
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94959795939757114نادى بدرالسعيد دمحم السعيد دمحم1

94949493989356611نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين دمحم2

94989395919456514المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد3

88969195989656412نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل4

93959394909455911نادى الجيشابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس5

88969690949555910المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق دمحم6

8993949391965568المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف نصار7

95929189899555113نادى الجيشاحمد سيد سيد على حسن8

90919788958955012نادى الجيشيوسف زين العابدين دمحم ابوعيسى9

9088919194945487نادى الشمسهيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر10

9390918693955484نادى الشمسحازم عطيه إبراهيم دمحم عطيه11

95909091928954710نادى الجيشممدوح مصطفى احمد عبدالمجيد12

9089899395915478حدائك االهرامحسن نصر دمحم عبدالنبى نصار13

9392909291885468نادى بدراحمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى14

909192929190546المناة الرياضىكريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل15

9489928989915444اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى16

9291889093895438المناة الرياضىزياد عماد احمد فهمى17

9292928590925436المناة الرياضىدمحم اسماعيل زرزور محمود18

9391879586905426المناة الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد19

9594859490815397حدائك االهرامهانى محمود دمحم عزت السحار20

8987878989915323الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن21

8884908893865293المناة الرياضىدمحم السيد جمال دمحم فوزى احمد22

8588908888895285الرباط واالنواراحمد يحيى ابراهيم دمحم23

89849085879252710غزل المحلهعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر24

8591908785895279حدائك االهراموسام عبدالموى زكى عياد25

9089858891845274مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل26

8683849286915223نادى الشمسخالد منصور احمد فهمى27

8886938389835222صيد الدلىحسام نعيم العبد عبدالمالن28

9383868986845214صيد الدلىدمحم السيد عبده حسن الكيالنى29

8882839086895187سكر لوصاحمد خلف احمد جاد30

8288898689825166حدائك االهرامعمر عامر دمحم ذكى31

8290858283885106الرباط واالنواردمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم32

9084869080805103المناة الرياضىسامر حسن عكاشه دمحم33

8482858485835033حدائك االهرامامير عبدالمجيد فريد حسن34

7884878083834955سكر لوصدمحم على عبدالولى35

7980818683854943صيد الدلىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل36

7880788390844930نادى بدرمحمود جالل دمحم دمحم37

7978778386804833سكر لوصدمحم عبدالرؤوف دمحم يوسف38

7780827879844804المؤسسة الرياضيةطارق دمحم ابراهيم ابوشمه39

8377807780804770المؤسسة الرياضيةدمحم ربيع عبدالجواد عبدهللا40

7975658878894744سكر لوصايمن حسين مصطفى يونس41

7877848379714720المؤسسة الرياضيةاحمند عادل فريد سليم لاعود42

7876827479714601الرباط واالنواراحمد دمحم غريب ابوالحسن43

DNSنادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا

DNSنادى الشمساحمد خالد توفيك ابراهيم الزيات

DNSنادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم

DNSمدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر

DNSمدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود

DNSنادى الشمسدمحم ايهاب شكرى دمحم عبدالرؤوف

(رجال)فرق مسدس هواء 

:منتزه بدر 1

546احمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى

5711681السعيد دمحم السعيد دمحم

564احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

 ضغط هواءاألتحاد  بطولة كاس
 (ناشئين/سيدات/جال)  

 هيئة قناة السويسعلى ميادين 
14-17 /12 /2022 

   
      



المؤسسه الرياضية 2

559سامى عبدالرازق دمحم

5561680رمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف نصار

565عبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد

:نادى الجيش3

547ممدوح مصطفى احمد عبدالمجيد

5641670احمد حسام صالح الدين دمحم

559ابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس

:المناه الرياضى 4

543زياد عماد احمد فهمى

5431632دمحم اسماعيل زرزور محمود

546كريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل

:نادى الشمس 5

548حازم عطيه إبراهيم دمحم عطيه

5481618هيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر

522خالد منصور احمد فهمى

:حدائك االهرام6

547حسن نصر دمحم عبدالنبى نصار

5271613وسام عبدالموى زكى عياد

539هانى محمود دمحم عزت السحار

:نادى الرباط واالنوار7

528احمد يحيى ابراهيم دمحم

5321570احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

510دمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم

:صيد الدلى8

494مصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل

5211537دمحم السيد عبده حسن الكيالنى

522حسام نعيم العبد عبدالمالن

:سكر لوص 9

483دمحم عبدالرؤوف دمحم يوسف

4741475ايمن حسين مصطفى يونس

518احمد خلف احمد جاد

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9193939194925545اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر1

