
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97969597959557516المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق دمحم1

97939796939657218نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم2
90969694969756915المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح3
95959196959256417مدينة نصردمحم دمحم سعيد دمحم حافظ4
9097939492905567نادى الشمسعمر دمحم شلبى وراد5
8892959194905509المناة الرياضىزياد عماد احمد فهمى6
92909095958754914نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين دمحم7
91929194899254913نادى الشمسحازم عطيه إبراهيم دمحم عطيه8
9390949587905497مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود9

9291919094905487نادى الشمسهيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر10
92978592928954714المناة الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد11
9292939190895476مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود12
9391849490945468المناة الرياضىدمحم السيد جمال دمحم فوزى احمد13
8892899089935417نادى الشمسدمحم ايهاب شكرى دمحم عبدالرؤوف14
8892919189905414المؤسسة الرياضيةدمحم على دمحم على الدهان15
8889889193895385غزل المحلهعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر16
8588878692965346المناة الرياضىكريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل17
9083908593915323حدائك االهرامهانى محمود دمحم عزت السحار18
9088879088885312نادى الشمسدمحم ابوالماسم على سليمان19
8387908986935286حدائك االهرامعمر عامر دمحم ذكى20
8389898984935277المناة الرياضىسامر حسن عكاشه دمحم21
9095828687875274حدائك االهرامحسن نصر دمحم عبدالنبى نصار22
9089859083905273مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر23
90868887868952610حدائك االهراموسام عبدالموى زكى عياد24
8787829191885262نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده25
8889838586895203الرباط واالنواراحمد يحيى ابراهيم دمحم26
8787878486865172غزل المحلهدمحم عبدالعزيز محمود ابوليله27
8588878588825152مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل28

8291867988865126الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن29
8680868790835125نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام30

8279848387905055الرباط واالنواردمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم31
7979858888845033سكر لوصايمن حسين مصطفى يونس32
8384808182874972سكر لوصدمحم عبدالرؤوف دمحم يوسف33
7981818380834871سكر لوصدمحم حسن دمحم حسن34
7983856785854841غزل المحلهدمحم عبد الوهاب عبدالهادى سيد احمد35
8384768175844835سكر ارمنتجالل فاضل احمد عبدهللا36
7473838579854792سكر ارمنتعبدالحميد صابر عبدالحميد خضرى37
7584789078734784حدائك االهرامامير عبدالمجيد فريد حسن38
7874778474694562الرباط واالنواراحمد دمحم غريب ابوالحسن39

DNSنادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا
DNSالمناة الرياضىعمار دمحم خالد دمحم سامى بكر عبدهللا

DNSسكر ارمنتدمحم احمد محمود على

(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرياضية 1
575سامى عبدالرازق دمحم

5691685عمر احمد كمال عبدالفتاح
541دمحم على دمحم على الدهان

:نادى مدينة نصر 2
549على كامل عبدربه محمود

5471660سليم احمد سيف الدين احمد داود
564دمحم دمحم سعيد دمحم حافظ

:نادى الشمس 3
548هيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر

5491653حازم عطيه إبراهيم دمحم عطيه
556عمر دمحم شلبى وراد

:نادى الجيش4
549احمد حسام صالح الدين دمحم
5721633حافظ جمال حافظ ابراهيم

512باسل لؤى حامد محمود كرام

 سيدات/ بطولة كاس االتحاد ضغط هواء رجال 
 نادى مدينة نصرعلى ميادين 

10 ،11  /3 /2023 

   
      



:المناه الرياضى 5
550زياد عماد احمد فهمى

5471631عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد
534كريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل

:حدائك االهرام6
527حسن نصر دمحم عبدالنبى نصار

5261585وسام عبدالموى زكى عياد
532هانى محمود دمحم عزت السحار

:غزل المحلة7
517دمحم عبدالعزيز محمود ابوليله

5381539عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

484دمحم عبد الوهاب عبدالهادى سيد احمد

:نادى الرباط واالنوار8
520احمد يحيى ابراهيم دمحم

5121537احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن
505دمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم

