
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97939598969757611المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى1

95959696959557218المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف 2
96959394959456715المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس3
93969591959756711نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد4
93949692989156416المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى5
94949196959156114القناه الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى6
95929495919456113المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد7
90949593929656013نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى8
94949394929356011نادى الجيشعمر خالد اكيد عبدالهادى محمد9
91959596919155914المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران10
9694998890915589نادى بدرمحمد رجب ابراهيم يوسف11
9192949594915577نادى الجيشاحمد زين العابدين عبدالوهاب محمد12
90919394969155511نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل13
92929591929255413القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى14
9092959094925537نادى الشرقيهجمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك15
94899289939455111صيد الدقىمحمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم16
9091929591925519نادى بدرالسعيد محمد السعيد محمد17
9491929390915516نادى الجيششهاب انور عبدالحكيم داود18
8792929194935499اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى19
8995959489875495نادى الشرقيهمحمد عبدالهادى محمد عبدالوهاب صقر20
8889959291935488القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل21
8892909294925486نادى الشمسحسن عالء عبدالمنعم شعراوى22
9194868996905466القناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود23
8493949096895465اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد24
9490879383925397القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد25
9290898991875387نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام26
8791889292875377المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 27
8988889194875374نادى الشمسسمير صبرى محمد على28
8785909887895367مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل29
87919188908853511صيد المحلةالهامى نبيل محفوظ على القال30

9391878884915345نادى الشمسمحمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 31
8991918681955336مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر32
8889888992855315صيد الدقىحسام نعيم العبد عبدالمالك33
81898987899152611الشبان المسلمينمحمد احمد محمود على34
8686899388835258نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى35
8985898790855254صيد الدقىسيف الدين وائل ممدوح مصطفى على36
M.V.P8589878888865232عبدهللا محمد حامد محمود37
8691938387815217نادى الشرقيهعبدهللا احمد البكرى مصطفى البكرى 38
9286878687835215سكر قوصايمن حسين مصطفى يونس39
8283859591825184صيد الدقىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل40
8487868486855125غزل المحلهمحمد عبدالعزيز محمود ابوليله41
8980908479825044غزل المحلهحسين عبدالحميد محمد االعصر42
8483878083865036غزل المحلهمحمد عبد الوهاب عبدالهادى سيد احمد43
8680768690855035الرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا44
M.V.P8682858182845006عمرو اسماعيل محمود جامع45
8786867786764986اتحاد الشرطةعمر محمد فتحى عبدالرحمن46
8183858982764964سكر قوصمحمد حسن محمد حسن47
8982798877784932صيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى48
7783837990794915الرباط واالنواراحمد محمد غريب ابوالحسن49
7881838681814904سكر قوصمحمد عبدالرؤوف محمد يوسف50
7782778781784822الشبان المسلمينعالء عطيه عويضه احمد51
767382898277479نادى الشمسعبدالسالم وليد محمد محمد سيد52
7879787784804761سكر قوصمحمد على عبدالولى عبدالعليم53
7872788282764682نادى الشمسكريم رفعت عبده عبدالحليم54
6781727980884671الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى55
777778757577459نادى الشمسرامز فريد فايز منقريوس56
637368786767416الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده57
706170607465400غزل المحلهمحمد احمد ابوخليل مصطفى حسن58

DNSصيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى
DNSنادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم
DNSالمؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد

DNSصيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على
DNSصيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى

 ضغط هواءاالتحاد  بطولة كأس
 اتحاد الشرطة/ نادى الرمايه بالهرم على ميادين 
15-16-29-30- 11-2019 

   
      



DNSصيد الدقىمحمد على اسماعيل محمد الديهى 
DNSالشبان المسلمينمنصور عبدالراضي علي اسماعيل

(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرياضية 1
576احمد نبيل ابراهيم العادلى

5641707يحيى يحيى شمس الدين العماوى
567عماد السيد ابراهيم حسن يونس

:منتزه بدر 2
558محمد رجب ابراهيم يوسف
5511664السعيد محمد السعيد محمد

555احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

:نادى الجيش3
560احمد عصمت كمال مصطفى

5601658عمر خالد اكيد عبدالهادى محمد
538لؤى حامد محمود كرام

:القناه الرياضى 4
554اكرم كريم احمد مصطفى

5461648محمد اسماعيل زرزور محمود
548كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

