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االتحاد المصرى للرماية 

×:مسدس رجال 

57316نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم1

56916نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى2

56613المؤسسة الرياضيةاحمد شعبان عبدهللا عبدالباسط3

56216المؤسسة الرياضيةمحمد امالى احمد احمد محمد4

56116صيد الدقىعبدهللا احمد فؤاد احمد عطا5

56115المؤسسة الرياضيةاسامه مصطفى السيد الغباشى 6

56112المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس7

55810المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد8

5577صيد الدقىاحمد ابوبكر صالح فؤاد الحكيم9

5567القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل10

55413القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد11

55410صيد الدقىايهاب مصطفى صابر عبدالعليم عشوب12

5477صيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على13

5476المؤسسة الرياضيةمحمد محمد سعيد محمد حافظ14

5468نادى الشمسحازم عطيه ابراهيم محمد عطيه15

5468القناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود16

5467نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد17
5467اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد18

5464نادى الجيشياسر طاهر داود العاصى19

54510صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى20

5458مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر21

54412القناه الرياضىاشرف محمد فرج الجوهرى22

5447غزل المحلةعبدالقادر بونس يحيى حسن23

5425مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل24

5407نادى الجيشاحمد لؤى السيد السيد زمزم 25

5405نادى الشمساحمد طارق احمد الصاوى26

5402نادى الشمسمحمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 27

5377مدينة نصراسامه على ابراهيم السعيد على جبر28

5365اتحاد الشرطةحسام الدين احمد بدوى جمعه29

5354اتحاد الشرطةفؤاد عبدالرحيم محمود على30

5347مدينة نصرمحمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا31

5275مدينة نصررامى حسين محمد عبدالغفور حسن العباسى32

5275القناه الرياضىاشرف محمد محمود على عبده 33

5254نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده34

5228صيد الدقىشهاب الحسينى احمد فتحى عرفه35

5203صيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى36

5176سكر ارمنتجالل فاضل احمد عبدهللا37

5133مدينة نصرمحمد حسين محمد حسنين شريف38

5095صيد المحلةالهامى نبيل محفوظ على القال39

5053غزل المحلةمحمد عبد الوهاب عبدالهادى 40

5001غزل المحلةمحمد السيد عرفه ابراهيم41

 بطولة كأس االتحاد ضغط هواء
 على ميادين نادى مدينة نصر
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4972غزل المحلةمحمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 42

4913سكر ارمنتمحمود مصطفى بسطاوى احمد43

4892غزل المحلةحسين عبدالحميد محمد االعصر44

4531سكر ارمنتعبدالحميد صابر عبدالحميد خضرى45

4434سكر ارمنتفتحى عبدالعاطى  سيد عبدالرحيم46

DNSالمؤسسة الرياضيةمحمد يحيى محمد عبدالعال

DNSالمؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف نصار

DNSصيد الدقىمحمد على اسماعيل محمد الديهى 

DNSاتحاد الشرطةوليد ابراهيم فؤاد الحسينى

DNSنادى قارونيحيى محمد احمد امين اسماعيل

 :(رجال  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى الجيش1

569احمد عصمت كمال مصطفى

5731688حافظ جمال حافظ ابراهيم

546احمد حسام صالح الدين محمد

المؤسسه الرياضية 2

566احمد شعبان عبدهللا عبدالباسط

5581685سامى عبدالرازق محمد

561عماد السيد ابراهيم حسن يونس

:صيد الدقى3

557احمد ابوبكر صالح فؤاد الحكيم

5541672ايهاب مصطفى صابر عبدالعليم عشوب

561عبدهللا احمد فؤاد احمد عطا

:القناه الرياضى 4

546محمد اسماعيل زرزور محمود

5541656عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد

556كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

:اتحاد الشرطة5

546احمد محمود حامد محمد حماد

5361617حسام الدين احمد بدوى جمعه

535فؤاد عبدالرحيم محمود على

:نادى مدينة نصر 6

545خالد مصطفى حسن مظهر

5371616اسامه على ابراهيم السعيد على جبر

534محمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا

:نادى الشمس 7

546حازم عطيه ابراهيم محمد عطيه

5301616احمد طارق احمد الصاوى

540محمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 
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:صيد المحلة8

