
مسدس رجال

نهائياتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98959795959257219المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس1

98949395989357120نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى2
95939498959657119المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد3
97969793929557018نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم4
92969495969556818المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف 5
97909793979456816المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد6
95959596919556714نادى بدرالسعيد محمد السعيد محمد7
96959192979256312المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى8
96909494959356213المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى9
94959491919656115المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران10
95969394939056110نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد11
91959493929556013اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد12
89939492949455611نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل13
8996949291925549القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد14
90939192919355011القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل15
9591919186945486نادى الشرقيهاحمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى16
9192909387915446القناه الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى17
88969386918854210نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام18
9289939086925427القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى19
92898995888854112مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود20
8994908787925399صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى21
9390919286875391نادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان22
8891919288875377نادى بدرمحمد رجب ابراهيم يوسف23
8486879591935367صيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على24
9287878692915359مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل25
84849292888952910صيد المحلةالهامى نبيل محفوظ على القال26
M.V.P8890898586885265عبدهللا محمد حامد محمود27
8788928987805235نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده28

8883918589865225صيد الدقىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل29
8480869189855155مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر30

8685858684845104مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل31
9182838390775065المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 32
8480888482865042الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى33
7880828386824913الرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا34
8185858574774871صيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى35
7475857382794681الرباط واالنواراحمد محمد غريب ابوالحسن36
6464657664623951الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده37
4761747357643761نادى قارونمحمد عبدهللا موسى ابراهيم38
M.V.P5246563042532790احمد محمد البهنسى عمر39

DNSنادى الجيشحسام محمد احمد محمد البشنينى
DNSالقناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود

DNSصيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى

(رجال)فرق مسدس هواء 

:نادى الجيش1
570حافظ جمال حافظ ابراهيم

5701701احمد عصمت كمال مصطفى
561احمد حسام صالح الدين محمد

المؤسسه الرياضية 2
562احمد نبيل ابراهيم العادلى
5711696سامى عبدالرازق محمد

563يحيى يحيى شمس الدين العماوى

:منتزه بدر 3
537محمد رجب ابراهيم يوسف
5671660السعيد محمد السعيد محمد

556احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

:القناه الرياضى 4
542اكرم كريم احمد مصطفى

5541646عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد
550كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

 ضغط هواء بطولة الجمهورية
 جهاز الرياضه على ميادين 

14-15-21-22- 8-2020 

   
      



:صيد المحلة5
536محمد محمود تهامى محمد على
5391604محمود حسن نجيب الشربينى
529الهامى نبيل محفوظ على القال

:نادى مدينة نصر 6
535احمد بهاء الدين محمود اسماعيل
5411591سليم احمد سيف الدين احمد داود

515خالد مصطفى حسن مظهر

:نادى الرباط واالنوار7
491محمد ضياء حسن عبدهللا
5041463هانى حامد على الزعترى

468احمد محمد غريب ابوالحسن

مسدس سيدات

نهائياتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9489969397925618اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى1
9196939294925585القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 2
9193959391945579مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى3
9191969590925559صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 4
95929096899155316المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد القمشانى5
93959490918654910نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 6
9087949392915479صيد الدقىامال طارق حسين ابراهيم7
9291939087935465المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر8
93918797859254513اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى9
9585909493885455اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر10
8892889192925437القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 11
8987949392885435صيد الدقىدينا اشرف على يحيى على امين12
9090909192895429القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 13
9180908690905277القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود14
8589878892865276نادى الجيشهبه سراج الدين سيد محمود15
9187848991855272المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور16
8882878788935259نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح17
8789917789865195اتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل18
8187908588875185المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه19
8186858789895175نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى20
8186838883865076صيد المحلةهند زيدان على زيدان21
8385887982875042نادى الجيشمروه ثروت امام حسين22

8389778283895034القناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد23
DNSنادى الجيشانجى مجدى ابراهيم الدسوقى حسين

DNSاتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى
DNSصيد اسكندريهسالمين محمد قاسم المصرى

DNSالمؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:اتحاد الشرطة 1

561نسرين حسن سيد الصباحى

5451651االء محمد عبدالرحمن مرسى

545ناى احمد عبدالمجيد جابر

:صيد الدقى 2

555مسكات على اسماعيل محمد الديهى 

5471645امال طارق حسين ابراهيم

543دينا اشرف على يحيى على امين

:القناة الرياضى 3

527ياسمين محمود عبده محمود

5421627يمني محمد سيد

558هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

المؤسسه الرياضية4

546اميره فتوح عثمان محمد نصر

5531617هدير سعد محمد سعد القمشانى

518سالى حمدى عبدالحكيم جمعه

   
      