نادى الشرقية5
549محمد عبدالهادى محمد عبدالوهاب صقر

5211623عبدهللا احمد البكرى مصطفى البكرى 

553جمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك

:نادى الشمس 6
534محمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 

5371619سمير صبرى محمد على
548حسن عالء عبدالمنعم شعراوى

:صيد الدقى7
518مصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل

5511594محمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم
525سيف الدين وائل ممدوح مصطفى على

:غزل المحلة8
512محمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 
5031519محمد عبد الوهاب عبدالهادى 

504حسين عبدالحميد محمد االعصر

:سكر قوص 9
496محمد حسن محمد حسن

5211507ايمن حسين مصطفى يونس
490محمد عبدالرؤوف محمد يوسف

:نادى الرباط واالنوار10
503محمد ضياء حسن عبدهللا
4671461هانى حامد على الزعترى

491احمد محمد غريب ابوالحسن

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

90959592949155713المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد القمشانى1
9292939393905539القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 2
8990938996945515المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر3
88969190959055010صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 4
8989939192965506المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحليم جمعه5
9193939291895499اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى6
8891969290895467نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 7
92889295908654311مدينة نصرهاجر شريف صالح الدين محمود على8
8987919492895426المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور9
9387878995885397نادى الشمسنرمين اكمل احمد صالح الدين شريف10
8887899293895387اتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى11
8789898992925385نادى الجيشساره عبدهللا عبدالعزيز متولى12
9287889089925385القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود13
8788919193835333نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 14

   
      



8884919288895325نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح15
8991869185885304صيد الدقىهاجر ماجد محمد على سليمان نجم16
9086889088865284المؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد17
8889898687885274نادى الشمسعلياء مصطفى محمد عبدالمنعم بدوى18
9088868888835234القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 19
8189898989855225نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى20
9187888787825225صيد الدقىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس21
8890858189865194القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 22

8782918880905186القناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد23
8590828486875145صيد الدقىرقيه ماجد محمد على سليمان نجم24
8193739088875126نادى الجيشمروه ثروت امام حسين25
8989818380895115اتحاد الشرطةيارا اشرف ابراهيم احمد 26
8185918181875062اتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل27
8577818281854913اتحاد الشرطةايه محمود حامد محمد28
7573887780814743نادى الشمسميرنا مخلوف حسين محمد مخلوف29

7779868082704742صيد اسكندريهسالمين محمد قاسم المصرى30

6873687880744412نادى الشرقيهايمان عبدالقادر السيد محمد31

6470777270794321حدائق االهراموالء وحيد فتحى الهوارى32

8270686460774212نادى الشمسيمنى هشام عوض شمس33

DNSنادى الشمساالء سامر يوسف عزالدين عبداللطيف

DNSنادى الشمسانجى صبرى سيد محمد ابوالنجا

DNSنادى الشمستسنيم عوالدين امام على الشبراخيتى

DNSصيد الدقىحبيبه وائل ممدوح مصطفى

DNSمدينة نصرشروق كمال حسنى عبدالسالم 

DNSنادى الجيشعفاف محمد فتحى محمد الهدهد

DNSنادى الجيشلمياء محمد فتحى محمد الهدهد

DNSالمؤسسة الرياضيةمارتينا صبحى عزيز سليمان

DNSحدائق االهرامنيرفانا احمد على حسن

DNSصيد المحلةهند زيدان على زيدان

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية1

557هدير سعد محمد سعد القمشانى

5511650اميره فتوح عثمان محمد نصر

542مرام احمد محمد سرور

:القناة الرياضى 2

538ياسمين محمود عبده محمود

5191610يمنى محمد سيد محمد محمود 

553هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

:صيد الدقى 3

522رشيده يحيى عبدالمحسن دعبس

5301602هاجر ماجد محمد على سليمان نجم

550مسكات على اسماعيل محمد الديهى 

:نادى الجيش 4

533هدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 

5461601اسراء زكريا ابراهيم حسن 

522اسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى

:اتحاد الشرطة 5

549نسرين حسن سيد الصباحى

5111598يارا اشرف ابراهيم احمد 

538دعاء فؤاد محمد فتحى

:نادى الشمس 6

484ميرنا مخلوف حسين محمد مخلوف

5271550علياء مصطفى محمد عبدالمنعم بدوى

539نرمين اكمل احمد صالح الدين شريف

   
      