547محمد محمود تهامى محمد على

5451612محمود حسن نجيب الشربينى

520اسامه محمد ابوالعنين السنباطى

:غزل المحلة9

544عبدالقادر بونس يحيى حسن

5051549محمد عبد الوهاب عبدالهادى 

500محمد السيد عرفه ابراهيم

:سكر ارمنت 10

517جالل فاضل احمد عبدهللا

4531461عبدالحميد صابر عبدالحميد خضرى

491محمود مصطفى بسطاوى احمد

x:مسدس سيدات

3745نادى الجيشعفاف محمد فتحى محمد الهدهد 1

3718صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 2

3718نادى الجيشايمى محمد حافظ3

3715مدينة نصرهبه محمود شريف الوزان4

3695القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 5

3685مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى6

3647المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر7

3638نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 8

3636صيد الدقىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس 9

3625القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود10

3586صيد الدقىهاجر ماجد محمد على سليمان نجم11

3585القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 12

3574صيد الدقىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر13

3565القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 14

3521المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور15

3513المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد الفشانى16

3495اتحاد الشرطةسالى عبدالحميد كامل منصور عبيد17

3488اتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى18

3413المؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد19

3372صيد المحلةهند زيدان على زيدان20

3363نادى الشمساالء حسن يس عبدالعزيز21

3361القناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد22

3323نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح23

3300صيد الدقىريم خالد محمد كامل علوى24

3281المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى25

3252نادى الشمسعبير محمود محمد مرسى26

3243نادى الشمسنورهان محمد غبدالعزيز حلمى27

3243المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحليم جمعه28

3241المؤسسة الرياضيةاسراء حسن بدر حسن سيد29

3210اتحاد الشرطةساندى عبدالرحيم محمود على محمد30

3094نادى الشمسوفاء عبدالحليم محمود احمد االلفى31

DNSاتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى

DNSنادى الجيشساره عبدهللا عبدالعزيز متولى
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 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى الجيش 1

371ايمى محمد حافظ

3631108هدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 

374عفاف محمد فتحى محمد الهدهد 

:صيد الدقى 2

371مسكات على اسماعيل محمد الديهى 

3631092رشيده يحيى عبدالمحسن دعبس 

358هاجر ماجد محمد على سليمان نجم

:القناة الرياضى 3

356اكرام كريم احمد مصطفى

3691087هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

362ياسمين محمود عبده محمود

المؤسسه الرياضية4

328اسراء طارق سيد حنفى

3641043اميره فتوح عثمان محمد نصر

351هدير سعد محمد سعد الفشانى

:اتحاد الشرطة 5

348دعاء فؤاد محمد فتحى

3211018ساندى عبدالرحيم محمود على محمد

349سالى عبدالحميد كامل منصور عبيد

x

59444المؤسسه الرياضهحماده محمود طلعت ابراهيم1

58945المؤسسه الرياضهيوسف حلمى يوسف ابراهيم2

58636نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر3

58634نادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر4

58224نادى الجيشباسل محمد محمود عامر 5

58124المؤسسه الرياضهمحمد مصطفى ابراهيم ابوليله6

58035اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 7

57936القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود8

57636المؤسسه الرياضهابراهيم احمد محمد كريم9

57429المؤسسه الرياضهاسامه محمد السعيد10

57324نادى الجيشمحمد خالد اكيد عبدالهادى11

57128المؤسسه الرياضهمحمود سيف الدين عبدالعظيم12

57025غزل المحلةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر13

56925اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد14

56519المؤسسه الرياضهمحمود اسماعيل محمود احمد15

56114القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى16

55117القناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين17

54812صيد الدقىاحمد هشام محمد نور الليثى18

54717القناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى19

: بندقية رجال 
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5388غزل المحلةمحمد محمود عبدهللا سالم20