:نادى الجيش 5

549اسراء زكريا ابراهيم حسن 

5171591اسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى

525مها محمد السيد سليمان مصباح

 سنه21مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9490939193935549المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 1

9589959291895518نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام 2

9190878990905377نادى الجيشابراهيم احمد محمد ابراهيم محليس3

8488929587895353مدينة نصرمحمد خالد محمد عزالدين حافظ 4

8686909185945327المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 5

8790899085895306المؤسسة الرياضيةسيف الدين سليمان مغاورى سليمان 6

9690908388815286نادى الجيششهاب يحيى محمد السيد احمد7

8689868788925283المؤسسة الرياضيةيوسف حسام صالح الدين محمد 8

9187898189885255مدينة نصررامز جالل مصطفى على عبدالفتاح9

8487889187875240المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ10

8687888581915184القناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى11

8091838582815025القناه الرياضىاحمد محمد السيد توفيق على12

8387798382854993نادى الجيشمحمد احمد محمد كامل 13

7580868487844962نادى الشمساحمد عمرو محمد يسرى 14

8380827769864772اتحاد الشرطهمصطفى ابراهيم عبدالرحمن سليمان 15

6566687290864475صيد المحلهاحمد اشرف محمود شتيوى 16

7468738063744322قارون الرياضىعمر عامر محمد زكى17

DNSالقناه الرياضىكرم كريم احمد مصطفى

DNSهواة الصيدسيف عاطف على عطيه محمد العسال

DNSهواة الصيدمصطفى محمود عادل محمود متولى 

DNSصيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود

DNSهواة الصيدهادى عصام محمد ابراهيم حسن 

سنه18مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

86949294909254810نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

90899392958754610اتحاد الشرطهيوسف محمد سمير محمد2

8991898590925369القناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى3

8693919188875368اتحاد الشرطهعمرو خالد محمد سويلم4

85938683978152512مدينة نصرعمر محمد سيف الدين احمد داود5

8686868891825194المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد 6

8285878689885176المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه7

8882877981845012مدينة نصرنور الدين حاتم السيد احمد محمد8

7988818684804984نادى الجيشمحمد احمد على سالم9

7972898378684692الشبان المسلميناحمد منتصر احمد حسين10

7182747875774571القناه الرياضىعبدالرحمن محمد سيد محمد محمود11

6184857873764571الشبان المسلمينيوسف جمال محمد النادى12

3966676575884005الشبان المسلميناحمد عبدالحميد حسين محمود13

DNSصيد الدقىسيف يحيى عبدالقادر سلطان خليفه

DNSاتحاد الشرطةعبدالرحمن حازم محمد محمد يس 

 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8989889594935489مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم محمد 1

9091899393825388نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 2

9388928888895382المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 3

8993888784925333القناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل 4

8690898885875257صيد الدقىنجوى مهاب حسين الجبالى 5

8384878487915162القناه الرياضىفرح محمد محب ابراهيم 6

8587908383875151اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 7

8086888686885141اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى8

8184888292825096المؤسسة الرياضيةمريم عمرو نادى على عبداللطيف9

8889857886835092نادى الجيشجيالن حامد محمد احمد قابيل 10

8673867989925057نادى الجيشسلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب 11

   
      



7788868284835006اتحاد الشرطةحبيبه وليد سالمه نصر 12

8281868482794943القناه الرياضىاسراء سمير خير عقاب محمود13

8084908682704924القناه الرياضىسلسبيل هشام محمد السيد 14

8381797888804893القناه الرياضىجودى عمرو السيد محمد يوسف 15

9080768376684734نادى الجيشرنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد16

6877856979614392مدينة نصرزينه سامر وجدى محمد17

DNSمدينة نصرمايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

DNSالمؤسسة الرياضيةهايدى حسن محمد عبدالمطلب

DNSمدينة نصرهيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

 :( 21ناشئات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى الجيش1

538ساره عبدالمنعم احمد على السيد 

5091552جيالن حامد محمد احمد قابيل 

505سلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب 

:اتحاد الشرطه2

515االء محمد عبدالمطلب حسن 

5141529ندى احمد مصطفى الجندى مصطفى

500حبيبه وليد سالمه نصر 

:القناة الرياضى3

533علياء عابدين على العيسوى اسماعيل 

4921514سلسبيل هشام محمد السيد 

489جودى عمرو السيد محمد يوسف 

فرق خارج الترتيب

:المؤسسة الرياضية

:نادى مدينة نصر

 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8986858987905267مدينة نصرحبيبه محمود محمد محمود عبدالعال1

