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االتحاد المصرى للرماية 

x:  سنه21مسدس ناشئين 

55614المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 1

55310المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 2

5509مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود 3

54913المؤسسة الرياضيةهاشم محمد هاشم حسن احمد4

5466صيد الدقىمحمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم5

5359نادى الجيشعبدالرحمن محمد عبدالرازق نصر6

5329المؤسسة الرياضيةاحمد ضياء زينهم احمد على 7

5284المؤسسة الرياضيةمحمد احمد شوقى عبدالعاطى8

5282مدينة نصراحمد كمال حسنى عبدالسالم9

5195نادى الشرقيهاحمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى10

5164القناه الرياضىكرم كريم احمد مصطفى11

5077مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل12

4975صيد الدقىمحمود على اسماعيل محمد الديهى13

4950نادى الجيشيحيى عبدالناصر حامد عبدالحميد البطران 14

4935هواة الصيدمصطفى محمود عادل محمود متولى 15

4934نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا16

4712نادى الشمساحمد خالد توفيق ابراهيم الزيات17

4553هواة الصيدهادى عصام محمد ابراهيم حسن 18

4382نادى الشرقيهزياد عمرو محمد منصور الديب19

DNSصيد الدقىحازم يحيى عبدالمحسن دعبس 

DNSصيد الدقىعمر ياسر عبدالسالم عبدالمعطى 

x: سنه18مسدس ناشئين 

55212نادى الشمستميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 1

5398مدينة نصركريم ايمن حسان احمد محمود 2

53510المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ3

5318مدينة نصرمحمد خالد محمد عزالدين حافظ 4

5243القناه الرياضىاحمد محمد السيد توفيق على5

5183اتحاد الشرطهمحمد محمود نشأت عبدالوهاب 6

5095نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام7

5083المؤسسة الرياضيةسيف الدين سليمان مغاورى سليمان8

5002نادى الشمساحمد عمرو محمد يسرى 9

4940هواة الصيدسيف عاطف على عطيه محمد العسال10

4923نادى الجيشمحمد احمد محمد كامل11

4870القناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى12

4802صيد المحلهمحمود ابراهيم ابراهيم حسين خلف13

4742نادى الشمساحمد شريف احمد خليل 14

4652نادى الجيشاحمد عماد شعبان احمد 15

4562نادى الجيشيوسف عمرو فتحى السيد16

4332صيد المحلهاحمد اشرف محمود شتيوى17

DNSصيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود

 بطولة كأس االتحاد ضغط هواء
 على ميادين نادى الرمايه بالهرم
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DNSالمؤسسة الرياضيةيوسف حسام صالح الدين محمد 

x: سنه16مسدس ناشئين 

4492نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

4389القناه الرياضىعبدالوهاب السيد محمد عبدالاله اسماعيل2

4334المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه3

4298القناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى4

4273نادى الجيشمحمد عبدالناصر حامد عبدالحميد البطران5

4213اتحاد الشرطهعمرو خالد محمد سويلم6

4144المؤسسة الرياضيةادهم محمد محمود قاسم مسعد7

4132صيد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن يسن8

4105القناه الرياضىساجد هانى محمد على9

4095القناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب10

4071المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد11

4023المؤسسة الرياضيةاسالم ايمن محمود عبدالبارى السييد12

3972اتحاد الشرطهيوسف محمد سمير محمد13

3923صيد الدقىفؤاد عاصم محمد عبدالرحيم14

3902نادى الجيشمحمد احمد على سالم15

3893المؤسسة الرياضيةيحيى سليمان مغاورى سليمان احمد16

3891مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود17

3873صيد الدقىمروان عصام عبدالغفار متولى درويش18

3863المؤسسة الرياضيةادم ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى19

3742القناه الرياضىجمال محمد جمال احمد20

3710صيد الدقىكريم محمد ابراهيم محمد21

3571اتحاد الشرطهاحمد ياسر كمال عبدالفتاح22

3412مدينة نصراسالم محمد عبدالعال عبدالرحيم23

3362اتحاد الشرطهعبدالرحمن حازم محمد محمد يس24

x:  سنه21مسدس ناشئات 

5498مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم محمد 1

54210مدينة نصرمايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 2

5357صيد الدقىحبيبه وائل ممدوح مصطفى3

5284اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى 4

5153نادى الجيشانجى مجدى ابراهيم الدسوقى حسين5

5116صيد الدقىدينا اشرف على يحيى على امين6

5075مدينة نصرهيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 7

5053مدينة نصرفرح خالد محمد عزالدين حافظ 8

5013القناه الرياضىهند اشرف محمد فرج الجوهرى9

4996نادى الجيششذى خالد محمد ابوبكر10

4966اتحاد الشرطةساره خالد محمد سويلم11

4886نادى الجيشيمنى مدحت عثمان حسن احمد12

4723نادى الجيشدارين ايهاب احمد عبدالحليم 13

4512القناه الرياضىرنين محمد فاروق عبدالفتاح 14

DNSصيد الدقىسمر عصام احمد محمد زهير
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: سنه 18مسدس ناشئات 
x