53313اتحاد الشرطةاحمد يحيى على صابر21

5207غزل المحلةمحمد جمال مصلحى شريف22

5195اتحاد الشرطةعلى حسن فاروق محمد بسيونى23

5004سكر ارمنتيوسف عبدالمقصود يوسف موسى24

4674سكر ارمنتعبدالفتاح احمد االمير قتوح25

4592سكر ارمنتوائل احمد محمود عبدالغفار26

4376سكر ارمنتاحمد عبدالغنى احمد السيد27

4102سكر ارمنتحسام محمد صابر عبدالحميد28

3794جمارك اسكندريةشعبان عبدالرحمن احمد اسماعيل29

DNF233جمارك اسكندريةاحمد محمود احمد ابراهيم المنسى30

DNFجمارك اسكندريةمحمد سليمان محمد هالل

DNSنادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود

بندقية فرق رجال

المؤسسه الرياضية 1

574اسامه محمد السعيد

5891757يوسف حلمى يوسف ابراهيم

594حماده محمود طلعت ابراهيم

نادى الجيش 2

586محمد حمدى عبدالقادر

5871746محمد فارس محمد عامر

573محمد خالد اكيد عبدالهادى

:القناة الرياضى3

547شادى ابراهيم السيد بدر القاضى

5791687محمد سيد محمد محمود

561محمود احمد عطيه موسى

اتحاد الشرطه4

580مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

5331682احمد يحيى على صابر
569اشهب بدرالدين محمد ابوزيد

غزل المحلة5

538محمد محمود عبدهللا سالم

5701628عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

520محمد جمال مصلحى شريف
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:سكر ارمنت 6

437احمد عبدالغنى احمد السيد

5001396يوسف عبدالمقصود يوسف موسى

459وائل احمد محمود عبدالغفار

:بندقية سيدات 
x

39325نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد1

39325نادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى2

39127نادى الجيشنورهان محمد محمود عامر3

38916نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع4

38720صيد الدقىدينا امجد احمد فؤاد الحارونى5

38417نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 6

38415اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 7

38219اتحاد الشرطةمريم محمد موسى عبدالسالم كساب8

38117نادى الجيشياسمين ايمن محمود عبدالقوى9

3808المؤسسه الرياضيهريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم10

37713صيد الدقىيارا احمد محمد عبدالناصر11

3738المؤسسه الرياضيهشاهنده محسن محمود عبدالرحمن12

37113المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى13

37011المؤسسه الرياضيهساره اشرف ابراهيم على محمد14

3709صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم15

3646القناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 16

3444اتحاد الشرطةبسنت محمود محمد ابوالعنين17

3416صيد المحلهشيماء على محمد مصطفى18

3394صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن19

 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

393شيماء عبداللطيف حشاد

3891166ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

384منة هللا حسين عبدالفتاح 

:صيد الدقى 2

377يارا احمد محمد عبدالناصر

3871134دينا امجد احمد فؤاد الحارونى

370باكينام طارق حسن نسيم

:المؤسسه الرياضية 3

370ساره اشرف ابراهيم على محمد

3711121مى ممدوح محمد زكى

380ريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم
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:اتحاد الشرطه 4

382مريم محمد موسى عبدالسالم كساب

3841110شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

344بسنت محمود محمد ابوالعنين

x:  سنه21مسدس ناشئين 

54914مدينة نصر(.)على كامل عبدربه محمود 1

5477القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى2

54411صيد الدقىمحمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم3

5447صيد الدقى(.)سيف الدين وائل ممدوح مصطفى على 4

5396المؤسسة الرياضيةهاشم محمد هاشم حسن احمد5

5385نادى الشمسعمر محمد شلبى وراد 6

53310صيد الدقىحازم يحيى عبدالمحسن دعبس 7

5296المؤسسة الرياضيةمحمد احمد شوقى عبدالعاطى8

5284مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود 9

5235مدينة نصراحمد كمال حسنى عبدالسالم10

5164المؤسسة الرياضية(.)مؤمن ناصر شعبان عبدهللا 11

5103مدينة نصرنورالدين صبحى ربيع عبدالخالق ابراهيم12

5074صيد الدقىمحمود على اسماعيل محمد الديهى13

5025نادى الشمساحمد خالد توفيق ابراهيم الزيات14

4972صيد الدقىنور الحسينى احمد فتحى عرفه15

4954مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل16

4743القناه الرياضىمحمد طارق نعمان محمد 17

4612القناه الرياضىخالد ابراهيم ابوخضر ابوخضر 18

DNSنادى قاروناحمد طارق احمد عبدالغنى

DNSنادى قاروناحمد نبيل على على 

 فرق21مسدس ناشئين 

:نادى صيد الدقى1

544محمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم

5441621(.)سيف الدين وائل ممدوح مصطفى على 

533حازم يحيى عبدالمحسن دعبس 

:نادى مدينة نصر  2

549على كامل عبدربه محمود

5281600سليم احمد سيف الدين احمد داود 

523احمد كمال حسنى عبدالسالم

:المؤسسة الرياضية3

539هاشم محمد هاشم حسن احمد

5161584مؤمن ناصر شعبان عبدهللا

529محمد احمد شوقى عبدالعاطى

:نادى القناة الرياضى4

547اكرم كريم احمد مصطفى 

4631484خالد ابراهيم ابوخضر ابوخضر 

474محمد طارق نعمان محمد 
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x: سنه18مسدس ناشئين 