:سكر لوص 9
487دمحم حسن دمحم حسن

4971487دمحم عبدالرؤوف دمحم يوسف
503ايمن حسين مصطفى يونس

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95929895979757420المناه الرياضىهاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 1
92899394939755811مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى2
95929492899555712مدينة نصرمنال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى3
91899196919054812اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر4
8890929593895477نادى الجيشساره خالد هاشم احمد5
8591899493945468المناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى6
9189929191925468المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان دمحم نصر7
9191878994925447المؤسسة الرياضيةنور الهدى طارق دمحم على مصطفى8
9089909193905438صيد الدلىريم خالد دمحم كامل علوى9

9390929192855435صيد الدلىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر10
87889092948853910نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود11
9392868991875384صيد الدلىمسكات على اسماعيل دمحم الديهى 12
8888879388935379نادى الجيشاالء دمحم عبدالرحمن مرسى13
9088869290885349مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم دمحم14
8791889386885338المناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود15
8485909490905333اتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالمطلب حسن16
9284848992915327نادى الشمسنادين يوسف يحيى يوسف جريس17
8989839288865279المناه الرياضىيمنى دمحم سيد دمحم محمود18
8892838686875223المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه19
8993848779885203صيد الدلىنجوى مهاب حسين الجبالى20
8688858587865171نادى الشمسساره عهدى دمحم على حجاج21
8586848390845123المؤسسة الرياضيةساره عبدالمنعم احمد على السيد22

8383888885855122مدينة نصرميرال كمال سيد محمود23
8286888479845034صيد الدلىدينا اشرف على يحيى على امين24
8482778489855016نادى الشمسشيرين مصطفى محمود يونس25
8082838588825002المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى عبدالرحمن26
8089808081864966نادى الجيشزينب دمحم احمد دمحم سيد احمد27
7481778391794855حدائك االهرامنجاة عطيه عطيه الجبالى28
8378837577794752نادى الجيشرنا دمحم وليد دمحم سمير على29
7665817979804603مدينة نصرحنان دمحم عبدالغنى صبيح30
8381756968764522نادى الشمسانجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا31

DNSنادى الجيشايمى دمحم حافظ ابراهيم

DNSصيد الدلىساره نبيل عبدالفتاح شيحه

   
      



 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى مدينة نصر 1

558دينا عصمت كمال مصطفى

5571649منال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى

534نهال طارق عبدالمنعم دمحم

:المناة الرياضى 2

527يمنى دمحم سيد دمحم محمود

5461647اكرام كريم احمد مصطفى

574هاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 

:نادى الجيش 3

539هبة سراج الدين سيد محمود

5371623االء دمحم عبدالرحمن مرسى

547ساره خالد هاشم احمد

المؤسسه الرياضية4

546اميره فتوح عثمان دمحم نصر

5441602نور الهدى طارق دمحم على مصطفى

512ساره عبدالمنعم احمد على السيد

:صيد الدلى 5

538مسكات على اسماعيل دمحم الديهى 

5431601هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر

520نجوى مهاب حسين الجبالى

:نادى الشمس6

452انجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا

5321501نادين يوسف يحيى يوسف جريس

517ساره عهدى دمحم على حجاج

بندلية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9899999910010059549نادى الجيشدمحم حمدى السيد دمحم عبدالمادر1

98969696999958439المناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى2

96969899989758435صيد الدلىباسم احمد حسن راشد3

96989898949858235نادى الجيشدمحم فارس دمحم عامر4

97939798999658029نادى الجيشمحمود سيف الدين عبدالعظيم عبدهللا5

9396969897995793صيد الدلىمصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 6

979397969510057833المناه الرياضىعمر دمحم منصور حامد7

96999594949657435نادى الجيشاحمد عمرو دمحم على مخلص8

96959594979757429المناه الرياضىدمحم سيد دمحم محمود9

94949397929856825المناه الرياضىعمر يسرى عرفه دمحم بدر10

91949895969056427صيد الدلىاحمد دمحم وائل احمد حسن11

95929095949155718صيد الدلىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا12

93929191939355317المؤسسه الرياضيةدمحم احمد حسن احمد دومه13

8984909290865319صيد المحلةشريف دمحم ابراهيم غريب حسن14

8885928689885285نادى الشمساحمد دمحم مجاهد عبدالفتاح15

84837893948451611نادى الشمسمحمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى16

