندريةحسن كامل مصطفى كمال مرتجى1
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17المعادىمجدى دمحم عبدالفتاح على2

16صيد اسكندريةفهمى لويز نموال رزق 3

12صيد اسكندريةايفانجلوس خريستوس نيامونيتش4

10صيد الدلىامين دمحم احمد منصور5

10المعادىإبراهيم محمود إبراهيم دمحم6

9المعادىلسطنطين ارجيرى بناكى7

9صيد اسكندريةصابر عبدالسالم خليل رسالن8

7صيد الدلىدمحم صالح الدين خليفه داود9

DNSصيد الدلىبيرو دوناتو

:االساتذة

13صيد اسكندريةبرج انترانين ارتين مشجيان1

12صيد الدلىمحمود عباس احمد االتربى2

13صيد اسكندريةميسان ليون ليلكيان3

12صيد اسكندريةعلى دمحم احمد عمر4

10صيد اسكندريةهانئ احمد ابوالنصر5

9صيد الدلىنسيم جوزيف نسيم عطا هللا6

9صيد اسكندريةرائد ميخائيل رزق هللا نموال7

:الرواد

18صيد الدلىعمرو دمحم فاروق أبوالعز1

18صيد اسكندريةصالح الدين احمد دمحم لاسم2

16المعادىمراد فوزى سمعان تادرس3

15وادى النطرونعاشور سعد زعلون دمحم4

15صيد اسكندريةدمحم وائل حسن دمحم كراويه5

15وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه6

14الشمسخالد دمحم فؤاد السيد فهمى7

14الشمسعاطف نعيم حبيب عبدهللا8

14صيد اسكندريةهشام دمحم غوث عبداللطيف الصاوى9

13الشمسوائل امين عبدالنبى عبدالمنعم10

13الشمسشريف يوسف صالح عبدالعاطى11

12صيد اسكندريةعبدالعزيز دمحم جالل عبدالعزيز12

9صيد الدلىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا13

9الشمسحاتم فتحى محمود الناله14

5صيد الدلىمحمود عزالدين لاسم15

8صيد الدلىدمحم اشرف سعيد سعد شاهين16

:ناشئين

16صيد الدلىطلعت إيهاب دمحم ماضى دمحم عثمان1

12صيد الدلىياسين إيهاب دمحم ماضى دمحم عثمان2

11صيد الدلىعمر دمحم عبدالفتاح ابوهنديه3
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9صيد الدلىعلى هشام على ابوالوفا4

6صيد الدلىعلى عبدالبديع عيد عبدالبديع الماضي5

:الـــــفــــرق

52(أ)صيد وادى النطرون : الفريك األول

اسماعيل عبدالحفيظ جمعه/ جمعه عبدالحفيظ جمعه / ياسين عبدالسالم عطيوه 

45(أ)صيد اسكندرية : الفريك الثانى

عبدالعزيز دمحم جالل/ ايمن احمد صالح الدين / يحيى عبدالسالم ابراهيم 

43(أ)نادى الشمس :  الفريك الثالث

على احمد حسن/ عاطف نعيم حبيب / وليد دمحم رضا 

42(ب)نادى صيد اسكندرية :  الفريك الرابع

ياسين دمحم عبدالسالم/ احمد تامر محمود / هشام دمحم غوث 

41:(ب)نادى صيد وادى النطرون : الفريك الخامس

عاشور سعد زغلول/ محمود رحيل عطيه / رمضان عبدالسالم عطيوه 

40:(أ)صيد الدلي :  الفريك السادس

ياسين ايهاب دمحم/ عمرو دمحم فاروق / محمود عباس احمد 

38:(ب)صيد الدلي : الفريك السابع

عبدالشفيع عوض فايز/ دمحم حسام الدين / احمد فاروق شبراوى 

36نادى الشمس:  الفريك الثامن

دمحم محمود دمحم/ خالد دمحم فؤاد / عاصم طارق كمال 