89969490909455313نادى الشمسنادين يوسف يحيى يوسف جريس2

9389969391895518مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم3

92899192889754911المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان دمحم نصر4

8990909293935479نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود5

8587959293935456اتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالمطلب حسن6

9087929493885447مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى7

8991959090895445مدينة نصرمنال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى8

9290909191875418المؤسسة الرياضيةنور الهدى طارق دمحم على مصطفى9

9489889388885408المناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى10

9393918887885408نادى الجيشايمى دمحم حافظ ابراهيم11

93898987918953810صيد الدلىساره نبيل عبدالفتاح شيحه12

8995858692915389نادى الجيشساره خالد هاشم احمد13

9291819389915374نادى الجيشمها دمحم السيد سليمان مصباح14

8989878691925345صيد الدلىريم خالد دمحم كامل علوى15

9092849387885345صيد الدلىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر16

8587929291865338المناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود17

8988909190855336المؤسسة الرياضيةمرام احمد دمحم سرور18

90908687878452410المناه الرياضىيمنى دمحم سيد دمحم محمود19

8189908894825247المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه20

8486908885855185نادى الشمسساره عهدى دمحم على حجاج21

8581889087865175مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم دمحم22

   
      



8583888387885144مدينة نصرحنان دمحم عبدالغنى صبيح23

8286928081875085المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى عبدالرحمن24

8478898584855053صيد الدلىدينا اشرف على يحيى على امين25

8090857982754916هواة الصيدأسماء على مصطفى دمحم مصطفى26

8283858272844885حدائك االهرامنجاة عطيه عطيه الجبالى27

8183827772894846هواة الصيدمها إيهاب حلمى احمد الهنداوى28

7676697985784632نادى الشمسانجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا29

7376656572634141هواة الصيدايه دمحم متولى حافظ الفوال30

DNSاتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالرحمن مرسى

DNSصيد الدلىمسكات على اسماعيل دمحم الديهى 

DNSالمناه الرياضىهاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 

(سيدات)فرق مسدس هواء 

:نادى مدينة نصر 1

551رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

5441639منال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى

544دينا عصمت كمال مصطفى

:نادى الجيش 2

540ايمى دمحم حافظ ابراهيم

5471625هبة سراج الدين سيد محمود

538ساره خالد هاشم احمد

:المناة الرياضى 3

533ياسمين محمود عبده محمود

5241597يمنى دمحم سيد دمحم محمود

540اكرام كريم احمد مصطفى

المؤسسه الرياضية4

533مرام احمد دمحم سرور

5081590اسراء طارق سيد حنفى عبدالرحمن

549اميره فتوح عثمان دمحم نصر

:صيد الدلى 5

534هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر

5051577دينا اشرف على يحيى على امين

538ساره نبيل عبدالفتاح شيحه

:نادى الشمس6

463انجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا

5531534نادين يوسف يحيى يوسف جريس

518ساره عهدى دمحم على حجاج

:هواة الصيد 7

484مها إيهاب حلمى احمد الهنداوى

4911389أسماء على مصطفى دمحم مصطفى

414ايه دمحم متولى حافظ الفوال

بندليه رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99979699999958937نادى الجيشمصطفى رضا دمحم محمود1

99969798999958835نادى الجيشسيف هللا شريف امام دمحم ابوسنه2

98979796999858538نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي3

98969898969858439صيد الدلىمصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 4

979797951009758335المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى5

98969899949858334المناه الرياضىعمر دمحم منصور حامد6

971009798949758328نادى الجيشمصطفى طه دمحم العربى طه محمود7

96989998959758325المناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى8

9499959898995833بدر الرياضىالسيد دمحم السيد على9

94969798989858136نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف10

98959694989958031بدر الرياضىاحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم11