9294868186825214اتحاد الشرطةمنار محمد محمود محمد2

8191888479845075المؤسسة الرياضيةهنا محمد سيد محمد شتا 3

8781838780875053القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن4

8882898079825003القناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين5

8478838387814964القناه الرياضىروان محمد فوزى بشير عيسى 6

8186808682794944القناه الرياضىجنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن 7

8281838780734864المؤسسة الرياضيةجنى محمد ابوالحجاج حسنى فرشى8

6960697970674141مدينة نصرشمس حسام الدين محمد شوقى عبدالعظيم9

DNSالقناه الرياضىرنيم ابراهيم عزت محمد فوزى 

DNSالقناه الرياضىياسمين اشرف خليل محمد الفخرانى

بندقية رجال

نهائياتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

999999999810059449المؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم1

100999896989758841المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم2

979897981009758739المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى3

98989898989558526نادى بدرمحمد اشرف على عبدالنور4

939797991009858438نادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر5

98969898979758438المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم6

98969798959858233المؤسسه الرياضيةمصطفى محمد محمد عبدهللا قدوس7

97989399969858130نادى بدرمحمد على قطب الرمادى8

979694969610057934نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر9

94979598949857629نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي10

97969793969757627نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي11

95959494979456925اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 12

98959796929056822نادى بدراحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم13

95959693919756718نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف14

95929697959156625نادى الجيشمحمد طارق محمد طه15

97939493969356621القناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى16

91949892959556519نادى بدرمحمد عبدالنبى محمد خليفة17

93949398969156518القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود18

   
      



93969195959456423المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى19

91969593949556420القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى20

97979589949156318صيد الدقىباسم احمد حسن راشد21

95939894929056222اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد22

92949892939156020القناه الرياضىمصطفى محمد منصور حامد احمد23

94929295929155617نادى الجيشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى24

87929294969255316القناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين25

88899593939355116اتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد26

87959195909154914صيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم27

8788848684915208صيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا28

7784797778754707الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى29

7477757271824513الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم30

7867696281824392الرباط واالنواروليد محمود احمد حسن31

6870647458643981مدينة نصراحمد محمد محمود بدوى عبدهللا32

8482286165733932حدائق االهرامعمر عماد عبدالرازق عفيفى33

DNSالرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين

DNSاتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى

 :(رجال  )رق بندقيه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

588يوسف حلمى يوسف ابراهيم

5941769حماده محمود طلعت ابراهيم
587محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

نادى الجيش 2

584محمد حمدى عبدالقادر

5761739ياسين فايز عيد سلطان مرسي
579محمد فارس محمد عامر

نادى منتزه بدر3

585محمد اشرف على عبدالنور

5811734محمد على قطب الرمادى

568احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

:القناة الرياضى4

565محمد سيد محمد محمود

5661695شادى ابراهيم السيد بدر القاضى
564محمود احمد عطيه موسى

اتحاد الشرطه5

569مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

5621682اشهب بدرالدين محمد ابوزيد
551ارحب بدرالدين محمد ابوزيد

صيد الدقى6

520اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

5631632باسم احمد حسن راشد

549مازن طارق محمود عبدالحليم

:نادى الرباط واالنوار7

439وليد محمود احمد حسن

4701360ناصر احسان عبده موسى

451محمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم

بندقية سيدات

نهائياتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9710010099979759040المؤسسة الرياضيةهدير السيد محمد السيد مخيمر 1
99989899999658941نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 2
979897989910058939نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع3
97999798999958937نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى4
98979998979558439القناه الرياضىياسمين ايهاب محمد محمد5

   
      



98979997989558436القناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف6
969796100989758431المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد محمد7
98979596989958327نادى الجيشدينا حسنى العيسوى8
97949897989658036نادى الجيشنورهان محمد محمود عامر9
96949599979757832القناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 10
96959995939857627اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 11
93999896949557529صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن12
92989897969357424نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان13
95969594959757226المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى14
939791100959657223صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين15
93959496969757126صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم16
97939595979357023نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق17
96939495949656822المؤسسه الرياضيةريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم18
95939293989656722صيد الدقىدينا امجد احمد فؤاد الحارونى19
93969696938956318اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب20
89949697939156023المؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى21
95929192949455820المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد22
96948395949155318صيد المحلةساميه سمير مسعد الطنطاوى 23
88949290869554514القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود24
8690928987955398القناه الرياضىسلمى احمد على على صالح25
8990898888865306صيد الدقىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى26
9394928989346914اتحاد الشرطةنمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى27
7268717570794354مدينة نصرهانيا طارق محمد كامل طموم28
7368748175574280حدائق االهراممنى خالد احمد محمد زهران29

