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495 احمد رامى احمد فوادنادى المناة الرٌاضى227302

405 عبدالرحمن هانً عبدالمنعم احمد عبدالرحمنمركز شباب حلوان الجدٌده377375

405حسن احمد حسننادي سموحة39659

315عمر عبدالعزٌز سلٌمان عرفاتنادى هلٌولٌدو142519

270 طارق هشام احمد عبدهللانادى ههٌا الرٌاضى198264

255احمد سامح احمد علىنادى ههٌا الرٌاضى111842

255براء هٌثم حسن محمودنادى سموحه100339

210ٌاسٌن احمد عادل دمحماالهل180661ً

195حمزه عمرو على دمحمنادى سموحه82972

195مازن ٌاسر السٌد دمحمنادى االولٌمبى115231

165 ٌوسف حمدي صادق دمحم جادنادى الماهرة الرٌاضى377432

150حمزه اٌمن سعد عبدالكرٌمنادى سموحه83578

135السٌد دمحم السٌد حسننادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة160452

135سٌف الدٌن عمرو محمود شرٌفاالهل227404ً

120شادى عمرو عبدالسالم احمداالهل164442ً

105احمد صالح عبدالحمٌد دمحماالهل233356ً

105 دمحم طارق صالح الدٌن الذكًنادى جزٌره الورد الرٌاضى345673

90عمر دمحم ٌحً دمحممركز شباب صمر لرٌش317175

90سعٌد محمود سعد دمحممركز شباب االمل227891

90احمد محمود سعد محمود مركز شباب ابو تالت352439

75احمد اشرف محمود عارفنادى البنن االهلى177271

75اسالم ٌاسر علً دمحم سٌد احمدنادى الزمالن لاللعاب الرٌاضٌة329606

60احمد ماهر زكى سلٌماننادى الماهرة الرٌاضى147504

60خالد نادر السٌد منصور شبانهنادى سموحه353066
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60نورالدٌن ناصر فهمىنادى بنها الرٌاضى230259

60 عبدالرحمن عبداللطٌف دمحممركز شباب حلوان الجدٌده378962

45جمال طاهر عوض دمحممركز شباب المعموره203581

45 زٌاد ٌحٌى زكرٌا دمحم احمد دمحممركز شباب صمر لرٌش326302

45سٌد دمحم سٌد حافظنادي مستمبل وطن144190

45عمر احمد عزت احمدنادى المناة الرٌاضى363729

45كرٌم بكرى فٌاض السٌدمركز شباب صمر لرٌش106435

45دمحم خٌرى دمحم الجٌارنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة149986

45 دمحم دمحم السٌد ابراهٌمنادى رمسٌس412318

45ٌوسف احمد رجب عبدالرحمننادى الفرسان الرٌاضى365286

45عبدالرحمن محمود دمحم شحاتهنادى الزهور الرٌاضى192608

45 دمحم عبدالحمٌد مصطفًنادى جزٌره الورد الرٌاضى345694

45 حازم ابراهٌم سعٌد ابراهٌمنادى الزمالن لاللعاب الرٌاضٌة329504

45 مازن دمحم صبحى مساعدنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة564381

45دمحم رضا عزازي دسولًن ههٌا الرٌاض174792ً

45علً محمود دمحم شحاتهن الزهور الرٌاض192615ً

30احمد حسنى على سلٌمانمركز شباب ابراهٌم بٌن105975

30 احمد صبرى رمضان علىنادى سٌجوارت210712

30احمد دمحم احمد الششتاويمركز شباب شبرا لاص342280

30ادهم مصطفى عبدالمعز عبدالنظٌرنادى وادى دجله182808

30اٌمن طارق عزالدٌن حسننادى البنن االهلى441105

30 حسن احمد حسن دمحم رشاد هاشممركز شباب صمر لرٌش326308

30 حسن أحمد حسن أحمد الشعراوىنادى سموحه390659

30زٌاد احمد دمحم دمحم مركز شباب الجدٌدة219880
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30زٌاد حفنى دمحم دمحمنادى الشٌخ زاٌد146638