8677858589875099الرباط واالنوارعادل السيد يوسف المطاوى17

8573788078834774مدينة نصراحمد دمحم محمود بدوى عبدهللا18

7674827983804744سكر لوصسمير غريب ابراهيم يوسف19

8574837481754724الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى20

7780777886704683الرباط واالنوارعالء دمحم دمحم سيد احمد21

7776757881784653سكر لوصحسين دمحم احمد دمحم22

848888866904154نادى الشمساحمد حسين ذكى حسنين23

6664767466684142سكر لوصاحمد دمحم احمد مرسى24

5563566068793812سكر لوصاشرف فرج دمحم على25

6455447251423282سكر ارمنتمحمود مصطفى بسطاوى احمد26

DNSنادى الشمسعادل احمد السيد على

DNSسكر ارمنتعفيفى نصر كريم عفيفى

DNSصيد الدلىمازن طارق محمود عبدالحليم

DNSالمؤسسه الرياضيةدمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

   
      



DNSالرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين

DNSسكر ارمنتيوسف عبدالممصود يوسف موسى

 :(رجال  )رق بندليه ضغط هواء ف

:نادى الجيش1

595دمحم حمدى السيد دمحم عبدالمادر

5821757دمحم فارس دمحم عامر

580محمود سيف الدين عبدالعظيم عبدهللا

:المناة الرياضى2

584محمود احمد عطيه موسى

5781730عمر دمحم منصور حامد

568عمر يسرى عرفه دمحم بدر

صيد الدلى3

557اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

5791720مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 

584باسم احمد حسن راشد

:نادى الشمس 4

528احمد دمحم مجاهد عبدالفتاح

5161459محمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى

415احمد حسين ذكى حسنين

:الرباط واالنوار5

472ناصر احسان عبده موسى

5091449عادل السيد يوسف المطاوى

468عالء دمحم دمحم سيد احمد

:سكر  لوص6

474سمير غريب ابراهيم يوسف

3811269اشرف فرج دمحم على

414احمد دمحم احمد مرسى

بندلية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

1009898100989959344نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع1
969898100989958933نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 2
989810099989658932نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد3
98979798999958843صيد المحلةمى مجدى السيد ابولرن4
979898100989558640المؤسسة الرياضيةفريده خالد احمد دمحم درويش5
98989798989758633المناه الرياضىهدير اشرف دمحم فرج الجوهرى6
98979997979658438المناه الرياضىروان احمد عبدالكريم7
97989998969558337نادى الجيشدينا حسنى العيسوى8
97979796969958237المناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 9

96989596979657835صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين10
97899996979657430المناه الرياضىياسمين ايهاب دمحم دمحم11
94959595959757121نادى الجيشنورهان دمحم محمود عامر12
92989594979356921صيد الدلىباكينام طارق حسن نسيم13
98939694979056827صيد المحلةريهام مجدى السيد ابولرن14
92929092979155417المناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود15
89939594879455220المؤسسة الرياضيةريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم16
90939188938954415اتحاد الشرطةنمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى17
91909186869053413اتحاد الشرطةهاجر إبراهيم دمحم حجازى حجازى18
8591898989865299اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى19
91869092838652810نادى الشمسدنيا جمال عبدالحميد عبدالنبى20
78878787879251810اتحاد الشرطةوالء فارس محمود يوسف21

DNSصيد الدلىندى دمحم وائل احمد حسن 

DNSصيد الدلىهبة هللا دمحم وائل احمد حسن

   
      



 :(سيدات  ) بندليه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

589منة هللا حسين عبدالفتاح 

5831765دينا حسنى العيسوى

593ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

:المناة الرياضي2

586هدير اشرف دمحم فرج الجوهرى

5741742ياسمين ايهاب دمحم دمحم

582اسراء ابراهيم صابر احمد 

:صيد المحله 3

588مى مجدى السيد ابولرن

5781734ايه ايمن منير السعيد نور الدين

568ريهام مجدى السيد ابولرن

:اتحاد الشرطه 4

529ندى احمد مصطفى الجندى

5341607هاجر ابراهيم دمحم حجازى

544نمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى

فرق خارج الترتيب
صيد الدلى 

   
      