5448صيد الدقىنجوى مهاب حسين الجبالى 1

5295نادى الشمسلمياء وليد خليل مامون 2

5236اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 3

5196نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 4

5185المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 5

5106القناه الرياضىفرح محمد محب ابراهيم 6

5084المؤسسة الرياضيةهايدى حسن محمد عبدالمطلب7

5073نادى الشمسساره ماجد محمد سمير محمد هاشم8

4995اتحاد الشرطةحبيبه وليد سالمه نصر 9

4985صيد الدقىمريم ثائر فتحى محمد القبارى 10

4972القناه الرياضىشيماء وليد عبدالباسط عبدهللا محمود 11

4905نادى الجيشسلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب12

4881صيد الدقىفرح محمد عبدالقادر سويدان13

4838نادى الجيشملك ايهاب احمد عبدالحليم 14

4634مدينة نصرنورا ايهاب محمد رميس طه15

4610نادى الجيشمايا ايهاب احمد عبدالحليم 16

3701نادى الجيشرنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد17

2990هواة الصيداروى امين محمد امين العادلى18

DNSالقناه الرياضىسلسبيل هشام محمد السيد 

x:  سنه 16مسدس ناشئات 

3462القناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

3363المؤسسة الرياضيةفريده محمد عيد سليمان بدوى2

3343القناه الرياضىرنيم ابراهيم عزت محمد فوزى3

3243القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن4

3193اتحاد الشرطهجنى محمد محمود على5

3192المؤسسة الرياضيةهنا محمد سيد محمد شتا6

3153اتحاد الشرطهملك وليد سالمه نصر7

3152القناه الرياضىفاطمه احمد فتحى محمد ابراهيم8

3133نادى الجيشغدير سعد محمود يوسف بدرالدين9

3112مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى10

3062مدينة نصرمرام عمرو محمد عمران11

3032مدينة نصرناديه سامر محمود خطاب12

3032اتحاد الشرطهفاطمه على جمال عبدالظاهر13

3021القناه الرياضىروان محمد فوزى بشير عيسى14

3001القناه الرياضىياسمين اشرف خليل محمد الفخرانى15

2950اتحاد الشرطهجودى تامر فايز محمد حلمى ابوالخير16

DNSالقناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين

DNSصيد الدقىرحمه حسين توفيق عبدالمحسن سرحان

 سنه21بندقية ناشئين 
x

58735القناه الرياضىعمر محمد منصور حامد 1

56923المؤسسة الرياضيةحسين احمد محمد البندارى 2

56623صيد الدقى احمد محمد وائل احمد حسن3
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56322صيد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 4

56222صيد المحلةعمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى5

55822صيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم 6

55621نادى الجيشمازن احمد محمود محمد مبروك7

55617صيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن8

55520نادى الجيشعبدالرحمن نصر فتحى عبدالتواب9

55512القناه الرياضىعمر يسرى عرفه محمد بدر 10

55310المؤسسة الرياضيةحازم مصطفى احمد فؤاد حسنين 11

55220اتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد12

5405نادى الجيشمروان صالح سليمان عبدربه 13

53715اتحاد الشرطةيوسف عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد14

53113صيد الدقىامجد ايهاب محمد يسرى حسن15

52810اتحاد الشرطةعمرو محمد مصطفى على عبدالعال16

5287القناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 17

5005صيد المحلةعبدالرحمن حسن صالح ابراهيم محمد18

DNSنادى الجيشسيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 

:صيد المحله 1

556شريف محمد ابراهيم غريب حسن

5621681عمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى

563احمد محمد مسعد احمد المنتصر 

:القناه الرياضي 2

587عمر محمد منصور حامد 

5551670عمر يسرى عرفه محمد بدر 

528عبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 

:صيد الدقى 3

566احمد محمد وائل احمد حسن

5311655امجد ايهاب محمد يسرى حسن

558مازن طارق محمود عبدالحليم 

:نادى الجيش 4

555عبدالرحمن نصر فتحى عبدالتواب

5581653مازن احمد محمود محمد مبروك

540مروان صالح سليمان عبدربه 

اتحاد الشرطه5

552ارحب بدرالدين محمد ابوزيد

5281617عمرو محمد مصطفى على عبدالعال

537يوسف عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد

: فرق ( سنه 21 ) بندقيه ضغط هواء ناشئين 
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: سنة 18بندقية ناشئين  
x