5417مدينة نصركريم ايمن حسان احمد محمود 1

5387المؤسسة الرياضية(.)عمر احمد كمال عبدالفتاح 2

5275المؤسسة الرياضية(.)عبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 3

5266المؤسسة الرياضية(.)احمد ضياء زينهم احمد على 4

51610مدينة نصررامز جالل مصطفى على عبدالفتاح 5

5126صيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود 6

5094القناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى7

5087نادى الشمستميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 8

5053القناه الرياضىاحمد محمد السيد توفيق على9

4935القناه الرياضى(.)كرم كريم احمد مصطفى 10

4740المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ11

4682نادى الجيشاحمد عماد شعبان احمد 12

4611نادى الجيشيوسف هانى سيد سامى حيدر13

4583القناه الرياضى(.)عبدالرحمن نصر عبدالعزيز احمد 14

4580نادى الجيش(.)يحيى عبدالناصر حامد عبدالحميد البطران 15

4512نادى الشمساحمد شريف احمد خليل 16

DNSنادى قاروناحمد محمد حسنى احمد عرفه

DNSنادى قارونعلى احمد على عبدالعزيز محمد

DNSنادى قارونعمر اشرف رجب محمود

DNSنادى قارونعمرو حماده عبدالمنعم احمد

DNSنادى قارونمحمود احمد محمد مهنى

x: سنه16مسدس ناشئين 

3564نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

3482مدينة نصر(.)محمد خالد محمد عزالدين حافظ 2

3462المؤسسة الرياضيةادم ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى3

3433المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه4

3326نادى الشمس(.)احمد عمرو محمد يسرى 5

3311نادى الجيشمحمد عبدالناصر حامد عبدالحميد البطران6

3201مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود7

3194صيد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن يسن8

3143القناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى9

3141مدينة نصراسالم محمد عبدالعال عبدالرحيم10

3123المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد11

3122نادى الشمسمحمود اشرف طه ابراهيم12

3040المؤسسة الرياضية (.)يوسف حسام صالح الدين محمد 13

3032القناه الرياضىعبدالوهاب السيد محمد عبدالاله اسماعيل14

3021نادى الجيشيوسف محمد عبدالحى عبدالرحمن15

3001المؤسسة الرياضيةاسالم ايمن محمود عبدالبارى السييد16

2941صيد الدقىاحمد محمد حسن احمد ابوطالب17

2911صيد الدقىكريم محمد ابراهيم محمد18

2831صيد الدقىفؤاد عاصم محمد عبدالرحيم19

DNSنادى الشمسكريم محمد ياسين محمد صادق

DNSنادى قارونعمر ايمن حسن خليل حبيشى

DNSنادى قارون(.)ياسين طارق عبدالوهاب عبدالعليم 
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x:  سنه21مسدس ناشئات 

