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االتحاد المصرى للرماية 

x:  سنه21مسدس ناشئين 

55311نادى الجيشعمر خالد اكيد عبدالهادى محمد1

5487المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 2

5469مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود 3

54410صيد الدقىعمر ياسر عبدالسالم عبدالمعطى 4

5439المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 5

54210المؤسسة الرياضيةاحمد ضياء زينهم احمد على 6

5409صيد الدقىحازم يحيى عبدالمحسن دعبس 7

5366صيد الدقىمحمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم8

5365المؤسسة الرياضيةهاشم محمد هاشم حسن احمد9

5295نادى الشمسعمر محمد شلبى وراد 10

5264صيد الدقىنور الحسينى احمد فتحى عرفه11

5225مدينة نصرنورالدين صبحى ربيع عبدالخالق ابراهيم12

5173صيد الدقىمحمود على اسماعيل محمد الديهى13

5061القناه الرياضىكرم كريم احمد مصطفى 14

5046مدينة نصراحمد كمال حسنى عبدالسالم15

4951مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل16

4932نادى الشمساحمد خالد توفيق ابراهيم الزيات17

4791القناه الرياضىمروان احمد محمد على احمد الشامى18

4720القناه الرياضىعبدالرحمن نصر عبدالعزيز احمد 19

4571مدينة نصرعلى عامر عبدالكريم حجاج20

 :( 21ناشئين  )رق مسدس ضغط هواء ف

:المؤسسة الرياضية1

543عمر احمد كمال عبدالفتاح 

5361621هاشم محمد هاشم حسن احمد

542احمد ضياء زينهم احمد على 

:نادى صيد الدقى2

536محمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم

5401593حازم يحيى عبدالمحسن دعبس 

517محمود على اسماعيل محمد الديهى

:نادى مدينة نصر  3

504احمد كمال حسنى عبدالسالم

5461572سليم احمد سيف الدين احمد داود 

522نورالدين صبحى ربيع عبدالخالق ابراهيم

   بطولة الجمهورية ضغط هواء )ناشئين(
 على ميادين نادى الرماية
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:نادى القناة الرياضى4

506كرم كريم احمد مصطفى 

4721457عبدالرحمن نصر عبدالعزيز احمد 

479مروان احمد محمد على احمد الشامى

x: سنه18مسدس ناشئين 

5317مدينة نصركريم ايمن حسان احمد محمود 1

5304نادى الشمستميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 2

5288المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ3

5268القناه الرياضىاحمد محمد السيد توفيق على4

5215القناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى5

5214صيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود 6

5203نادى الشمساحمد عمرو محمد يسرى 7

5202مدينة نصرمحمد خالد محمد عزالدين حافظ 8

5026مدينة نصررامز جالل مصطفى على عبدالفتاح 9

4974المؤسسة الرياضيةيوسف حسام صالح الدين محمد 10

485اتحاد الشرطةعبدالرحمن محمد كمال سليمان علوان 11

4715نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام12

4692نادى الجيشاحمد عماد شعبان احمد 13

DNSنادى الشمساحمد شريف احمد خليل 

x: سنه16مسدس ناشئين 

45810نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

4304المؤسسة الرياضيةادم ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى2

4293المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه3

4263نادى الجيشمحمد عبدالناصر حامد عبدالحميد البطران4

4256القناه الرياضىعبدالوهاب السيد محمد عبدالاله اسماعيل5

4255مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود6

4063المؤسسة الرياضيةاسالم ايمن محمود عبدالبارى السييد7

4054نادى الجيشمحمد احمد على سالم8

4042المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد9

403القناه الرياضىساجد هانى محمد على10

4014نادى الشمسكريم محمد ياسين محمد صادق11

3953صيد الدقىفؤاد عاصم محمد عبدالرحيم12

3811صيد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن يسن13

378القناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى14

3771نادى الشمسمحمود اشرف طه ابراهيم15

3771صيد الدقىكريم محمد ابراهيم محمد16

3690القناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب17

3641صيد الدقىمروان عصام عبدالغفار متولى درويش18

3241مدينة نصرمعاذ هانى محمد السعيد موافى19

3191مدينة نصراسالم محمد عبدالعال عبدالرحيم20

DNSصيد الدقىاحمد محمد حسن احمد ابوطالب
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x:  سنه21مسدس ناشئات 