93989895979857933صيد الدلىباسم احمد حسن راشد12

95949796979957832نادى الجيشدمحم فارس دمحم عامر13

   
      



929795100979757832بدر الرياضىدمحم عبدالنبى دمحم خليفة14

97929497949657031المناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالموى شباين15

95989394959557025المناه الرياضىعمر يسرى عرفه دمحم بدر16

94949594899656218صيد الدلىاحمد دمحم وائل احمد حسن17

89919493969856120صيد الدلىمازن طارق محمود عبدالحليم18

93958994939255617صيد الدلىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا19

93919096939255512المؤسسه الرياضيةدمحم احمد حسن احمد دومه20

94919395899155314المناه الرياضىدمحم سيد دمحم محمود21

91919089919454621صيد المحلةشريف دمحم ابراهيم غريب حسن22

87918991869253616نادى الشمساحمد حسين ذكى حسنين23

85908594909253613نادى الشمسمحمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى24

8984928488855227نادى الشمساحمد دمحم مجاهد عبدالفتاح25

91878585848651812المؤسسه الرياضيةدمحم مجدى عطيه دمحم26

8776778385854932المؤسسه الرياضيةدمحم عبدالعظيم حسن سعيد27

8576828178794814سكر لوصسمير غريب ابراهيم يوسف28

7876828282774774الرباط واالنوارعالء دمحم دمحم سيد احمد29

8078817875814735الرباط واالنوارعادل السيد يوسف المطاوى30

8470778084744697الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى31

7978708178754612المؤسسه الرياضيةمصطفى ابراهيم دمحم مصطفى32

6766696982734262الرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين33

6767696576764203سكر لوصاشرف فرج دمحم على34

4666517062653600سكر لوصدمحم حسن دمحم حسن35

79856731DNF262نادى الشمسعادل احمد السيد على36

DNSسكر لوصحسين دمحم احمد دمحم

(رجال)فرق بندليه  هواء 

:نادى الجيش1

589مصطفى رضا دمحم محمود

5781752دمحم فارس دمحم عامر

585ياسين فايز عيد سلطان مرسي

:نادى منتزه بدر2

580احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

5781741دمحم عبدالنبى دمحم خليفة

583السيد دمحم السيد على

صيد الدلى3

584مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 

5561719اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

579باسم احمد حسن راشد

:المناة الرياضى4

553دمحم سيد دمحم محمود

5701706عبدهللا احمد عبدالموى شباين

583عمر دمحم منصور حامد

المؤسسه الرياضية 5

583احمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى

5551599دمحم احمد حسن احمد دومه

461مصطفى ابراهيم دمحم مصطفى

:نادى الشمس 6

522احمد دمحم مجاهد عبدالفتاح

5361594محمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى

536احمد حسين ذكى حسنين

:الرباط واالنوار7

469ناصر احسان عبده موسى

4261368معتز على زين العابدين ابوالعنين

473عادل السيد المطاوى

   
      



:سكر  لوص8

481سمير غريب ابراهيم يوسف

4201261اشرف فرج دمحم على

360دمحم حسن دمحم حسن

بندليه سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

949898981009958738نادى الجيشمريم رمضان دمحم متولى1

959810097989958736نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 2

100959898989858729المناه الرياضىياسمين ايهاب دمحم دمحم3

96989998989658542نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد4

96979598989658029المناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 5

95979796949757625المناه الرياضىروان احمد عبدالكريم6

93989795989457529صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين7

97979693959557323المناه الرياضىهدير اشرف دمحم فرج الجوهرى8

93959498959857321صيد المحلةريهام مجدى السيد ابولرن9

96949498949356924المناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود10

96909094939555818صيد الدلىباكينام طارق حسن نسيم11

89969493899355422نادى الشمسدنيا جمال عبدالحميد عبدالنبى12

90889292959455112صيد الدلىهبة هللا دمحم وائل احمد حسن13

92948790939455011صيد الدلىندى دمحم وائل احمد حسن 14

8592829281765087اتحاد الشرطةوالء فارس محمود يوسف15

DNSنادى الجيشدينا حسنى العيسوى16

DNSالمؤسسة الرياضيةريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم17

DNSنادى الجيشنورهان دمحم محمود عامر18

 سنه21مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9293939096925568المناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى1