3747نادى الجيش(.)اسراء زكريا ابراهيم حسن 1

3735اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى 2

3553نادى الجيشنور الهدى طارق محمد على مصطفى 3

3544صيد الدقىحبيبه وائل ممدوح مصطفى4

3488صيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد5

3472اتحاد الشرطةنانسى عبدالرحيم محمود على محمد6

3472نادى الجيشدارين ايهاب احمد عبدالحليم 7

3462نادى الشمسميرنا مصطفى محمد عبدالمنعم 8

3455نادى الشمس(.)تقى محمد نشات بدوى عطيه هللا 9

3454اتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل10

3454مدينة نصرفرح خالد محمد عزالدين حافظ 11

3385مدينة نصر(.)شروق كمال حسنى عبدالسالم 12

3372نادى الجيشيمنى مدحت عثمان حسن احمد13

3365مدينة نصر(.)شروق محمد ماجد السيد احمد سعد 14

3351نادى الشمسامنيه هشام عبدالستار محمد عمر15

3350مدينة نصر(.)منه هللا طارق عبدالمنعم محمد 16

3334صيد الدقىسمر عصام احمد محمد زهير17

3321مدينة نصرهانيا احمد عبدالمعز احمد18

3311القناه الرياضىهند اشرف محمد فرج الجوهرى19

3301مدينة نصرتقى محمد صفى الدين مصطفى صادق 20

3292نادى الجيشانجى مجدى ابراهيم الدسوقى حسين21

3222نادى الجيششذى خالد محمد ابوبكر22

3153القناه الرياضىرنين محمد فاروق عبدالفتاح 23

DNS1اتحاد الشرطة(.)اميره حسام الدين صبحى ابراهيم عبده 

 فرق21مسدس ناشئات 

:نادى الجيش1

374اسراء زكريا ابراهيم حسن

3471077دارين ايهاب احمد عبدالحليم 

356نور الهدى طارق محمد على مصطفى 

:اتحاد الشرطه2

347نانسى عبدالرحيم محمود على محمد

3731065االء محمد عبدالرحمن مرسى 

345جميله فتحى فهمى احمد خليل

:صيد الدقى3

354حبيبه وائل ممدوح مصطفى

3331035سمر عصام احمد محمد زهير

348ريم سامح محمد سيف الدين احمد

:نادى الشمس4

345(.)تقى محمد نشات بدوى عطيه هللا 

3461026ميرنا مصطفى محمد عبدالمنعم 

335امنيه هشام عبدالستار محمد عمر

:نادى مدينة نصر5

330تقى محمد صفى الدين مصطفى صادق 

3381004(.)شروق كمال حسنى عبدالسالم 

336(.)شروق محمد ماجد السيد احمد سعد 
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: سنه 18مسدس ناشئات 
x

3747مدينة نصر(.)نهال طارق عبدالمنعم محمد 1

3557اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 2

3533نادى الجيش(.)منار محمود اسماعيل عثمان 3

3514مدينة نصر(.)مايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 4

3442مدينة نصر(.)هيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 5

3442نادى الشمس(.)مريم اشرف طه ابراهيم حسن 6

3433نادى الشمسساره ماجد محمد سمير محمد هاشم7

3413المؤسسة الرياضية(.)مريم عمرو نادى على عبداللطيف 8

3406نادى الجيش(.)سلمى محمد اسماعيل محمد محمد 9

3393القناه الرياضى(.)اسراء سمير خير عقاب محمود 10

3362صيد الدقىمريم ثائر فتحى محمد القبارى 11

3335صيد الدقى(.)نوران هانى محسن السيد عبيد 12

3326القناه الرياضىفرح محمد محب ابراهيم 13

3313نادى الجيش(.)عنان محسن محمود عبدالرحمن 14

3262نادى الشمس(.)حبيبه شريف احمد خليل ابوالعال 15

3223مدينة نصرنورا ايهاب محمد رميس طه16

3151نادى الشمسملك عمرو نجاتى احمد 17

3102القناه الرياضى(.)منار خالد عبدالعزيز محمد حسان 18

3102المؤسسة الرياضيةهايدى حسن محمد عبدالمطلب19

3034نادى الشمس(.)حسناء وليد خليل مامون 20

2902نادى الجيشرنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد21

2330اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى22

DNFمدينة نصراميره حاتم رؤوف عباس حامد 

DNSنادى قارون(.)ايمان عالء محمد عبدالظاهر 

DNSنادى قارونرينال حمدى نورالدين محمد

x:  سنه 16مسدس ناشئات 

2713صيد الدقى(.)نجوى مهاب حسين الجبالى 1

2641نادى الجيش(.)ساره عبدالمنعم احمد على السيد 2

2604القناه الرياضى(.)علياء عابدين على العيسوى اسماعيل 3

2582اتحاد الشرطة(.)حبيبه وليد سالمه نصر 4

2534نادى الشمس(.)لمياء وليد خليل مامون 5

2530القناه الرياضى(.)سلسبيل هشام محمد السيد 6

2481القناه الرياضى(.)ايمان محمد صالح حسن 7

2453المؤسسة الرياضية(.)منة هللا عبدالهادى على على احمد 8

2421القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن9

2382القناه الرياضى(.)شيماء وليد عبدالباسط عبدهللا محمود 10

2340القناه الرياضى(.)مريم خالد عبدالعزيز محمد حسان 11

2340القناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين12

2311نادى الجيش(.)مايا ايهاب احمد عبدالحليم 13

2310صيد الدقىملك مصطفى محمد مصطفى عزازى14

2301مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى15

2171نادى الجيشغدير سعد محمود يوسف بدرالدين16

DNSنادى الجيش(.)ملك ايهاب احمد عبدالحليم 
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 سنه21بندقية ناشئين 
x