54110اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى 1

5388مدينة نصرهيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 2

5354مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم محمد 3

5353مدينة نصرمايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 4

5337نادى الجيشمنار محمود اسماعيل عثمان 5

53110نادى الجيشدارين ايهاب احمد عبدالحليم 6

53012صيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد7

5268نادى الجيشنور الهدى طارق محمد على مصطفى 8

5265نادى الجيشيمنى مدحت عثمان حسن احمد9

5265نادى الشمسميرنا مصطفى محمد عبدالمنعم 10

5204مدينة نصرهانيا احمد عبدالمعز احمد11

5173صيد الدقىحبيبه وائل ممدوح مصطفى12

5156اتحاد الشرطةنانسى عبدالرحيم محمود على محمد13

5153المؤسسة الرياضيةمريم عمرو نادى على عبداللطيف 14

5132نادى الجيشانجى مجدى ابراهيم الدسوقى حسين15

5092القناه الرياضىاسراء سمير خير عقاب محمود 16

5091نادى الجيشسلمى محمد اسماعيل محمد محمد 17

5065صيد الدقىنوران هانى محسن السيد عبيد 18

5054صيد الدقىدينا اشرف على يحيى على امين19

5043نادى الجيشندى خالد على سيد20

4985مدينة نصرتقى محمد صفى الدين مصطفى صادق 21

4975اتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل22

4942مدينة نصرفرح خالد محمد عزالدين حافظ 23

4911صيد الدقىسمر عصام احمد محمد زهير24

4903نادى الشمسحبيبه شريف احمد خليل ابوالعال 25

4833نادى الجيششذى خالد محمد ابوبكر26

4792القناه الرياضىمنار خالد عبدالعزيز محمد حسان 27

4752نادى الشمسامنيه هشام عبدالستار محمد عمر28

4672القناه الرياضىهند اشرف محمد فرج الجوهرى29

4602القناه الرياضىرنين محمد فاروق عبدالفتاح 30

4601نادى الشمسحسناء وليد خليل مامون 31

4561نادى الشمسمريم اشرف طه ابراهيم حسن 32

 فرق21مسدس ناشئات 

:نادى مدينة نصر1

535نهال طارق عبدالمنعم محمد 

5381608هيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

535مايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

:نادى الجيش2

526نور الهدى طارق محمد على مصطفى 

5311590دارين ايهاب احمد عبدالحليم 

533منار محمود اسماعيل عثمان 

:اتحاد الشرطه3

515نانسى عبدالرحيم محمود على محمد

5411553االء محمد عبدالرحمن مرسى 

497جميله فتحى فهمى احمد خليل
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:صيد الدقى4

517حبيبه وائل ممدوح مصطفى

5061553نوران هانى محسن السيد عبيد 

530ريم سامح محمد سيف الدين احمد

:نادى الشمس5

456مريم اشرف طه ابراهيم حسن

5261472ميرنا مصطفى محمد عبدالمنعم 

490حبيبه شريف احمد خليل ابوالعال 

:القناة الرياضى6

509اسراء سمير خير عقاب محمود 

4601448رنين محمد فاروق عبدالفتاح 

479منار خالد عبدالعزيز محمد حسان 

: سنه 18مسدس ناشئات 
x

5438نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 1

5415اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 2

5367صيد الدقىنجوى مهاب حسين الجبالى 3

5224القناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل 4

5174صيد الدقىمريم ثائر فتحى محمد القبارى 5

5006القناه الرياضىفرح محمد محب ابراهيم 6

4983نادى الجيشمايا ايهاب احمد عبدالحليم 7

4973المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 8

4972مدينة نصرنورا ايهاب محمد رميس طه9

4966اتحاد الشرطةحبيبه وليد سالمه نصر 10

4912نادى الجيشرنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد11

4865اتحاد الشرطةاميره حسن مصطفى سيد12

4831القناه الرياضىشيماء وليد عبدالباسط عبدهللا محمود 13

4821القناه الرياضىسلسبيل هشام محمد السيد 14

4743اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى15

464القناه الرياضىايمان محمد صالح حسن 16

4564القناه الرياضىمريم خالد عبدالعزيز محمد حسان 17

4482نادى الشمسملك عمرو نجاتى احمد 18

433نادى الشمسلمياء وليد خليل مامون 19

DNSنادى الشمسساره ماجد محمد سمير محمد هاشم

x:  سنه 16مسدس ناشئات 

3162القناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين1

3153المؤسسة الرياضيةفريده محمد عيد سليمان بدوى2

3131نادى الجيشغدير سعد محمود يوسف بدرالدين3

3121القناه الرياضىروان محمد فوزى بشير عيسى4

3082القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن5

3073مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى6

3030صيد الدقىملك مصطفى محمد مصطفى عزازى7

301مدينة نصرمرام عمرو محمد عمران8

2922صيد الدقىرحمه حسين توفيق عبدالمحسن سرحان9

2620القناه الرياضىياسمين اشرف خليل محمد الفخرانى10
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 سنه21بندقية ناشئين 
x