56519المؤسسة الرياضيةكريم حسام الدين مخيمر محمد خليل1

55719نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 2

54012اتحاد الشرطةزياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف3

53516نادى الجيشعمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 4

53510المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 5

53010القناه الرياضىيوسف عماد فتحى يوسف 6

52411صيد المحلةمحمد عمر السيد ابراهيم زهران 7

5208نادى الجيشاحمد عمرو محمد على مخلص 8

5098صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد9

467نادى الجيشفارس محمد فريد عبدالعزيز صالح 10

4564اتحاد الشرطةهانى جهاد محمدى ابراهيم11

4452نادى الجيشاسالم محمد رفعت قطب عبدالدايم12

x: سنة 16بندقيه ناشئين 

45818نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن1

44810نادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنه2

44710صيد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار3

44511القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى4

4419نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى5

43710صيد المحلةاحمد محمد مسعد محمد فرحات6

4339صيد الدقىسيف الدين محمد عبد المنعم على داود7

43110اتحاد الشرطهمصطفى حسين حاتم حسين شديد8

4236نادى الجيشياسين وليد عبدالمنعم احمد شومان9

4174القناه الرياضىعبدالرحمن محمد السيد توفيق على10

3904صيد المحلةمازن عادل فاروق على االمام11

3875صيد الدقى(.)يوسف اشرف عبدالجواد سالم 12

3323نادى الجيشيوسف وائل محمد المهدى عبدالرحمن13

x:  سنه 21بندقية ناشئات 

58739المؤسسه الرياضيهفريده خالد احمد محمد درويش 1

58035صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن 2

58032نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى 3

58027القناه الرياضىياسمين ايهاب محمد محمد4

57925نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان 5

57830نادى الجيشسهيله محمد احمد محمد جبريل  6

56420صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين7

56221صيد المحلةلبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ8

56115صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 9

55618نادى الجيشمنار احمد محمد توفيق الجوهرى10

55414القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود 11

54810صيد المحلةايه محمد كامل زكى12

5419القناه الرياضىسلمى احمد على على صالح13

5167هواة الصيدايه محمد متولى حافظ الفوال14

5116اتحاد الشرطهيارا عالء عطيه امين عطيه15

5097نادى الجيشهاله محمد على محمد عتمان16

4755هواة الصيدمها ايهاب حلمى احمد الهنداوى17
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4524صيد الدقىيسرا حازم محمد حلمى ابراهيم العيسوى18