56625القناه الرياضى(.)مصطفى محمد منصور حامد احمد 1

56124اتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد2

55918نادى الجيشمروان محمد مختار االبيارى 3

55818صيد المحلةعمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى4

55720صيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن5

55514نادى الجيش(.)عبدالرحمن هالل احمد غزال السيد 6

55218المؤسسة الرياضية(.)احمد على الدين محمد عبدالقادر على 7

55018نادى الجيشمازن احمد محمود محمد مبروك8

5439صيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم 9

54216نادى الجيشمحمد احمد زكريا سمير احمد الزارع 10

53915نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا 11

53510القناه الرياضى(.)عمر محمد محمد الشافعى حسن على 12

52213المؤسسة الرياضيةحسين احمد محمد البندارى 13

51811نادى الجيشعمرو محمد مصطفى على عبدالعال14

5159المؤسسة الرياضيةحازم مصطفى احمد فؤاد حسنين 15

5158صيد الدقىيوسف احمد حسام احمد احمد ابواسماعيل 16

5134صيد الدقىامجد ايهاب محمد يسرى حسن17

5009اتحاد الشرطةوسام عمرو حسن الخليجى18

4804اتحاد الشرطةيوسف عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد19

: فرق ( سنه 21 ) بندقيه ضغط هواء ناشئين 

:نادى الجيش 1

555(.)عبدالرحمن هالل احمد غزال السيد 

5501664مازن احمد محمود محمد مبروك

559مروان محمد مختار االبيارى 

:المؤسسة الرياضية2

515حازم مصطفى احمد فؤاد حسنين 

5221589حسين احمد محمد البندارى 

552احمد على الدين محمد

:صيد الدقى 3

543مازن طارق محمود عبدالحليم 

5131571امجد ايهاب محمد يسرى حسن

515يوسف احمد حسام احمد احمد ابواسماعيل 

اتحاد الشرطه4

480يوسف عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد

5001541وسام عمرو حسن الخليجى

561ارحب بدرالدين محمد ابوزيد
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: سنة 18بندقية ناشئين  
x