56926صيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن1

56832القناه الرياضىعمر محمد منصور حامد 2

56825صيد الدقى احمد محمد وائل احمد حسن 3

56724المؤسسة الرياضيةحسين احمد محمد البندارى 4

56421نادى الجيشسيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 5

56322صيد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 6

56221اتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد7

56024القناه الرياضىعمر يسرى عرفه محمد بدر 8

56019نادى الجيشمازن احمد محمود محمد مبروك9

55216صيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم 10

54818المؤسسة الرياضيةحازم مصطفى احمد فؤاد حسنين 11

54713صيد المحلةعمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى12

54510صيد الدقىامجد ايهاب محمد يسرى حسن13

54416نادى الجيشيحيى محمد احمد هالل 14

53816نادى الجيشمروان صالح سليمان عبدربه 15

53014المؤسسة الرياضيةادهم عالء محمد عبدالكريم16

52611نادى الجيشاحمد عبدالمتجلى احمد متولى 17

5249اتحاد الشرطةيوسف عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد18

5237نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا 19

51710نادى الجيشعمرو محمد مصطفى على عبدالعال20

51210القناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 21

5108نادى الجيشمروان محمد مختار االبيارى 22

4986اتحاد الشرطةوسام عمرو حسن الخليجى23

4904نادى الجيشعبدالرحمن نصر فتحى عبدالتواب24

4626نادى الجيششادى نصر فتحى عبدالتواب 25

4541نادى الجيشعمر مجدى عباس عباس شعراوى 26

:صيد المحله 1

569شريف محمد ابراهيم غريب حسن

5471679عمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى

563احمد محمد مسعد احمد المنتصر 

:صيد الدقى 2

545امجد ايهاب محمد يسرى حسن

5681665احمد محمد وائل احمد حسن 

552مازن طارق محمود عبدالحليم 

:نادى الجيش 3

564سيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 

5601662مازن احمد محمود محمد مبروك

538مروان صالح سليمان عبدربه 

: فرق ( سنه 21 ) بندقيه ضغط هواء ناشئين 
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:المؤسسة الرياضية4

567حسين احمد محمد البندارى 

5481645حازم مصطفى احمد فؤاد حسنين 

530ادهم عالء محمد عبدالكريم

:القناه الرياضي 5

568عمر محمد منصور حامد 

5601640عمر يسرى عرفه محمد بدر 

512عبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 

اتحاد الشرطه6

524يوسف عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد

4981584وسام عمرو حسن الخليجى

562ارحب بدرالدين محمد ابوزيد

: سنة 18بندقية ناشئين  
x

57428نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 1

56521المؤسسة الرياضيةكريم حسام الدين مخيمر محمد خليل2

55719اتحاد الشرطةزياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف3

54615المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 4

53817صيد المحلةمحمد عمر السيد ابراهيم زهران 5

53111القناه الرياضىيوسف عماد فتحى يوسف 6

5186نادى الجيشزياد خالد احمد محمد احمد 7

5168صيد الدقىعلى تامر على عماد الدين ابوالدهب 8

5109المؤسسة الرياضيةمحمود ياسر رشاد عبداللطيف9

5025نادى الجيشعمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 10

4974صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد11

4917نادى الجيشاحمد عمرو محمد على مخلص 12

4817صيد الدقىكريم طارق ممدوح محمود الجزار 13

4142صيد الدقىخالد هشام عبدالرحمن عبدهللا 14

4101نادى الجيشفارس محمد فريد عبدالعزيز صالح 15

4092نادى الجيشاحمد ماجد مصطفى عباس قنديل 16

x: سنة 16بندقيه ناشئين 

47315القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى1

45914نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن2

45513نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى3

45014صيد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار4

42710صيد المحلةاحمد محمد مسعد محمد فرحات5

4127صيد الدقىسيف الدين محمد عبد المنعم على داود6

4107نادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنه7

4067اتحاد الشرطهمصطفى حسين حاتم حسين شديد8

3923صيد الدقىيوسف اشرف عبدالجواد سالم9

3896نادى الجيشيوسف وائل محمد المهدى عبدالرحمن10

3663صيد المحلةيوسف محمد عبدالحليم عبدالمنعم الليثى11

3583صيد الدقىعبدهللا احمد محمد كمال احمد الخولى12
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x:  سنه 21بندقية ناشئات 