90929591899555211نادى الجيشيوسف يحيى زكريا دمحم طلبه 2

9288939285925427مدينة نصردمحم خالد دمحم عزالدين حافظ 3

8891859393925426نادى الجيشدمحم احمد على سالم4

9489918893875425نادى الجيش(.)باسل لؤى حامد محمود كرام 5

9389898893865388اتحاد الشرطةعمرو خالد دمحم سويلم6

9486869090905368المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه7

8488918991915346مدينة نصرعمر دمحم سيف الدين احمد داود8

9190888791845311نادى الجيشعلى الدين طارق دمحم على9

8088868988835146صيد المحلةاحمد اشرف محمود شتيوى10

8386858789835131اتحاد الشرطةحسين سيد احمد زكى عليوه11

8777838285824964المؤسسة الرياضيةحسن جمال دمحم السيد مخيمر12

8478857682774822نادى الشمساشرف حسام الدين عبدهللا دمحم الموافى13

8075827384804742المناه الرياضى(.)دمحم عبدالخالك دمحم دمحم عوض هللا 14

DNSاتحاد الشرطةيوسف دمحم سمير دمحم

سنه18مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8789899391945439نادى الجيشعبدالرحمن يحيى زكريا دمحم 1

8491888692885295نادى الشمساحمد دمحم احمد عادل منصور 2

8287928592885266لارون الرياضىفوزى محمود فوزى محمود عثمان3

8790838588875204المناه الرياضىفارس دمحم لطفى عبدالرؤوف4

8790828788855195المناه الرياضىساجد هانى دمحم على5

8188898885865175المناه الرياضى(.)عبدالوهاب السيد دمحم عبدالاله اسماعيل 6

8485888485875135اتحاد الشرطهشريف دمحم سمير دمحم محمود7

8481828487784964هواة الصيددمحم احمد متولى حافظ إبراهيم الفوال8

8669848486864955المؤسسة الرياضية(.)عبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد 9

9084878583564855اتحاد الشرطهعلى دمحم محمود دمحم عبدالسميع10

8379728283794781نادى الشمسادهم احمد مصطفى حمدى دمحم مصطفى11

7576768174774592نادى الشمسعبدالرحمن يحيى مصطفى12

6576747481774472المؤسسة الرياضيةاحمد امير صالح سيد13

DNSاتحاد الشرطهاحمد ياسر مصطفى الهادى العدوى دمحم

 سنه16مسدس ناشئين 

   
      



xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8587889190905315المناه الرياضىاحمد اشرف دمحم فرج الجوهرى1