57928نادى الجيش(.)سيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 1

57629صيد الدقى (.)احمد محمد وائل احمد حسن 2

57025نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 3

56223القناه الرياضى(.)عمر محمد منصور حامد 4

55818المؤسسة الرياضيةكريم حسام الدين مخيمر محمد خليل5

55219نادى الجيش(.)يحيى محمد احمد هالل 6

55218نادى الجيش(.)احمد عبدالمتجلى احمد متولى 7

54813القناه الرياضى(.)عمر يسرى عرفه محمد بدر 8

54516نادى الجيش(.)مروان صالح سليمان عبدربه 9

54212صيد المحلة(.)احمد محمد مسعد احمد المنتصر 10

54210المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 11

53014اتحاد الشرطةزياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف12

52711المؤسسة الرياضيةمحمود ياسر رشاد عبداللطيف13

51010القناه الرياضى(.)عبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 14

4935نادى الجيش(.)عمر مجدى عباس عباس شعراوى 15

4673صيد الدقىعلى تامر على عماد الدين ابوالدهب 16

4462صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد17

x: سنة 16بندقيه ناشئين 

38016نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن1

3578القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى2

3547نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى3

3539نادى الجيش(.)عمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 4

3489صيد المحلة(.)محمد عمر السيد ابراهيم زهران 5

3471نادى الجيش(.)زياد خالد احمد محمد احمد 6

3454نادى الجيش(.)احمد عمرو محمد على مخلص 7

3397القناه الرياضى(.)يوسف عماد فتحى يوسف 8

3343صيد المحلةاحمد محمد مسعد محمد فرحات9

3343صيد الدقىسيف الدين محمد عبد المنعم على داود10

3310صيد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار11

3304اتحاد الشرطهمصطفى حسين حاتم حسين شديد12

3284القناه الرياضىعمر وائل حسن احمد13

3195صيد الدقىيوسف اشرف عبدالجواد سالم14

3163نادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنه15

3042نادى الجيش(.)احمد ماجد مصطفى عباس قنديل 16

3023القناه الرياضى(.)احمد محمد محمد رمضان متولى 17

2983صيد المحلة(.)احمد وليد فصيح سالمه 18

2974صيد الدقى(.)كريم طارق ممدوح محمود الجزار 19

2850نادى الجيشيوسف وائل محمد المهدى عبدالرحمن20

2811صيد الدقى(.)خالد هشام عبدالرحمن عبدهللا 21

DNSصيد الدقىعبدهللا احمد محمد كمال احمد الخولى
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x:  سنه 21بندقية ناشئات 

39528المؤسسة الرياضية(.)هدير السيد محمد السيد مخيمر 1

39026نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى 2

39024صيد المحلة(.)هدى عادل السيد محمود 3

38625صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن 4

37615المؤسسه الرياضية(.)فدوى ابواليزيد زكى ابواليزيد حسين 5

37315نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان 6

3699القناه الرياضىسلمى احمد على على صالح 7

36811القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود 8

3648القناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف 9

36210صيد الدقى(.)وعد طاهر حمزه كامل 10

3617صيد المحلة(.)ساميه سمير مسعد الطنطاوى 11

3606صيد المحلةلبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ12

3579صيد الدقىشمس الحسينى احمد فتحى عرفه 13

3519صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن14

3171صيد الدقى(.)نورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال 15

DNSصيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين

x:  سنه 18بندقية ناشئات 

38519المؤسسه الرياضيه(.)فريده خالد احمد محمد درويش 1

37815القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 2

37410نادى الجيش(.)سهيله محمد احمد محمد جبريل  3

37111القناه الرياضىروان احمد محمد عبدالكريم 4

36916القناه الرياضىامنيه ابراهيم صابر احمد احمد 5

3638نادى الجيش(.)منة هللا حسين محمد على خليل 6

3553نادى الجيش(.)منار احمد محمد توفيق الجوهرى 7

3538نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد 8

35210نادى الجيش(.)بسنت احمد حسنى محمد 9

3517نادى الجيش(.)ايمان زكريا ابراهيم حسن 10

3486صيد الدقى(.)هناء طارق مصطفى حلمى الشربينى 11

3346نادى الجيش(.)سهيله خالد رشدى سليمان 12

3334اتحاد الشرطه(.)حبيبه ابراهيم ابراهيم محمد سفيان 13

3285صيد الدقى(.)شيماء احمد حسن محمد خليفه سعيد 14

3183صيد الدقىسميه ناجى على احمد هندى15

DNS2نادى الجيشاسماء مجدى احمد بدران

DNSالقناه الرياضى(.)مران مدحت ماهر شريف عباس 

x: سنه 16بندقية ناشئات 

27910القناه الرياضى(.)منه احمد خضر محمد على 1

2768القناه الرياضى(.)االء عمرو محمد على خليفه 2

2745صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب3

2714نادى الجيش(.)مريم وائل محمد المهدى 4

2697المؤسسه الرياضيه(.)ملك محسن محمد صالح 5

2687القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد6

2648نادى الجيشنغم حاتم محمد لطفى احمد7

2644القناه الرياضى(.)مريم احمد توفيق رشدى عباس الزملوط 8

2636المؤسسه الرياضيه(.)لبنى مصطفى احمد فؤاد حسنين 9

2634المؤسسه الرياضيهفيروز عبدالرحمن احمد عبدالرحمن10
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2611المؤسسه الرياضيهمنة هللا محمد عيد سليمان بدوى11

2605صيد المحلةيارا محمد كامل زكى12

2574نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد13

2554نادى الجيش(.)علياء حسين ابراهيم محمود 14

2502القناه الرياضىسلمى خالد احمد على15

2473نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن16

2293صيد الدقى(.)بسمله محمد سعيد رواش 17

2243القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد18

2232المؤسسه الرياضيه(.)فريده مصطفى احمد فؤاد حسنين 19

2172صيد الدقى(.)حبيبه حسن محمد حسن السمان 20

2162نادى الجيشجومانه ايهاب احمد عبدالحليم21

1991صيد الدقىمريم عمرو محمد جمعه عبدالقادر22

1891القناه الرياضىمريم عزت جمال محمد عبدالعزيز23