58943المؤسسه الرياضيهفريده خالد احمد محمد درويش 1

58237نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى 2

58133صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن 3

58129نادى الجيشسهيله محمد احمد محمد جبريل  4

57222القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود 5

57026نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان 6

55919صيد المحلةلبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ7

55422نادى الجيشايمان زكريا ابراهيم حسن8

55119صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن9

55116صيد المحلةايه محمد كامل زكى10

54919نادى الجيشمنار احمد محمد توفيق الجوهرى11

54817نادى الجيشبسنت احمد حسنى محمد 12

54615نادى الجيشمنة هللا حسين محمد على خليل 13

5468صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين14

54215صيد الدقىشمس الحسينى احمد فتحى عرفه 15

53414القناه الرياضى(.)مران مدحت ماهر شريف عباس 16

52313نادى الجيشسهيله خالد رشدى سليمان 17

52311اتحاد الشرطهحبيبه ابراهيم ابراهيم محمد سفيان 18

52112القناه الرياضىسلمى احمد على على صالح19

4157نادى الجيشهاله محمد على محمد عتمان20

54715صيد الدقىهناء طارق مصطفى حلمى الشربينى 21

DNSصيد الدقىاالء عادل سيد عبدالرحمن جمعه

DNSصيد الدقىشيماء احمد حسن محمد خليفه سعيد 

 :( سنه 21 )رق بندقيه ضغط هواء ناشئات ف

:نادى الجيش 1

570ضحى احمد حسنى محمد عثمان 

5801732سهيله محمد احمد محمد جبريل  

582مريم رمضان محمد متولى 

:صيد المحله2

559لبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ

5511691ايه محمد كامل زكى

581مى مجدى السيد ابوقرن 

:نادى صيد الدقى3

542شمس الحسينى احمد فتحى عرفه 

5511640ندى محمد وائل احمد حسن

547هناء طارق مصطفى حلمى الشربينى 

:القناة الرياضى4

534مران مدحت ماهر شريف عباس 

5211627سلمى احمد على على صالح 

572باسنت محمود عبده محمود 

.
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x:  سنه 18بندقية ناشئات 

57428القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 1

57022القناه الرياضىروان احمد محمد عبدالكريم 2

56622القناه الرياضىمنه احمد خضر محمد على 3

56323القناه الرياضىاالء عمرو محمد على خليفه 4

55314نادى الجيشمريم وائل محمد المهدى 5

53814القناه الرياضىامنيه ابراهيم صابر احمد احمد 6

53110المؤسسه الرياضيهملك محسن محمد صالح 7

5306نادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود 8

5247القناه الرياضىمريم احمد توفيق رشدى عباس الزملوط 9

5237المؤسسه الرياضيهلبنى مصطفى احمد فؤاد حسنين 10

5207نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد 11

4881صيد الدقىسميه ناجى على احمد هندى12

4736صيد الدقىحبيبه حسن محمد حسن السمان 13

4330صيد الدقىبسمله محمد سعيد رواش 14

3022المؤسسه الرياضيهفريده مصطفى احمد فؤاد حسنين 15

DNSنادى الجيشاسماء مجدى احمد بدران

x: سنه 16بندقية ناشئات 

36611القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد1

3649القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد2

3578صيد المحلةيارا محمد كامل زكى3

34610صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب4

3468نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد5

3439نادى الجيشنغم حاتم محمد لطفى احمد6

3436نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن7

3365المؤسسه الرياضيهمنة هللا محمد عيد سليمان بدوى8

3345القناه الرياضىسلمى خالد احمد على9

3335نادى الجيشجومانه ايهاب احمد عبدالحليم10

3175القناه الرياضىمريم شريف عزت جمال محمد عبدالعزيز11

3165القناه الرياضىبسنت احمد محمد عبدالكريم محمد12