 سنه21مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95969295899055717نادى الشرقيه(.)احمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى 1

9096959094925578المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 2

9389898893915434نادى الجيشابراهيم احمد محمد ابراهيم محليس3

9189908994895425نادى الجيششهاب يحيى محمد السيد احمد4

9490889190865396المؤسسة الرياضيةاحمد ضياء زينهم احمد على 5

9588838987925347صيد الدقى(.)حازم يحيى عبدالمحسن دعبس 6

9186899189885343المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ7

8586929092885332مدينة نصررامز جالل مصطفى على عبدالفتاح8

84909188889153210مدينة نصر(.)سليم احمد سيف الدين احمد داود 9

8886899087895297المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 10

8791869183905287نادى الجيشعبدالرحمن محمد عبدالرازق نصر11

9388908191855284القناه الرياضىكرم كريم احمد مصطفى12

8684948686845205صيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود13

8286898881915174هواة الصيدمصطفى محمود عادل محمود متولى 14

7488848592895122القناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى15

8588838586835107صيد الدقىابراهيم شريف بدرالدين ابراهيم ماهر16

8081908386845041مدينة نصر(.)عمر وليد نبيل عقل 17

8482778590825003المؤسسة الرياضيةمصطفى احمد محمود عامر عبدهللا18

8289817779884963اتحاد الشرطهعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن سليمان19

8281748283894913اتحاد الشرطهمحمد نهاد حنفي محمود20

8389858273784904هواة الصيدسيف عاطف على عطيه محمد العسال21

8681808874804894القناه الرياضىاحمد محمد السيد توفيق على22

7983828381764843هواة الصيدهادى عصام محمد ابراهيم حسن 23

 :( 21ناشئين  )رق مسدس ضغط هواء ف

:المؤسسة الرياضية1

557عمر احمد كمال عبدالفتاح 

5391630احمد ضياء زينهم احمد على 

534يوسف محمد شوقى محمد الظ

:نادى الجيش 2

528عبدالرحمن محمد عبدالرازق نصر

5431613ابراهيم احمد محمد ابراهيم محليس

542شهاب يحيى محمد السيد احمد

:نادى مدينة نصر  3

532(.)سليم احمد سيف الدين احمد داود 

5041569(.)عمر وليد نبيل عقل 

533رامز جالل مصطفى على عبدالفتاح

:نادى صيد الدقى4

520نورالدين محمد عبدالمنعم على داود

5101564ابراهيم شريف بدرالدين ابراهيم ماهر

534(.)حازم يحيى عبدالمحسن دعبس 

:نادى القناة الرياضى5

528كرم كريم احمد مصطفى

4891529احمد محمد السيد توفيق على

512زياد عماد احمد فهمى

:نادى هواة الصيد 6

490سيف عاطف على عطيه محمد العسال

5171491مصطفى محمود عادل محمود متولى 

484هادى عصام محمد ابراهيم حسن 

   
      



سنه18مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8685919393935419نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

8687928786865244صيد المحله(.)احمد اشرف محمود شتيوى 2

8887898485895226المؤسسة الرياضية(.)سيف الدين سليمان مغاورى سليمان 3

8889878690825226نادى الجيش(.)باسل لؤى حامد محمود كرام 4

8188869282895183نادى الجيش(.)محمد احمد محمد كامل 5

9281888587835166المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه6

8987858384865144اتحاد الشرطه(.)مصطفى ابراهيم عبدالرحمن سليمان 7

8486848484925141مدينة نصر(.)محمد خالد محمد عزالدين حافظ 8

7587888387905104المؤسسة الرياضية(.)يوسف حسام صالح الدين محمد 9

8186868780825023اتحاد الشرطهيوسف محمد سمير محمد10

7680848384904970مدينة نصرعمر محمد سيف الدين احمد داود11

7985887573864863نادى الجيشمحمد احمد على سالم12

7772898380844851مدينة نصرنور الدين حاتم السيد احمد محمد13

8278756782704540اتحاد الشرطه(.)سامر ناصر فرغل على 14

7969787174814522القناه الرياضىعبدالرحمن محمد سيد محمد محمود15

سنه16مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94938784934517مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود1

