
رجال٥٠م مسدسـمصر٢٢٥سامي محمد عبدالرازقـ
ناشئين ١٠م مسدس هواءـمصر٢٠٤احمد حسام الكرديـ
ناشئين١٠م بندقية هواء ـمصر٢١٦باسل محمد عامرـ
ناشئات ١٠م مسدس هواءـمصر٢٢٣رشيده يحيى عبدالمحسن دعبسـ
ناشئات١٠م بندقية  هواءـمصر٢٤٠مريم رمضان محمد متوليـ
رجال٢٥م مسدس سريع ـمصر٢١٤امير صالح سيد ابراهيمـ
رجال٥٠م بندقية راقد ـعمان١٧٩يونس بن راشد الحنطيـ
سيدات٥٠م بندقية راقد ـمصر٢١٢الزهراء شعبان معبد محمدـ
رجال٥٠م بندقية ٣ اوضاعـالسعوديه٩٤عبدالرحمن بن سعد الجحيدلىـ
رجال١٠م مسدس هواءـالسعوديه١٠٤عطااهللا بن نداء العنزىـ
سيدات١٠م مسدس هواءـعمان٢٠٢سهير بنت سالم الجهنيهـ
رجال٢٥م مسدس موحدـمصر٢٠٥احمد شعبان عبداهللا عبدالباسطـ
سيدات٥٠م بندقية ٣ اوضاعـالبحرين٥٣سبيكه مبارك جمعهـ
سيدات٢٥م مسدس رياضي ـتونس٣٠٠الفه الشارنيـ
رجال٢٥م مسدس مركزي ـالسعوديه١١٤محمد بن علي ال سعيدـ
رجال١٠م بندقيه هواءـالبحرين٤٥حسين عبدالجبار احمدـ
سيدات١٠م بندقيه هواءـمصر٢٤٧هدير السيد محمد مخيمرـ
رجالاطباق حفرةـالكويت١٤٩خالد جاسم الضفـ
سيداتاطباق حفرةـعمان١٩٩فخريه بنت خميس الجحافيةـ
رجالحفرة مزدوجةـالكويت١٤٥حمد محمد العفاسيـ
رجالاطباق اسكيتمصر٢٦٤عزمي محمد عزمي محيلبهـ
سيداتاطباق اسكيتـالكويت١٤١افراح عادل عبدالرحمن حسينـ
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رجال٥٠م مسدسـالسعوديه١٠٤عطاهللا بن نداء العنزيـ
ناشئين ١٠م مسدس هواءـمصر٢٣٢علي كامل عبد ربه محمودـ
ناشئين١٠م بندقية هواء ـمصر٢٣٠عبدالرحمن هالل احمد غزالـ
ناشئات ١٠م مسدس هواءـالعراق١٦٨ايه خلدون ساطعـ
ناشئات١٠م بندقية  هواءـمصر٢٣٤فريده خالد احمد محمدـ
رجال٢٥م مسدس سريع ـمصر٢٤٩هشام رشاد جمعهـ
رجال٥٠م بندقية راقد ـمصر٢٠٨احمد مراد درويشـ
سيدات٥٠م بندقية راقد ـعمان١٩٧امنيه بنت ابراهيم الزهوريهـ
رجال٥٠م بندقية ٣ اوضاعـمصر٢١٣امجد محمد حسينـ
رجال١٠م مسدس هواءـعمان١٧٤جمال بن منصور الهطالىـ
سيدات١٠م مسدس هواءـمصر٢٣١عفاف محمد فتحى الهدهدـ
رجال٢٥م مسدس موحدـمصر٢١٤امير صالح سيد ابراهيمـ
سيدات٥٠م بندقية ٣ اوضاعـالكويت١٢٩هبه محمد ارزوقيـ
سيدات٢٥م مسدس رياضي ـمصر٢٣١عفاف محمد فتحى الهدهدـ
رجال٢٥م مسدس مركزي ـالسعوديه١٠٢محمد بن مانع العمريـ
رجال١٠م بندقيه هواءـالسعوديه٩٦مسفر بن عبودالعمارىـ
سيدات١٠م بندقيه هواءـالكويت١٢٩هبه محمد ارزوقيـ
رجالاطباق حفرةـمصر٢٥١احمد يحيى سعد قمرـ
سيداتاطباق حفرةمصر٢٥٨سوزان محمد جابر خيراهللاـ
رجالحفرة مزدوجةـاالمارات١٣سيف مانع سيف مانع الشامسيـ
رجالاطباق اسكيتاالمارات٢٣محمد حسين علي احمدـ
سيداتاطباق اسكيتـالكويت١٤٢ايمان سالم الشماعـ
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رجال٥٠م مسدسـعمان١٧٤جمال بن منصور الغيطانيـ
ناشئين ١٠م مسدس هواءـمصر٢٣٣عمر خالد اكيدـ
ناشئين١٠م بندقية هواء ـمصر٢٢٦سيف اهللا شريف امام ابو سنهـ
ناشئات ١٠م مسدس هواءـمصر٢٤٥هاله اشرف الجوهريـ
ناشئات١٠م بندقية  هواءـمصر٢٤٦هدى عادل السيد محمودـ
رجال٢٥م مسدس سريع ـمصر٢٠٥احمد شعبان عبد اهللاـ
رجال٥٠م بندقية راقد ـالسعوديه٩٤عبدالرحمن بن سعد الجحيدليـ
سيدات٥٠م بندقية راقد ـالبحرين٥٣سبيكه مبارك جمعهـ
رجال٥٠م بندقية ٣ اوضاعـالسعوديه٩١خالد بن ملحان العنزىـ
رجال١٠م مسدس هواءـالسعوديه١١٤محمد بن على ال سعيدـ
سيدات١٠م مسدس هواءـالبحرين٦٣موزه عبدالرحيم عبداهللاـ
رجال٢٥م مسدس موحدـالسعوديه١١٤محمد بن على ال سعيدـ
سيدات٥٠م بندقية ٣ اوضاعـمصر٢٤٤نورهان محمد محمود عامرـ
سيدات٢٥م مسدس رياضي ـتونس٣٠١نوره النصريـ
رجال٢٥م مسدس مركزي ـعمان١٧٦محمد بن حمد الغيالنيـ
رجال١٠م بندقيه هواءـالبحرين٤٣محمود ابراهيم حاجىـ
سيدات١٠م بندقيه هواءـمصر٢٤٤نورهان محمد محمود عامرـ
رجالاطباق حفرةـالكويت١٤٤فهيد محمد الديحانيـ
سيداتاطباق حفرةـمصر٢٥٦ماجي مصطفى عشماويـ
رجالحفرة مزدوجةـالكويت١٤٧احمد محمد العفاسيـ
رجالاطباق اسكيتـالكويت١٤٠عبداهللا الطرقي الرشيديـ
سيداتاطباق اسكيتـالبحرين٧٤مريم جمال حسانيـ
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