DNSالقناه الرياضىاميره عبدالرحمن عبدهللا حامد هديب

 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

589مريم رمضان محمد متولى

5831761دينا حسنى عبدالعزيز العيسوى

589ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

:القناة الرياضي2

578اسراء ابراهيم صابر احمد 

5841746ياسمين ايهاب محمد محمد

584هدير محمد فيصل يوسف

:المؤسسه الرياضية 3

568ريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم

5841742الزهراء شعبان معبد محمد

590هدير السيد محمد السيد مخيمر 

:صيد المحله 4

575مى مجدى السيد ابوقرن

5531700ساميه سمير مسعد الطنطاوى 

572ايه ايمن منير السعيد نور الدين

:صيد الدقى 5

530ياسمين عبدالرحيم عباس حلمى

5711668باكينام طارق حسن نسيم

567دينا امجد احمد فؤاد الحارونى

:اتحاد الشرطه 6

576شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

5631608اسراء حاتم طه محمد نجيب

469نمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى

 سنه21بندقيه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98989896979858535القناه الرياضىعمر محمد منصور حامد 1

94959391979456420القناه الرياضىعمر يسرى عرفه محمد بدر 2

93919497909656120المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 3

96919590949456022صيد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 4

95919289959655818القناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 5

   
      



97939292919155619نادى الجيشاحمد عمرو محمد على مخلص 6

92949593968455420نادى الجيشطارق احمد محمد السيد7

85919391958954415نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 8

89829091879253112اتحاد الشرطةيوسف عبدالقوى عبدالرازق عبدالقوى 9

8691928487895297صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد10

84859491927952512صيد المحلةاحمد ممدوح عبدالمعطى البلتاجى 11

8085918586875142نادى الجيشمروان صالح سليمان عبدربه 12

8683828376844943صيد المحلةمحمد اسامه فرج طيبه13

6050726560643711المؤسسة الرياضيةكريم محمد محمود فهمى سيد14

DNSنادى الجيشعمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 

DNSاتحاد الشرطةهانى جهاد محمدى ابراهيم

 سنه18بندقيه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94919695969456624نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن1

95909796929256227نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى 2

95939496929256219القناه الرياضىحمزه مصطفى السيد محمد السيد3

92919190948954712القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى4

91909687909054417صيد المحلةاحمد محمد مسعد محمد فرحات 5

94868591898753210القناه الرياضىعبدالرحمن محمد السيد توفيق على 6

8386829182905146صيد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار7

7268798482834683نادى الجيشبيير سمير عزت بسطوروس 8

8894888462416DNFنادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنه9

 سنه21بندقيه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97929495989757332نادى الجيشبسنت احمد حسنى محمد1

92969697939857227القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 2

91939796959656826القناه الرياضىمنه احمد خضر محمد على 3

96919398938956022القناه الرياضىروان احمد محمد عبدالكريم 4

91979792899055622نادى الجيشمريم وائل محمد المهدى 5

94929294909455619نادى الجيشمنار احمد محمد توفيق الجوهرى6

91939293919355319نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد7

92929290919254917القناه الرياضىامنيه ابراهيم صابر احمد احمد 8

88909590909354616القناه الرياضىاالء عمرو محمد على خليفه 9

89908793889053713المؤسسه الرياضيهملك محسن محمد صالح 10

88939290908253513القناه الرياضىروعه محمد اسماعيل عبدالاله11

83929292908653510نادى الجيشهاله محمد على محمد عتمان12

87878990889053113صيد الدقىنهى محمد احمد عبدالبارى13

8487888782885168نادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود 14

DNSصيد الدقىزينه احمد محمد محمد عبدالرازق

 سنه18بندقيه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98919592969756928نادى الجيشنغم حاتم محمد لطفى احمد1

90959694969456525صيد المحلهسهيله سمير المحمدى محمد الغرابلى2

94919092939455421القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد3

92928991929254815القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد4

89938695939154721صيد المحلهسلمى السيد عبدهللا الهندوم5

91929291889354719نادى الجيشهبه محمد كمال فهيم عافيه6

89928884859052811صيد الدقىدينا عمرو محمود نبيل البناوى7

9083748380834936المؤسسه الرياضيهشهد محمد اسماعيل عبدالاله حسن8

DNSنادى الجيشميار احمد محمود محمد مبروك

   
      