84938886904416القناه الرياضى(.)عمر عابدين على العيسوى 2

90929089794405اتحاد الشرطه(.)عمرو خالد محمد سويلم 3

88868981924366المؤسسة الرياضية(.)عبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد 4

87928187884352هواة الصيدمحمد احمد متولى حافظ ابراهيم الفوال5

79788789874205مدينة نصر(.)احمد محمد احمد محمد زكريا 6

76868786824171القناه الرياضىجمال محمد جمال احمد7

78788589824121صيد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن يسن8

90798080814104صيد الدقىاحمد تامر محمود هشام اسماعيل9

85758579854092القناه الرياضىساجد هانى محمد على10

70868582854085صيد الدقىفؤاد عاصم محمد عبدالرحيم11

82767481894024نادى الجيشاحمد عادل محمد الصادق محمد عزب12

81828473824021المؤسسة الرياضية(.)ادم ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى 13

71827885803960المؤسسة الرياضيةاسالم ايمن محمود عبدالبارى السييد14

82727586793944المؤسسة الرياضية(.)عمر سامى عبدهللا محمد سعد 15
79767480813903المؤسسة الرياضيةيوسف محمد عاطف عوض هللا16

81817370833882المؤسسة الرياضيةيحيى سليمان مغاورى سليمان احمد17

70798381743871نادى الشرقيهمحمد احمد محمد مبروك الدناصورى18

58778084853841صيد الدقىمروان عصام عبدالغفار متولى درويش19

73727876813801نادى الجيشعمرو احمد محمد نبيه احمد شملول20

75797578703772نادى الشرقيةمحمد اشرف عبدالشفيع محمد جاد21

77657379783721نادى الجيش(.)على الدين طارق محمد على 22

69757870773690اتحاد الشرطة(.)عبدالرحمن حازم محمد محمد يس 23

66737871793670المؤسسة الرياضيةاحمد امير صالح سيد24

61596163643081اتحاد الشرطةاحمد ياسر كمال عبدالفتاح25

DNSالقناه الرياضىعبدالوهاب السيد محمد عبدالاله اسماعيل

DNSالقناه الرياضى(.)على احمد على فخرى السالب 

سنه12مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

7784822434المؤسسة الرياضية(.)على ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى 1

8684692391نادى بدرمحمد محمود عبدالمعبود محمود على2

8081732341نادى الشرقية(.)احمد عادل عبدالحميد عيد حسن 3

7174772220القناه الرياضىاحمد اشرف محمد فرج الجوهرى4

   
      



 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96909492949255812مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم محمد 1

92849392959254811مدينة نصرمايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 2

9589888989935439اتحاد الشرطة(.)االء محمد عبدالرحمن مرسى 3

9185899090905357نادى الجيش(.)نور الهدى طارق محمد على مصطفى 4

9091929085835316المؤسسة الرياضيةمريم عمرو نادى على عبداللطيف5

8483869289865207مدينة نصرهيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 6

8489838988875206المؤسسة الرياضيةهايدى حسن محمد عبدالمطلب7

8285888290885154اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى8

8381828490895096اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 9

8083848082854942اتحاد الشرطة(.)ساره خالد محمد سويلم 10

7476777587854741القناه الرياضى(.)هند اشرف محمد فرج الجوهرى 11

7874787978714582القناه الرياضى(.)رنين محمد فاروق عبدالفتاح 12

7971758173734521صيد الدقىشيماء احمد حسن محمد خليفه سعيد13

8180756967624340نادى الجيشرنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد14

DNSنادى الشمس(.)سلمى ماجد محمد سمير محمد هاشم 

DNSالقناه الرياضىاسراء سمير خير عقاب محمود

DNSالقناه الرياضىفرح محمد محب ابراهيم 

 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8992919092935476صيد الدقى(.)نجوى مهاب حسين الجبالى 1