DNSنادى الجيشسهيله خالد رشدى سليمان 

DNSاتحاد الشرطهحبيبه ابراهيم ابراهيم محمد سفيان 

DNSصيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد

x:  سنه 18بندقية ناشئات 

56120نادى الجيشمريم وائل محمد المهدى 1

56014القناه الرياضىمنه احمد خضر محمد على 2

55719القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 3

54113القناه الرياضىروان احمد محمد عبدالكريم 4

54016القناه الرياضىامنيه ابراهيم صابر احمد احمد 5

53516المؤسسه الرياضيهملك محسن محمد صالح 6

5348نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد 7

5279نادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود 8

51612المؤسسه الرياضيهلبنى مصطفى احمد فؤاد حسنين 9

5057المؤسسه الرياضيهفريده مصطفى احمد فؤاد حسنين 10

4863القناه الرياضىمريم احمد توفيق رشدى عباس الزملوط 11

4634نادى الجيشساره محمد احمد هالل12

4073هواة الصيدرحمه احمد متولى حافظ ابراهيم الفوال13

x: سنه 16بندقية ناشئات 

37512القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد1

36810صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب2

36712صيد المحلةيارا محمد كامل زكى3

3669القناه الرياضىبسنت احمد محمد عبدالكريم محمد4

35911نادى الجيشنغم حاتم محمد لطفى احمد5

3597القناه الرياضىريماس وليد محمد عبدالعزيز6

3586صيد المحلةسهيله سمير المحمدى محمد الغرابلى7

3578القناه الرياضىندى محمد حافظ ابراهيم المهدى8

3509القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد9

3411المؤسسه الرياضيهيمنى محمد عبدالفتاح شيل حسن10

3394نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن11

3351اتحاد الشرطةفريده مصطفى محمد خليل مصطفى 12

3344المؤسسه الرياضيهمنة هللا محمد عيد سليمان بدوى13

3296صيد الدقىدينا عمرو محمود نبيل البناوى14

3272نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد15

3206المؤسسه الرياضيهجنى محمد اسماعيل عبدالاله16

3192نادى الجيشهبه محمد كمال فهيم عافيه17

2790نادى الجيشجومانه ايهاب احمد عبدالحليم18

2712صيد الدقىمريم عمرو محمد جمعه عبدالقادر19

2702صيد المحلةسعاد عادل حامد محب الدين20

2561نادى الجيشحبيبه ايهاب طه حمدى محمد عالم21

2304هواة الصيدهنا تامر محمد ممدوح متولى الشحات22
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×:مسدس رجال 

56718239.3المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد1

57920238.8المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد2

57124214.7المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى3

56512192.4المؤسسة الرياضيةمحمد رجب ابراهيم يوسف4

56213173.5نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام5

57716153.2نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم6

56211133.3القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل7

5611099.8نادى الشمسهيثم خليل محمد محمد ابوعمر8

55814صيد الدقىمحمد على اسماعيل محمد الديهى 9

5576القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى10

55514مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود 11

55511القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد12

5559نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد13

5558المؤسسة الرياضيةمحمد ابراهيم زكى ابراهيم الدسوقى14

55412اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد15

55312المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى16

55012نادى الشرقيهجمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك17

55010اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى18

5488نادى الشرقيهالسعيد محمد السعيد محمد19

5488نادى الشرقيههشام رشاد جمعه سيد احمد20

5484اتحاد الشرطةمحمد فتحى عبدالعال سليم21

54712مدينة نصراسامه على ابراهيم السعيد على جبر22

5466القناه الرياضىاشرف محمد فرج الجوهرى23

5449نادى الشمسمحمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 24

5417المؤسسة الرياضيةمحمد امالى احمد احمد محمد25

5389صيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على26

5379القناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود27

5368نادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان28

5365نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى29

5357مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل30

53411نادى الشمساحمد طارق احمد الصاوى31

5343صيد الدقىاحمد ابوبكر صالح فؤاد الحكيم32

5337نادى الشمسحازم عطيه ابراهيم محمد عطيه33

5327صيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى34

5317صيد المحلةحسام الحسين عبدالرحمن الشربينى35

5316مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر36

5314المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 37

5305صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى38

5295صيد المحلةالهامى نبيل محفوظ على القال39

5224نادى قارونيحيى محمد احمد امين اسماعيل40

5143نادى الجيشهانى محمود محمد عزت السحار41

5103صيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى42

5035نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده43

5004غزل المحلةمحمد السيد عرفه ابراهيم44

5003صيد الدقىحسام نعيم العبد عبدالمالك45

4972غزل المحلةمحمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 46

4956غزل المحلةحسين عبدالحميد محمد االعصر47
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4902الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى48

4732اتحاد الشرطةوسيم مهاب المؤتمن عبدهللا49

4585الرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا50
4472مدينة نصرسيف احمد سيف الدين احمد داود51

4331الرباط واالنواراحمد محمد غريب ابوالحسن52

4211الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده53

4111غزل المحلةمحمد احمد ابوخليل مصطفى حسن54

DNSصيد الدقىايهاب مصطفى صابر عبدالعليم عشوب

DNSصيد الدقىعبدهللا احمد فؤاد احمد عطا

DNSغزل المحلةمحمد عبد الوهاب عبدالهادى 

 :(رجال  )رق مسدس ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

571احمد نبيل ابراهيم العادلى

5791705سامى عبدالرازق محمد

555محمد ابراهيم زكى ابراهيم الدسوقى

:نادى الجيش2

555احمد حسام صالح الدين محمد

5771694حافظ جمال حافظ ابراهيم

562لؤى حامد محمود كرام

:القناه الرياضى 3

557اكرم كريم احمد مصطفى

5551674عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد

562كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

:اتحاد الشرطة4

554احمد محمود حامد محمد حماد

5481652محمد فتحى عبدالعال سليم

550باسم ايمن حسن حجازى

نادى الشرقية5

548هشام رشاد جمعه سيد احمد

5481646السعيد محمد السعيد محمد

550جمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك

:نادى الشمس 6

534احمد طارق احمد الصاوى

5611639هيثم خليل محمد محمد ابوعمر

544محمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 

:نادى مدينة نصر 7

535احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

5471637اسامه على ابراهيم السعيد على جبر

555على كامل عبدربه محمود 
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:صيد المحلة8

