
مسدس رجال

نهائياتالمجموع123456النادىاالسمالمركز

93959896939557016المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس1

93969796979557412المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق دمحم2
989794929591567243المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح3
959290969395561242نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى4
938895929593556193المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد5
979495959596572192المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف نصار6
959397939392563142نادى الجيشابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس7
949493949595565140المؤسسة الرياضيةعبدالروؤف عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران8
929293889497556نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل9

919294939294556نادى بدرالسعيد دمحم السعيد دمحم10
929196919590555نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين دمحم11
928791949197552حدائك االهرامحسن نصر دمحم عبدالنبى نصار12
929092929292550نادى الشمسعمر دمحم شلبى وراد13
929192918796549نادى الشمسهيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر14
949193909189548مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود15
929292889490548نادى الجيشحسام دمحم احمد دمحم البشنينى16
899092919293547نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا17
949192889089544المناة الرياضىزياد عماد احمد فهمى18
899289879591543المناة الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد19
929290908891543صيد المحلهمحمود حسن نجيب الشربينى20
918791919190541صيد المحلهدمحم محمود تهامى دمحم على21
929289889088539نادى الشمسدمحم ايهاب شكرى دمحم عبدالرؤوف22
899386889186533حدائك االهرامهانى محمود دمحم عزت السحار23
899194908682532نادى الشمستميم دمحم يسرى دمحم منير دمحم امام24
918891879283532المناة الرياضىكريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل25
878885919388532نادى بدراحمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى26
928790878687529نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده27
928587848790525مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل28

868884888788521نادى الشمسخالد منصور احمد فهمى29
859084849382518حدائك االهراموسام عبدالموى زكى عياد30

807879888988502المناة الرياضىدمحم اسماعيل زرزور محمود31
828483837879489حدائك االهرامامير عبدالجيد فريد32
818082828084489مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر33
798581817880484صيد المحلهاسامه دمحم ابوالعنين السنباطى34

DNSمدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود
DNSنادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم

DNSصيد المحلهدمحم نور عبدالمنعم ابراهيم

(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرياضية 1
570عماد السيد ابراهيم حسن يونس

5651707عبدالروؤف عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران
572رمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف نصار

:نادى الجيش2
563ابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس

5551679احمد حسام صالح الدين دمحم
561احمد عصمت كمال مصطفى

:منتزه بدر 3
532احمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى

5561644السعيد دمحم السعيد دمحم
556احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

:نادى الشمس 4
550عمر دمحم شلبى وراد

5491631هيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر
532تميم دمحم يسرى دمحم منير دمحم امام

:حدائك االهرام5
552حسن نصر دمحم عبدالنبى نصار

5181603وسام عبدالموى زكى عياد
533هانى محمود دمحم عزت السحار

 بطولة كاس االتحاد ضغط هواء
 نادى نادى الرماية بالعاصمةعلى ميادين 

19-20 /8 /2022 

   
      



:المناه الرياضى 6
543عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد

5021577دمحم اسماعيل زرزور محمود
532كريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل

:صيد المحلة7
541دمحم محمود تهامى دمحم على

5431568محمود حسن نجيب الشربينى
484اسامه دمحم ابوالعنين السنباطى

:نادى مدينة نصر 8
548على كامل عبدربه محمود
4891562خالد مصطفى حسن مظهر

525احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

مسدس سيدات

نهائياتالمجموع123456النادىاالسمالمركز

949895969696575244المناه الرياضىهاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 1
949389949394557240صيد الدلىمسكات على اسماعيل دمحم الديهى 2
939494929693562237نادى الشمسنور عباس بدرالدين دمحم3
948995939593559233مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى4
909290919189543185اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر5
908593929193544184المؤسسة الرياضيةمرام احمد دمحم سرور6
949293949596564139مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم7
959693969691567138مدينة نصرمنال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى8
908892889093541نادى الجيشايمى دمحم حافظ ابراهيم9

868892909391540نادى الشمسنادين يوسف يحيى يوسف جريس10
908791938692539صيد الدلىساره نبيل عبدالفتاح شيحه11
889186909291538صيد الدلىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر12
859191938989538المناه الرياضىيمنى دمحم سيد دمحم محمود13
888693909386536نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود14
899192858890535المؤسسة الرياضيةنور الهدى طارق دمحم على مصطفى15
878885908294526صيد الدلىريم خالد دمحم كامل علوى16
919084868589525نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن17
898082909390524المناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود18
858687868488516المناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى19
878090858884514مدينة نصرحنان دمحم عبدالغنى صبيح20
869088877685512مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم دمحم21
818685878583507نادى الشمسساره عهدى دمحم22