9094908692915435القناه الرياضى(.)علياء عابدين على العيسوى اسماعيل 2

8987889389915375اتحاد الشرطةمنار محمد محمود محمد3

8391889189875297مدينة نصرحبيبه محمود محمد محمود عبدالعال4

8782859196865275نادى الجيش(.)جيالن حامد محمد احمد قابيل 5

8688858992855255المؤسسة الرياضية(.)منة هللا عبدالهادى على على احمد 6

8280909388845176نادى الجيش(.)ساره عبدالمنعم احمد على السيد 7

8480887886865025القناه الرياضى(.)جودى عمرو السيد محمد يوسف 8

8375878279824882القناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين9

8276788281864851اتحاد الشرطه(.)حبيبه عصام محمد فهمى ابراهيم البشرى 10

7490858078744815القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن11

7380808580764742المؤسسة الرياضيةجنى محمد ابوالحجاج حسنى فرشى12

8076657987794663اتحاد الشرطهملك وليد سالمه نصر13

8785737277704643القناه الرياضىياسمين اشرف خليل محمد الفخرانى14

7985768280424442نادى الجيش(.)سلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب 15

8075756573744422القناه الرياضى(.)سلسبيل هشام محمد السيد 16

DNSنادى الشمس(.)لمياء وليد خليل مامون 

DNSنادى الشمسميرنا معتز جمال عبدالحميد

 سنه16مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

92939292964657القناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

89888681804241القناه الرياضى(.)جنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن 2

82898583844234القناه الرياضى(.)رنيم ابراهيم عزت محمد فوزى 3

82848485874225القناه الرياضىفاطمه احمد فتحى محمد ابراهيم4

77848790834211اتحاد الشرطهجنى محمد محمود على5

8879848682419المؤسسة الرياضيةفريده محمد عيد سليمان بدوى6

89888081804180المؤسسة الرياضية(.)هنا محمد سيد محمد شتا 7

74818387864114مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى8

80817979864053مدينة نصرمرام عمرو محمد عمران9

72798684824030القناه الرياضى(.)روان محمد فوزى بشير عيسى 10

77728387763952نادى الجيشملك حاتم عبدالفتاح محمد11

68768467713660حدائق االهرامنورهان محمد صديق عبدهللا12

73776169853652المؤسسة الرياضيةيارا سليمان مغاورى سليمان احمد13

67638176773642صيد الدقىامنيه محمد محسن سعد الشاذلى محمد 14

DNSنادى الشمس(.)جنى شريف عبدالمنعم السمودى 

DNSنادى الشمس(.)ريمان معتز جمال الدين عبدالحميد 

DNSالقناه الرياضىرحمه هشام محمد السيد الزغبى

   
      



سنه12مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

6978612081نادى الجبشريم عمر احمد ابراهيم1

5860671852نادى بدر الرياضيجيداء محمد شكرى السيد2

7260531850نادى الجبش(.)جومانه محمد عبدالفتاح انور عبدالفتاح 3

بندقية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98100971009910059441نادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر1

979996999910059047المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى2

99979999989859042المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم3

9510099969910058939المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم4

989799989710058937اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 5

959698971009658226نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر6

94999697989758129نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي7

96969598999557929نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي8

96979498969857928المؤسسه الرياضيةاحمد محمود محمد عطيه عرام9

98979595979657828نادى بدرمحمد على قطب الرمادى10

97969694979757726نادى بدرمحمد اشرف على عبدالنور11

96979696969657726نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود12

94939796969657225صيد المحلةعمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى13

95979694959557225المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى14

94999794949357124القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود15

91989795939757123اتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى16

94919597989256727القناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى17

95959498919356624اتحاد الشرطةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر18

93949096949756421القناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين19

95959587969556322القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى20

88929491959855814نادى بدرمحمد عبدالنبى محمد خليفة21

89949195959255615نادى الجيشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى22

90929491909355011صيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا23

89959087949054514سكر قوصمحمد عيد محمد عبدالرحمن24

8891919192865399نادى بدراحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم25