9288878687835237نادى الشمسحسين صبرى سيد دمحم ابوالنجا2

8468859591865094مدينة نصريوسف احمد إسماعيل السيد سالم3

8680848786795023نادى الجيشدمحم جميل زغلول جميل زكرى4

8182868582855014المناه الرياضىدمحم احمد عبدالتواب محمود5

7784898088814996نادى الجيشكيرلس شنوده كريم حليم عبده سليمان6

8086838482834984نادى الجيشعبدهللا جمال عبدهللا إبراهيم7

8183838676884978نادى الشمسعمر دمحم احمد دمحم8

7983868680824963نادى لاروناحمد حسين عزت احمد9

8280828682804922نادى الجيشياسين عماد فؤاد يوسف دمحم يوسف10

7776769283864903اتحاد الشرطةعمر احمد رامى إسماعيل عبدالفتاح فوده11

8385777883834892صيد الدلىعمرو دمحم عصام نجا االبيارى12

7578798186864853نادى الشمسعلى زكريا لطفى مصطفى عبدهللا13

8083877186764835المؤسسة الرياضيةعمر دمحم دمحم عبدالفتاح سيد14

8081828075834812نادى الشمسعبدهللا جمعه دمحم إسماعيل دمحم15

7885846982754734المناه الرياضىيوسف تامر محمود عبدالحميد محمود16

7479797185814692المؤسسة الرياضيةعلى ايمن دمحم رشاد حامد الهنداوى 17

7982787178744621نادى الشمس(.)سيف الدين دمحم عبدالسالم حسن هاشم 18

7278807871764550نادى لارونيس سيد مصطفى دمحم دمحم19

7374707469664263المؤسسة الرياضيةدمحم جمال دمحم السيد مخيمر20

576467617078397المؤسسة الرياضيةاحمد حسام الدين احمد عبداللطيف احمد21

5759656572613791مدينة نصرصالح حامد دمحم صالح الدين حامد البرى22

 سنه13مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

989810029616نادى بدر(.)سيف هللا دمحم احمد هالل على 1

9499962896نادى الجيش(.)عبدهللا احمد دمحم عزت سعد محمود 2

9690942805اتحاد الشرطةعلى احمد طلبه مصطفى طلبه فراج3

9592922796نادى بدرمازن احمد دمحم عبدالرؤف دمحم اسماعيل4

9393912774مدينة نصريامن حازم دمحم امين جاد الحك5

9293882735نادى بدرمالن محمود لطب دمحم لطب6

9490842684نادى الجيشدمحم وليد دمحم ناجى حسن نايل7

8691902673اتحاد الشرطةيوسف ادهم عالء الدين يحيى محمود8

8089912601نادى لارونيوسف عرفات جمعه عبدالعزيز9

9083872600اتحاد الشرطةجواد دمحم بخيت احمد المهدى10

8486892592المناه الرياضىانس احمد دمحم احمد عبدالعال11

8883752461هواة الصيدفؤاد وليد فؤاد جابر محمود السندبسطى12

8480812452مدينة نصرعمر اسالم دمحم دمحم صالح13

9079762451نادى بدرانس محمود لطب دمحم لطب14

8075752303اتحاد الشرطةانس محى الدين محمود عبدالرحمن احمد15

5667661890نادى الشمسمحمود احمد مصطفى كمال مصلحى احمد16

DNSمدينة نصرعلى خالد مصطفى حسن مظهر

 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9297949293915599مدينة نصرحبيبه محمود دمحم محمود عبدالعال1

8891939192945498صيد الدلى(.)نجوى مهاب حسين الجبالى 2

91919193928954710اتحاد الشرطةمنار دمحم محمود دمحم3

93928887938954214المناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل 4

87909090929154011نادى الجيشجيالن حامد دمحم احمد لابيل 5

8389909287895308المؤسسة الرياضية (0)منة هللا عبدالهادى على على احمد 6

8987849089885275المناه الرياضىهاجر عاطف صابر دمحم7

9285908882895266المؤسسة الرياضيةهنا دمحم سيد دمحم شتا8

8680878886815085المناه الرياضىجنه خالد إبراهيم عبدالمجيد9

8079898782885055نادى الجيش(.)ساره عبدالمنعم احمد على السيد 10

8490868082835054المؤسسة الرياضيةنيره وليد حسين حموده حبابه11

7879878586855005نادى الجيشيارا احمد فاروق بيومى حسين12

8687818182835005المناه الرياضى(.)منه دمحم دمحم فتوح غنيم 13

8082788084784822المناه الرياضىرنيم إبراهيم عزت دمحم فوزى14

8478808279754782المناه الرياضىهايدى احمد حسن دمحم عبدالحافظ15

6978807169794462حدائك االهرامسما اسامه السيد عبدالمادر 16

7260DNF132مدينة نصرشمس حسام الدين دمحم شولى عبدالعظيم17

DNSاتحاد الشرطةجودى تامر فايز دمحم حلمى ابوالخير

   
      



 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97969494959156711المناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

9189908790915385اتحاد الشرطة(.)جنى دمحم محمود على 2

9088928986885338المؤسسة الرياضيةفريده دمحم عيد سليمان بدوى3

8491888885895254مدينة نصرملن محمود دمحم محمود عبدالعال4

8983908986855225نادى الشمسساره هانى فؤاد منشاوى5

8786848891845204اتحاد الشرطة(.)زهوه ايمن احمد دمحم حسن المديم 6

8387928587855194المناه الرياضىفاطمه احمد فتحى دمحم إبراهيم7

8488859486815185مدينة نصر(.)فرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى 8