798280889184504مدينة نصرميرال كمال سيد محمود23
848184798584497المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه24
616277747982435حدائك االهرامنجاة عطيه عطيه25
747070736376426اتحاد الشرطةمريم اشرف طه26
8780808637DNF370المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى عبدالرحمن27

DNSنادى الجيشساره خالد هاشم احمد

DNSاتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالرحمن مرسى

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى مدينة نصر 1

564رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

5671690منال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى

559دينا عصمت كمال مصطفى

:صيد الدلى 2

557مسكات على اسماعيل دمحم الديهى 

5391634ساره نبيل عبدالفتاح شيحه

538هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر

:المناة الرياضى 3

516اكرام كريم احمد مصطفى

5381629يمنى دمحم سيد دمحم محمود

575هاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 

:نادى الشمس4

562نور عباس بدرالدين دمحم

5401609نادين يوسف يحيى يوسف جريس

507ساره عهدى دمحم

   
      



:نادى الجيش 5

541ايمى دمحم حافظ ابراهيم

5361602هبة سراج الدين سيد محمود

525اسراء زكريا ابراهيم حسن

المؤسسه الرياضية6

544مرام احمد دمحم سرور

5351576نور الهدى طارق دمحم على مصطفى

497سالى حمدى عبدالحكيم جمعه

بندلية رجال

نهائياتالمجموع123456النادىاالسمالمركز

105.5105.1101.8103.6103.9103.0622.916المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد دمحم كريم1

104.4105.0106.0105.0104.6106.3631.312المؤسسه الرياضيةدمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى2

102.0102.8103.3101.9102.4102.1614.5255نادى الجيشمصطفى رضا دمحم محمود3

101.6103.399.7103.7101.4101.4611.1254نادى الجيشمحمود دمحم عبدالمادر علي4

104.5103.4101.3103.5104.9102.8620.4203نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي5

103.5105.0103.3102.4101.9102.7618.8202نادى الجيشدمحم حمدى عبدالمادر6

100.5104.5103.5104.7102.2101.1616.5150صيد الدلىمصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 7

104.0103.7104.6103.9102.9102.7621.8المؤسسه الرياضيةاسامه دمحم السعيد ابراهيم8

99.8101.8101.8104.799.5103.2610.8بدر الرياضىدمحم اشرف على عبدالنور9

99.599.2102.9104.599.8102.5608.4المناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالموى شباين10

103.1102.1100.6100.4100.5100.0606.7بدر الرياضىالسيد دمحم السيد على11

99.0100.4101.9101.8101.799.2604.0بدر الرياضىدمحم عبدالنبى دمحم خليفة12

100.5102.7100.898.4101.4100.0603.8المناه الرياضىعمر دمحم منصور حامد13

97.3101.9101.599.9101.4101.5603.5بدر الرياضىاحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم14

100.697.9101.6101.1100.0102.1603.3نادى الجيشدمحم فارس دمحم عامر15

98.996.9100.3103.0101.6102.3603.0نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف16

100.5101.499.5100.4100.4100.4602.6المناه الرياضىدمحم سيد دمحم محمود17

97.3100.798.5101.698.6102.8599.5صيد الدلىباسم احمد حسن راشد18

99.7100.396.7100.3102.897.2597.0صيد الدلىمازن طارق محمود عبدالحليم19

101.297.499.496.697.997.7590.2صيد الدلىاحمد دمحم وائل احمد حسن20

98.298.298.594.997.499.1586.3المناه الرياضىعمر يسرى عرفه دمحم بدر21

95.599.296.498.796.699.1585.5صيد الدلىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا22

97.797.196.498.498.496.8584.8المناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى23

91.793.796.298.695.894.0570.0نادى الشمسمحمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى24