89869190909053610نادى الجيشسيف الدين اشرف محمود عبدالمنعم 26

92898987938153111صيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن27

9177838888855128نادى الجيشمحمد طارق محمد طه28

888090728889507نادى الشمساحمد محمد مجاهد عبدالفتاح29

85747287838949027الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم30

7577838286854884الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى31

7576828570764642سكر قوصحسين محمد احمد محمد32

7575768575704564سكر قوصسمير غريب ابراهيم يوسف33

7074727274834453مدينة نصرحسام محمد السعيد السيد حسان34

707176846468433سكر قوصاشرف فرج محمد على35

7265717367734212مدينة نصرعمرو محمد ابراهيم عمران36

DNSاتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد

DNSنادى الشمسمحمود محمد زاهر محمد المنشاوى

DNSالمؤسسه الرياضيةاسامه محمد السعيد ابراهيم

DNSالمؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم

DNSصيد الدقىمحمد هشام محمد نور الليثى

DNSصيد الدقىاحمد هشام محمد نور الليثى

DNSاتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد

DNSالرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين

DNSالرباط واالنوارهشام محمد على ابوحشيش

 :(رجال  )رق بندقيه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

590محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

5901769يوسف حلمى يوسف ابراهيم
589ابراهيم احمد محمد كريم

   
      



نادى الجيش 2

594محمد حمدى عبدالقادر

5771753مصطفى رضا محمد محمود
582محمد فارس محمد عامر

اتحاد الشرطه3

589مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

5711726عبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى
566عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

نادى منتزه بدر4

577محمد اشرف على عبدالنور

5781713محمد على قطب الرمادى

558محمد عبدالنبى محمد خليفة

:القناة الرياضى5

571محمد سيد محمد محمود

5671701شادى ابراهيم السيد بدر القاضى

563محمود احمد عطيه موسى

:سكر  قوص6

545محمد عيد محمد عبدالرحمن

4561465سمير غريب ابراهيم يوسف

464حسين محمد احمد محمد

بندقية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9999100100999959641نادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى1
98100989810010059438اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 2
991009799989759035المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد محمد3
96979898999958739نادى الجيششيماء عبداللطيف محمد حشاد4
929810098989558135صيد المحلةهدى عادل السيد محمود 5
94959797969857728القناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف6
93989895989457629القناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 7
96969796989257528نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 8
96939696969857522المؤسسه الرياضيةريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم9
96979797919357124نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق10
92979696939256619صيد الدقىيارا احمد محمد عبدالناصر11
94929795939356418صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم12
95939794919456416صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 13
94959393959456414صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن14
93929296979256223اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب15
96889395929856220صيد المحلةساميه سمير مسعد الطنطاوى 16
93929591939656018صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين17
93949692948955816المؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى18
90909195959555614المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد19
92899392979255518صيد الدقىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى20
91879393979155220القناه الرياضىاميره عبدالرحمن عبدهللا حامد هديب21
89939292909655213نادى الجيشروان محمود محمد جمال الدين22
9289969190895479اتحاد الشرطةنمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى23

DNSنادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع
DNSنادى الجيشنورهان محمد محمود عامر

DNSالمؤسسة الرياضيةهدير السيد محمد السيد مخيمر 
DNSالمؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى

DNSالقناه الرياضىاالء ابراهيم صابر احمد

DNSالقناه الرياضىسلمى احمد على على صالح
DNSصيد الدقىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال

DNSصيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد

   
      



 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

587شيماء عبداللطيف محمد حشاد

5961758دينا حسنى عبدالعزيز العيسوى

575منة هللا حسين عبدالفتاح 

:المؤسسه الرياضية 2

590الزهراء شعبان معبد محمد

5561721ايمان مرزوق محمد احمد

575ريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم

:القناة الرياضي3

576اسراء ابراهيم صابر احمد 

5521705اميره عبدالرحمن عبدهللا حامد هديب

577هدير محمد فيصل يوسف

:صيد المحله 4

58135هدى عادل السيد محمود 

56017031873ايه ايمن منير السعيد نور الدين

56220ساميه سمير مسعد الطنطاوى 

:اتحاد الشرطه 5

59438شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

56217032370اسراء حاتم طه محمد نجيب

5479نمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى

:صيد الدقى 6

566يارا احمد محمد عبدالناصر

5641694هبة هللا محمد وائل احمد حسن

564ندى محمد وائل احمد حسن 

 سنه21بندقيه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98979498969657931المؤسسة الرياضيةكريم حسام الدين مخيمر محمد خليل1