8785848287865116مدينة نصرندى ربيع سعد فرج9

8984897982805037المؤسسة الرياضيةصفيه سامى يوسف عبدالبالى سيد10

8182898285815001نادى الجيشحبيبه سيد درويش جادالكريم11

8184858285824993المؤسسة الرياضيةمنه هللا احمد مصطفى احمد12

7383858386794891المناه الرياضىجنى محمود دمحم عبدهللا13

7774858085864872نادى الجيشملن حاتم عبدالفتاح دمحم14

7574828186834812المؤسسة الرياضية(.)ملن نبيل دمحم يوسف بدوى 15

7978868780704801نادى الشمسكوثر دمحم احمد على نوفل 16

8474758280834782اتحاد الشرطةملن حسام محمود دمحم محمود17

7578787875754593نادى الشمسساميه خالد عبده زكى شلبى18

 سنه16مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

91839588919053810المؤسسة الرياضيةحبيبه دمحم على دمحم على1

9184928393925359اتحاد الشرطهجومانا حاتم فوزى السيد على2

7981918785905136نادى الشمسمريم مصطفى احمد عادل منصور حمد3

8087898982865135نادى الجيشجودى نبيل ثروت ابوالفتوح ابوالمعاطى4

8782887288875046اتحاد الشرطههنا احمد رامى إسماعيل فوده5

8284889080795035المناه الرياضىحال مصطفى عبدالواحد دمحم عرفه6

7982818188864972نادى الجيش(.)ساره محمود دمحم احمد دمحم شرف 7

8389828179794933اتحاد الشرطهديمه دمحم محمود على السيد8

8675887684824914صيد الدلىميان دمحم حسين دمحم9

8581778079754773اتحاد الشرطهجودى دمحم بخيت احمد المهدى10

8170798681734702نادى الشمسجيسيكا كريم ضياء نسيم مشرلى11

8069867581774681نادى الجيشفرح وليد دمحم ناجى حسن نايل12

6875727972824482نادى الجيشروان ياسر حنفى دمحم عبدالرحمن13

6375767580764452حدائك االهرامملن جمال دمحم جمعه14

7070667679564170نادى الجيشجنه عمرو على عفيفى دمحم15

6159646882814151نادى الجيشجود دمحم ابوالحسن دمحم هنداوى16

7375647169634150المناه الرياضىمريم وائل عطيه سيد سالم17

DNSالمؤسسة الرياضيةمريم محمود صالح عبدالعزيز العوضى

 سنه13مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99989729410نادى الجبشريتاج احمد دمحم دمحم الجابرى1

9593952838لارون الرياضى(.)اروى كامل عويس شعبان 2

851009728212حدائك االهرامجنى أنور دمحم نجيب أنور دمحم3

9593942828حدائك االهرام(.)ندى رفعت محمود عبدالحميد 4

9390952789المناه الرياضىنورا عصام سيد احمد السماسيرى 5

9185932696نادى الشمسنيللى شريف حامد محمود العروسى6

9087912684نادى الجبش(.)حنان احمد احمد دمحم موسى 7

9088872655حدائك االهرامدانا دمحم سعد دمحم المتيشى8

8392902651هواة الصيدرحمه عصام دمحم إبراهيم حسن 9

8891852643المناه الرياضىجنى مصطفى نبيل السيد كامل10

 سنه21بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

10098100100989959548نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين لناوى1

96959599989758034نادى الجيشدمحم منصور دمحم عبدالرحمن2

94969695979357128صيد المحلهمازن عبدالحميد رمضان فرج3

   
      