30زٌاد طاهر منصور عبدالرحمنمركز شباب شبرا بخوم453619

30 سٌف احمد جمعه نجٌبنادى المرج الرٌاضى324013

30طه احمد عبدهللا صالحنادي مستمبل وطن153314

30عبدالرحمن حسٌن فاروق احمدنادى الزمالن لاللعاب الرٌاضٌة329475

30علً فتوح عبدالهادي ابراهٌمنادى النصر الرٌاضى162979

30علً وسام دمحم منتصرنادى الزمالن لاللعاب الرٌاضٌة329632

30عمر سعٌد مخلف دمحمنادى االولٌمبى206826

30 عمر عبدالرحمن السعٌد علىنادى بور فؤاد الرٌاضى213479

30عمر دمحم ابوالمجد علىن مٌاة البحٌرة148067

30عمرو احمد محمود دمحمنادى المنتزه الرٌاضى208773

30 فارس اٌمن دمحم علىنادى االتحاد السكندرى391374

30فارس ٌاسر عز الدٌنمركز شباب مدٌنه العبور400186

30فاروق حسن فاروق دمحمنادى الزعٌم مصطفى كامل233231

30 كرٌم احمد رشاد دمحمنادى عمال الماهره221855

30كرٌم طاهر توفٌك ابوزٌدنادى وادى دجله231729

30 كرٌم وائل عبدالعزٌز محمودنادى الزمالن لاللعاب الرٌاضٌة387598

30 دمحم حسٌن جمعه حسٌننادى سٌجوارت378943

30دمحم دمحم عزت حسنمركز شباب مدٌنه ههٌا217233

30منذر دمحم الشحات احمدنادي مستمبل وطن224519

30ٌوسف ٌاسر سعٌد محمود مركز شباب ابو تالت203042

30  ٌوسف ٌاسٌن جابر ٌاسٌننادى االولٌمبى352305

30على اٌمن على عبدالالهمركز شباب صمر لرٌش175909

30عمر دمحم بهاءالدٌن محمودنادى وادى دجله341151



Total Rankاسم الالعباسم الهٌئةرقم الملف

اللجنة العلٌا للمسابمات

ن   ي كوموتيه ناشئي  ك50رانك العب 

30 دمحم ٌاسر رزق رزقنادى الرحالت بالغردله366802

30محمود ناجى دمحم جابرنادى النٌابة االدارٌة بطنطا242979

30معاذ رمضان فتحىمركز شباب صمر لرٌش320300

30زٌاد رمضان فوزي عبد الرحٌمن المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة132580

30عمر الطاهر السٌد الطاهرن ههٌا الرٌاض111841ً

30عبد الرحمن رجب دمحم عمارين عمال الماهرة378726

30ٌوسف احمد صابر دمحممركز شباب االستاد187012

30زٌاد ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌمن المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة188739

30ٌوسف ناٌل عبد الوهاب دمحمن طالئع الجٌش386466

30عمر ربٌع دمحم احمدن ههٌا الرٌاض215180ً

30المتوكل باهلل دمحم عزت محروسن الفرسان الرٌاض165290ً

15احمد رجب احمد علىنادى بور فؤاد الرٌاضى116282

15 احمد سعد مسعود دمحمن مٌاة البحٌرة351350

15 احمد شرٌف ممدوحالعزازى. ش.م513375

15 امٌر  ٌاسر الشناوىن مٌاة البحٌرة351348

15 أحمد عادل جابر محمود وهبهنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة391101

15أحمد دمحم مهران دمحمنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة353188

15 تامر اٌمن اسماعٌل دمحمن مٌاة البحٌرة351349

15 حازم خالد عباس دمحمنادى الصٌد المصرى438899

15رٌمون ماهر مهنً فهمً ٌوسفنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة353607

15صفوان متولً جالل متولًنادى الشٌخ زاٌد180570

15 عبد الرحمن حسن أحمد حسن ابراهٌمنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة391106