538محمد محمود تهامى محمد على

5301597محمود حسن نجيب الشربينى

529الهامى نبيل محفوظ على القال

:صيد الدقى9

534احمد ابوبكر صالح فؤاد الحكيم

5001592حسام نعيم العبد عبدالمالك

558محمد على اسماعيل محمد الديهى 

:غزل المحلة10

500محمد السيد عرفه ابراهيم

4951492حسين عبدالحميد محمد االعصر

497محمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 

:نادى الرباط واالنوار11

458محمد ضياء حسن عبدهللا

4901369هانى حامد على الزعترى

421محمد محمد احمد محمد فوده

x:مسدس سيدات

55211239.2مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم1

57113237.2نادى الجيشعفاف محمد فتحى محمد الهدهد 2

56110210.7اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى3

5476186.9صيد الدقىامال طارق حسين ابراهيم4

5558169.5اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر5

5526148.9صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 6

55818129.4مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى7

54913107.3نادى الجيشايمى محمد حافظ8

54410صيد الدقىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر9

5449اتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى10

5429القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 11

54110القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 12

5388المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور13

5377المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر14

53412نادى الشمسساره خالد عصفور عبدالحميد15

5308القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 16

5306صيد الدقىريم خالد محمد كامل علوى17

5287نادى الجيشهبه سراج الدين سيد محمود18

5273نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح19

5266نادى الجيشساره عبدهللا عبدالعزيز متولى20

5263القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود21

5255نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 22

5236نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 23

5227صيد المحلةهند زيدان على زيدان24

5218مدينة نصرشروق كمال حسنى عبدالسالم 25

5216المؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد26

5193المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد الفشانى27



10

5193المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحليم جمعه28

5181صيد اسكندريهسالمين محمد قاسم طاهر المصرى29

5157صيد الدقىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس30

5154القناه الرياضىاشرقت حسنى محمد زيدان قطب31

5134صيد الدقىرقيه ماجد محمد على سليمان نجم32

5035نادى الشمسعبير محمود محمد مرسى33

4871اتحاد الشرطةيارا اشرف ابراهيم احمد 34

4861نادى الجيشهاجر شريف صالح الدين محمود على35

4852اتحاد الشرطةايه محمود حامد محمد36

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:اتحاد الشرطة 1

561نسرين حسن سيد الصباحى

5551660ناى احمد عبدالمجيد جابر

544دعاء فؤاد محمد فتحى

:نادى الجيش 2

549ايمى محمد حافظ

5251645هدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 

571عفاف محمد فتحى محمد الهدهد 

:صيد الدقى 3

552مسكات على اسماعيل محمد الديهى 

5441643هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر

547امال طارق حسين ابراهيم

:نادى مدينة نصر 4

558دينا عصمت كمال مصطفى

5521631رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

521شروق كمال حسنى عبدالسالم 

:القناة الرياضى 5

542اكرام كريم احمد مصطفى 

5411609هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

526ياسمين محمود عبده محمود

المؤسسه الرياضية6

538مرام احمد محمد سرور

5191594هدير سعد محمد سعد الفشانى

537اميره فتوح عثمان محمد نصر

613.0246.6المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم1

619.7245.2نادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر2

616.9223.5المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى3

618.1200.5نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود4

615.3181.1المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم5

: بندقية رجال 
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618.8160المؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم6