94989695939457033المناه الرياضىحمزه مصطفى السيد دمحم السيد4

95989695968956926نادى الجيش(.)احمد عمرو دمحم على مخلص 5

95979492959356626المناه الرياضىعبدالرحمن دمحم السيد توفيك6

93939695929156023صيد المحلهمازن عادل فاروق على االمام7

94949194929455922نادى الجيشياسين وليد عبدالمنعم احمد8

91939086989255019صيد المحلهاحمد دمحم مسعد دمحم فرحات9

94909187928954317نادى الجيشبيير سمير عزت بسطوروس10

7782928385794987صيد الدلىدمحم محمود محمود غالى11

DNSالمؤسسة الرياضيةكريم دمحم محمود فهمى سيد

DNSالمناه الرياضىمجدى دمحم حافظ ابراهيم المهدى

 سنه18بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

931009693969357125حدائك االهراممحمود هانى محمود فراج عثمان1

96969393969156521نادى الجيشعبدالرحمن دمحم صديك عبدهللا على2

96929691939256019نادى الجيش(.)مهاب احمد خليل دمحم خليل الساعى 3

94929495909255719صيد المحلةفهد عبدالعزيز عبدالفتاح جمعه4

90949389939255112المناه الرياضىمهاب حازم احمد دمحم ابوالنجا5

91889792908954717الرباط واالنواراحمد دمحم عبدالرحمن احمد العباسى6

88908490959253917صيد المحلةعمر دمحم فارس دمحم عامر7

86878691878952614صيد الدلىعلى دمحم وائل احمد حسن يسن8

86858585909052110نادى الجيشيوسف وائل دمحم المهدى عبدالرحمن9

DNSصيد الدلى(.)سيف الدين دمحم عبد المنعم على داود 

 سنه16بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

93979489948955615نادى الجيشمؤمن محمود سعد عبدهللا عبدالرحمن1

87939293909254711المناه الرياضى(.)حمزه ياسر حسن دمحم سليم 2

90939088939154513نادى الجيشدمحم امجد دمحم حسين حسن3

88939390909154513الرباط واالنوارعمر هانى إبراهيم حسن موسى4

91949182919053915نادى الجيشستيفن سمير عزت بسطوروس سالمه5

87839089959053415نادى الجيشاحمد عالء الدين دمحم تونى عبدهللا6

9186918788915346حدائك االهراممازن إيهاب عبدالتواب عالم عبدالتواب7

9185849088885266المناه الرياضىدمحم احمد دمحم شحاته مصطفى نجم الدين 8

8688838787855165المؤسسة الرياضيةمروان احمد حسن احمد دومه9

7984858485925098نادى الجيش(.)دمحم كريم شعبان حامد إبراهيم 10

8186828285845005نادى الجيشادهم دمحم صديك عبدهللا11

8280626081794443المناه الرياضىدمحم هانى عبدالرحمن احمد12

6165707063834125هواة الصيدمصعب مجدى رشدى الحسينى عطيه الشين13

 سنه13بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

989710029522المناه الرياضىمروان احمد دمحم عبدالكريم دمحم1

100969729320نادى الجيش(.)سليم عمر فاروق عمر حسن شحات 2

97979528914نادى الجيش(.)معاذ إبراهيم سليمان على سويلم 3

94959428311المناه الرياضىعاصم سيد عبدالعزيز سيد احمد عبدالرحيم4

93949428113المناه الرياضىاحمد مدحت عبدالرازق متولى الذكى5

92939628110صيد المحلهفارس دمحم فارس دمحم عامر6

9391942789المناه الرياضىعمر دمحم السيد توفيك على عبدالعاطى7

91939327713المناه الرياضىعلى دمحم سيد دمحم محمود8

9495872768نادى الجيشيونس احمد على العبد دمحم9

9290902726صيد المحله(.)سامح محمود السيد البيلى حسن 10

9387912717المناه الرياضى(.)احمد وليد دمحم إبراهيم موسى 11

9090862665نادى الجيشاياد خالد دمحم الحسينى بيومى12

8891842637هواة الصيدهشام ايمن دمحم عطيه دمحم السيد الشاعر13

8685902618حدائك االهرامحمزه سمير رافت عبدالمنعم لابيل14

8784862573لارون الرياضىإبراهيم حسن إبراهيم دمحم ابوبكر15

8688792537صيد المحلهدمحم اشرف عطيه السيد شهود16

8089812501هواة الصيدعمر دمحم نعيم محمود إبراهيم عطيه17

8184842492هواة الصيددمحم سامى دمحم المغاورى على دمحم 18

8784752463حدائك االهرام(.)منذر مصطفى ممدوح دمحم رشاد محمود 19

7279892404هواة الصيدحمزه دمحم نعيم محمود إبراهيم عطيه20

   
      