15 عبدالرحمن اشرف عبدالرازق عفٌفىنادى الترسانه191793

15عبدالرحمن تامر جٌوشى عبدالعلٌممركز شباب بنى غرٌان453556



Total Rankاسم الالعباسم الهٌئةرقم الملف

اللجنة العلٌا للمسابمات

ن   ي كوموتيه ناشئي  ك50رانك العب 

15عبدالرحمن حمدى فؤاد حسنمركز شباب الحرٌه بدمنهور148192

15عبدالعظٌم محمود عبدالعظٌممركز شباب الملج501899

15عبدهللا عادل ابراهٌم ابوالكمالمركز شباب المنشٌه الجدٌده229738

15عبدهللا محمود سعٌد ابوذكرىمركز شباب  اصطباري358345

15عمر اسالم اسماعٌل عبدالعظٌممركز شباب صمر لرٌش233338

15عمر السٌد حسن الجراٌحى دمحم معروفنادى هواة الصٌد186984

15عمر شعبان حسٌن امٌننادى الشٌخ زاٌد141646

15عمر ولٌد عبدالسالم علىنادى شباب الرمل157573

15عمرو دمحم عبدالعزٌز متولىنادى شباب الزواٌدة206472

15دمحم احمد امٌن امٌننادى النٌابة االدارٌة بطنطا149890

15 دمحم احمد سعٌد دمحممركز شباب شبرا لاص195573

15دمحم احمد دمحم احمداالهل387871ً

15دمحم اشرف حسٌن بكرىنادى التطبمٌٌن الرٌاضى368643

15دمحم جالل احمد احمدمركز شباب مدٌنة المحله180535

15دمحم صبحى اسماعٌلمركز شباب شبرا بخوم455003

15دمحم عزت كمال ابو طالبنادى الدرب االحمر228486

15دمحم عمرو لطفً دمحمنادى وادى دجله231711

15دمحم محسن مصطفى علىمركز شباب مدٌنه ههٌا338523

15دمحم ناجى دمحم عزتمركز شباب الملج435051

15محمود سامى مصطفى سٌد احمدمركز شباب  اصطباري453442

15محمود دمحم محمود حامدمركز شباب بور فؤاد131672

15 مروان عبدالحمٌد صالح الدٌن عبدالعزٌزنادى سٌجوارت377664

15مصطفى احمد ماهر عبدالعاطى مركز شباب الجدٌدة219878

15مومن سمٌر محمود دمحمنادى رمسٌس146857
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15نور الدٌن محمود صالح حسنمركز شباب العمرانٌه202429

15ٌاسٌن احمد عبدالعاطى علىنادى النصر الرٌاضى460029

15ٌاسٌن اٌمن سعٌد الشنوانىمركز شباب الحى البحرى453098

15 ٌوسف احمد احمد االعرجن مٌاة البحٌرة422101

15ٌوسف اسماعٌل دمحم شحاتهنادى المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة394286

15ٌوسف جعفر حماد دمحمنادى الغردله الرٌاضى176686

15ٌوسف عبدالفتاح السٌد عبدهنادى الرحالت بالغردله140981

15ٌوسف دمحم السٌد محمودنادى الصفوة الرٌاضى174539

15دمحم اشرف دمحم حنفً امامن الزمالن لاللعاب الرٌاضٌة327174

15ولٌد عصام سعٌد عبد الفتاحم ش مدٌنة ههٌا339573

15سٌف اسالم فتحً دمحمنادي االولٌمب155846ً

15دمحم فؤاد دمحم محمودن حدائك االهرام329803

15سعٌد دمحم سعٌدنادي فٌكتورٌا111644

15مازن سٌد سلٌمان سوٌلممركز شباب زنٌن324561

15 عبد الرحمن ابراهٌم ابراهٌمن المؤسسة الرٌاضٌة باالسكندرٌة207455

15جالل سامً جالل السٌد مركز شباب الجدٌدة225984

15عمر وائل عبد الناصر حمداننادي االولٌمب201032ً

15عبد الرحمن سعٌدم ابراهٌم حسنم ش الزٌدٌة194555

15عمر حسن دمحم عمرمركز شباب العامرٌة390915

15عمر دمحم احمد شفٌكاالهل163969ً

15سٌف احمد رزق المتولًمركز شباب ابو تالت357070

15احمد سمٌر دمحم ٌوسفن الصفوة الرٌاض118705ً