97.195.793.191.793.389.9560.8نادى الشمساحمد دمحم مجاهد عبدالفتاح25

82.689.287.688.589.487.0524.3نادى الشمساحمد حسين ذكى حسنين26

88.877.784.484.680.188.1503.7مدينة نصراحمد دمحم محمود بدوى عبدهللا27

85.779.178.594.791.772.6502.3اتحاد الشرطةايمن فاروق على رؤوف28

80.480.978.982.281.689.9493.9مدينة نصرعمرو دمحم ابراهيم عمران29

DNSالمؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى

DNSصيد المحلةشريف دمحم ابراهيم غريب حسن

DNSنادى الشمسعادل احمد السيد على

DNSالمؤسسه الرياضيةمصطفى دمحم دمحم عبدهللا لدوس

 :(رجال  )رق بندليه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

621.8اسامه دمحم السعيد ابراهيم

622.91876ابراهيم احمد دمحم كريم

631.3دمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

:نادى الجيش2

618.8دمحم حمدى عبدالمادر

620.41853.7ياسين فايز عيد سلطان مرسي

614.5مصطفى رضا دمحم محمود

:نادى منتزه بدر3

610.8دمحم اشرف على عبدالنور

603.51818احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

604دمحم عبدالنبى دمحم خليفة

   
      



:المناة الرياضى4

602.6دمحم سيد دمحم محمود

608.41814.8عبدهللا احمد عبدالموى شباين

603.8عمر دمحم منصور حامد

صيد الدلى5

616.5مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 

585.51801.5اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

599.5باسم احمد حسن راشد

:نادى الشمس 6

524.3احمد حسين ذكى حسنين

560.81655.1احمد دمحم مجاهد عبدالفتاح

570محمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى

بندلية سيدات

نهائياتالمجموع123456النادىاالسمالمركز

101.7103.4104.1105.1102.2103.1619.6256المؤسسة الرياضيةفريده خالد احمد دمحم درويش1

100.6103.6101.6101.6103.1102.8613.3253صيد المحلةمى مجدى السيد ابولرن2

102.5104.8104.4101.2102.8101.8617.5253نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 3

102.899.999.6102.7103.8104.0612.8249نادى الجيشنورهان دمحم محمود عامر4

101.6104.5102.0101.9102.8104.3617.1201نادى الجيشمريم رمضان دمحم متولى5

102.4102.199.3100.1103.2102.5609.6199صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين6

100.999.8102.599.7103.5102.5608.9147المناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 7

101.7102.2104.0102.598.897.0606.2145المناه الرياضىياسمين ايهاب دمحم دمحم8

100.4101.0101.3102.0101.1100.2606.0نادى الجيشدينا حسنى العيسوى9

97.7100.1100.598.5100.1100.7597.6المناه الرياضىهدير اشرف دمحم فرج الجوهرى10

98.5100.6100.698.7100.897.6596.8صيد الدلىباكينام طارق حسن نسيم11

99.599.296.799.2100.6100.8596.0المؤسسة الرياضيةريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم12

98.9100.498.898.699.899.4595.9المناه الرياضىروان احمد عبدالكريم13

101.196.698.099.0101.396.6592.6صيد الدلىهبة هللا دمحم وائل احمد حسن14

100.897.596.698.1100.299.0592.2صيد المحلةريهام مجدى السيد ابولرن15

96.695.8100.395.196.096.9580.7اتحاد الشرطةنمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى16

93.897.298.693.996.797.4577.6نادى الجيششيماء النبوى دمحم الديباوى17

98.195.493.997.498.992.4576.1صيد الدلىندى دمحم وائل احمد حسن 18

96.998.095.592.692.399.9575.2المناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود19

89.9101.785.894.086.699.6557.6اتحاد الشرطةشهد بدرالدين دمحم ابوزيد 20

80.594.697.289.894.789.8546.6اتحاد الشرطةوالء فارس محمود يوسف21

DNSالمؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد دمحم

DNSنادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

DNSصيد الدلىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى

 :(سيدات  ) بندليه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

617.1مريم رمضان دمحم متولى

617.51840.6منة هللا حسين عبدالفتاح 

606دينا حسنى العيسوى

:صيد المحله 2

613.3مى مجدى السيد ابولرن

609.61815.1ايه ايمن منير السعيد نور الدين

592.2ريهام مجدى السيد ابولرن

:المناة الرياضي3

597.6هدير اشرف دمحم فرج الجوهرى

606.21812.7ياسمين ايهاب دمحم دمحم

608.9اسراء ابراهيم صابر احمد 

   
      



:صيد الدلى 4

596.8باكينام طارق حسن نسيم

592.61765.5هبة هللا دمحم وائل احمد حسن

576.1ندى دمحم وائل احمد حسن 

:اتحاد الشرطه 5

557.6شهد بدرالدين دمحم ابوزيد 

580.71685.1نمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى

546.8والء فارس محمود يوسف

   
      