 سنه21بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96979498979858024المناه الرياضىمنه احمد خضر دمحم على 1

95979894979857933نادى الجيشمريم وائل دمحم المهدى 2

94969794999457427المناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد3

95959496959757217صيد المحلةسهيله سمير الدمحمى دمحم الغرابلى4

94939295939255917نادى الجيش(.)ساره دمحم احمد هالل 5

91928991988854912نادى الجيشنغم حاتم دمحم لطفى احمد6

 سنه18بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97999899979858844المناه الرياضىريماس وليد دمحم عبدالعزيز1

97999597999858537المؤسسه الرياضيهجنى دمحم اسماعيل عبدالاله 2

100959699969558137صيد المحلهمنة هللا احمد حسن احمد االديب3

97949694949657121المناه الرياضىندى دمحم حافظ ابراهيم المهدى4

94979394949756922صيد المحلهسلمى سمير الدمحمى دمحم الغرابلى5

95939393969456419نادى الجيش(.)زينب سلطان حسين سلطان حسن 6

94949393969356324المناه الرياضى(.)بسنت احمد دمحم عبدالكريم دمحم 7

91949690929756024نادى الجيشملن خالد احمد دمحم درويش8

92929391919155014نادى الجيشماهيتاب ايمن على حسنين رفاعى9

92899188958954413صيد الدلى(.)فريده مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى دمحم10

9188868988875296نادى الجيشريناد هشام ابوبكر حسين11

90818687818951410صيد الدلىلوجين طارق فاروق دمحم مبرون12

8387878484805056حدائك االهرامسما خالد دمحم احمد عفيفى13

DNSصيد الدلىحبيبه احمد حسن امين لاسم

 سنه16بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97949797949557419المؤسسه الرياضيهجودى حسن دمحم عبدالمطلب يونس1

92949493989756823حدائك االهراممرفت أنور دمحم نجيب أنور دمحم2

98949192959456418نادى الجيش(.)جومانه احمد خليل دمحم خليل الساعى 3

92969595899656318المناه الرياضىريم دمحم فاروق عباس مصطفى4

93949393949456115صيد المحلة(.)ريناد رضا عبدالرازق احمد بسيونى دمحم 5

95919495869455519المناه الرياضىصبا محمود دمحم عبدهللا الحديدى6

9286959394925527المناه الرياضىسلمى دمحم إسماعيل محمود فؤاد7

88919390909354511المناه الرياضىخديجه دمحم عبدالكريم دردير على8

86888992939554314نادى الجيشرزان امير مجدى الصاوى دمحم شاهين9

89949088889354214نادى الجيشجنى احمد محمود السيد10

89919091928754016هواة الصيد(.)هنا تامر دمحم ممدوح متولى الشحات 11

90908789899153612نادى الجيش(.)صباح السيد داود دمحم 12

9285888694865317المناه الرياضىخديجه دمحم السيد توفيك على13

8687838083885075المؤسسه الرياضيهداليا مجدى دمحم صبح سيد منصور 14

7583818984895013حدائك االهرامكرمه احمد عبدالرحمن عبدالسالم موافى15

8179798379874883صيد المحلةملن محمود دمحم ابوالفتوح احمد16

7689786879734633صيد المحلة(.)رحمه دمحم فوزى شلبى 17

7781797865784584حدائك االهرامملن دمحم دمحم فتحى دمحم حنفى الجوهرى18

 سنه13بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99979829421المناه الرياضىسما محمود احمد عطيه موسى1

97979528912المناه الرياضىبسمله احمد غنيم دمحم عبداللطيف2

96939728613المناه الرياضىسلمى شريف عزت جمال دمحم عبدالعزيز3

9595932839نادى الجيشجاسمين كريم شعبان حامد ابراهيم4

9192942775هواة الصيدملن عزت دمحم دمحم عبدهللا5

9490922767المناه الرياضىجويريه هيثم دمحم عبده على6

9188902692المناه الرياضىجهاد حمدى عبدالمنعم محمود حسن7

9189762564حدائك االهرامريتاج امير عبدالمجيد فريد حسن8

   
      