609.2137.2اتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى7

618.1117.3المؤسسه الرياضيةاسامه محمد السعيد8

606.8القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود9

604.5نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر10

603.0اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 11

601.2المؤسسه الرياضيةاحمد محمود محمد عطيه عرام12

595.5اتحاد الشرطةمحمد سعد منصور احمد13

594.6المؤسسه الرياضيةمحمد اشرف على عبدالنور14

593.2القناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى15

591.5اتحاد الشرطةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر16

589.2اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد17

584.4صيد الدقىمحمد هشام محمد نور الليثى18

582.6نادى الجيشمحمد سيد ابراهيم محمد19

575.8نادى الشرقيهمحمد على قطب الرمادى20

572.4القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى21

568.4نادى الشرقيهمحمد عبدالنبى محمد خليفة22

568.0نادى الشرقيهمحمد ممدوح محمد محمد عبدالاله23

567.6صيد الدقىاحمد هشام محمد نور الليثى24

566.1القناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين25

528.0نادى الجيشمحمد طارق محمد طه26

524.1صيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا27

511.4اتحاد الشرطةعمرو كمال الدين ذكى شحاته 28

508.6الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى29

497.8الرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين30

409.3الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم31

403.4الرباط واالنوارهشام محمد على ابوحشيش32

DNSجمارك اسكندريةاحمد محمود احمد ابراهيم المنسى

DNSجمارك اسكندريةشعبان عبدالرحمن احمد اسماعيل

DNSجمارك اسكندريةمحمد سليمان محمد هالل

.
بندقية فرق رجال

المؤسسه الرياضية 1

618.1اسامه محمد السعيد

6131849.9يوسف حلمى يوسف ابراهيم

618.8حماده محمود طلعت ابراهيم

نادى الجيش 2

619.7محمد حمدى عبدالقادر

604.51842.3محمد فارس محمد عامر

618.1مصطفى رضا محمد محمود

اتحاد الشرطه3

595.5محمد سعد منصور احمد

6031807.7مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

609.2عبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى
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:القناة الرياضى4

606.8محمد سيد محمد محمود

593.21772.4شادى ابراهيم السيد بدر القاضى
572.4محمود احمد عطيه موسى

:نادى الشرقيه 5

568محمد ممدوح محمد محمد عبدالاله

568.41712.2محمد عبدالنبى محمد خليفة

575.8محمد على قطب الرمادى

صيد الدقى6

584.4محمد هشام محمد نور الليثى

567.61676.1احمد هشام محمد نور الليثى 

524.1اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

:نادى الرباط واالنوار7

508.6ناصر احسان عبده موسى

403.41409.8هشام محمد على ابوحشيش

497.8معتز على زين العابدين ابوالعنين

:بندقية سيدات 

619.9249.9نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد1

617.7242.1نادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى2

605.0222.2نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع3

612.5201.6صيد المحلةهدى عادل السيد محمود 4

624.2181المؤسسه الرياضيهالزهراء شعبان معبد محمد5

607.5158.7المؤسسة الرياضيةهدير السيد محمد السيد مخيمر 6

612.7139.2نادى الجيشنورهان محمد محمود عامر7

603.9116.8المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى8

601.9صيد الدقىدينا امجد احمد فؤاد الحارونى9

599.7المؤسسه الرياضيةفدوى ابواليزيد زكى ابواليزيد حسين 10

595.9صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم11

593.4نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 12

590.5نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق13

588.9صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن14

584.1صيد الدقىيارا احمد محمد عبدالناصر15

581.0المؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى16

580.6اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 17

569.7صيد المحلةساميه سمير مسعد الطنطاوى 18

552.2القناه الرياضىاالء ابراهيم صابر احمد19

547.0اتحاد الشرطةمريم حسن محمد حسن الشاذلى20

536.4المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد21

535.9اتحاد الشرطةبسنت محمود محمد ابوالعنين22
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DNSصيد الدقىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال 

DNSالقناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 

DNSصيد المحلهشيماء على محمد مصطفى

DNSاتحاد الشرطةمريم محمد موسى عبدالسالم كساب

.

 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

605ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

619.91842.6شيماء عبداللطيف حشاد

617.7دينا حسنى عبدالعزيز العيسوى

:المؤسسه الرياضية 2

624.2الزهراء شعبان معبد محمد

607.51835.6هدير السيد محمد السيد مخيمر 

603.9مى ممدوح محمد زكى

:صيد الدقى 3

588.9هبة هللا محمد وائل احمد حسن

584.11768.9يارا احمد محمد عبدالناصر

595.9باكينام طارق حسن نسيم

:اتحاد الشرطه 4

535.9بسنت محمود محمد ابوالعنين

580.61663.5شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

547مريم حسن محمد حسن الشاذلى

الزمن(رجال)تارجيت اسبرينت 

4,24,17نادى الشرقيهطارق ثروت عبدالمقصود محمد1

4,41,19المؤسسه الرياضيةمحمود اسماعيل محمود احمد2

5,08,97نادى الشرقيهمحمد ممدوح محمد محمد عبدالاله3

5,45,00نادى الشرقيهمحمد عبدالنبى محمد خليفة4

6,40,19نادى الشرقيهمحمد على قطب الرمادى5

DNSالمؤسسه الرياضيةمحمد اشرف على عبدالنور