96989796969657931القناه الرياضىعمر محمد منصور حامد 2

95949699949357122صيد الدقى احمد محمد وائل احمد حسن3

96989892959056927نادى الجيش(.)احمد السيد حسن عبدالمطلب 4

95939790969156220نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 5

93949492949556215نادى الجيش(.)مازن احمد محمود محمد مبروك 6

85949694969656128نادى الجيشطارق احمد محمد السيد7

95919594919456023القناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 8

92919396929656010صيد الدقى(.)مازن طارق محمود عبدالحليم 9

91959193929355515صيد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 10

92969192929155416المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 11

89869492939254613القناه الرياضىعمر يسرى عرفه محمد بدر 12

94888986939054011صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد13

88918994878153013المؤسسة الرياضية(.)عمرو محمد مصطفى على عبدالعال 14

DNSاتحاد الشرطةزياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف

DNSنادى الجيشمروان صالح سليمان عبدربه 

 :( سنه 21 )رق بندقيه ضغط هواء ناشئين ف

:القناه الرياضي 1

57931عمر محمد منصور حامد 

54616851367عمر يسرى عرفه محمد بدر 

56023عبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 

:نادى الجيش 2

56220شادى وائل عبدالعزيز حسين 

56116852863طارق احمد محمد السيد

56215(.)مازن احمد محمود محمد مبروك 

   
      



:صيد الدقى 3

571احمد محمد وائل احمد حسن

5601671مازن طارق محمود عبدالحليم 

540مصطفى حسام منير العبد

:المؤسسة الرياضية4

579كريم حسام الدين مخيمر محمد خليل

5541663محمد احمد حسن احمد دومه 

530(.)عمرو محمد مصطفى على عبدالعال 

 سنه18بندقيه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97979899979758537نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن1

90939495919555814نادى الجيش(.)عمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 2

93889295939555620القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى3

89938886949254211صيد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار4

89928988908853614اتحاد الشرطة(.)يوسف عبدالقوى عبدالرازق عبدالقوى 5

88909490908353512نادى الجيش (.)احمد عمرو محمد على مخلص 6

89889089879053311صيد المحلة(.)احمد ممدوح عبدالمعطى البلتاجى 7

7781808982764857نادى الجيش(.)احمد محمد وجدى مكرم 8

7579818482834842اتحاد الشرطة(.)هانى جهاد محمدى ابراهيم 9

DNFالمؤسسة الرياضية(.)ادهم عالء الدين محمد سعد 

DNSنادى الشرقيةزياد محمد على بحيرى ابوالخير

DNSغزل المحلهمؤمن محمد شوقت سالم

 سنه16بندقيه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

939492979447019المؤسسة الرياضيةمحمد مصطفى احمد محمد سعد1

929593919646716نادى الجيشيوسف وائل محمد المهدى عبدالرحمن2

899694929446515نادى الجيش(.)كريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى 3

939690899446213القناه الرياضى(.)حمزه مصطفى السيد محمد السيد 4

879092948845112القناه الرياضى(.)عبدالرحمن محمد السيد توفيق على 5

888890939145013صيد المحلة(.)احمد محمد مسعد محمد فرحات 6

88828991874374صيد المحلةفهد عبدالعزيز عبدالفتاح جمعه7

798887839242910اتحاد الشرطه(.)مصطفى حسين حاتم حسين شديد 8

87888684844299صيد الدقىسيف الدين محمد عبد المنعم على داود9

80878287884247نادى الجيش(.)ياسين وليد عبدالمنعم احمد شومان 10

86898580794194المؤسسة الرياضيةعلى محمد على محمد11

90847881794126القناه الرياضىعبدالرحمن مدحت سعيد محمد12

85808578764042غزل المحله(.)معاذ صفوت محمد السيد الشرقاوى 13

73858078874035صيد المحلةفضل محمد السعيد كامل14

75828376763923حدائق االهراممحمد كريم شعبان حامد ابراهيم15

76867977733911صيد المحلةعمر محمد فارس محمد عامر16

75667575753661صيد الدقىبالل شريف بدر الدين ابراهيم ماهر17

7575747268364نادى الجيشكريم عالءالدين محمد تونى عبدهللا18

77747369703632صيد الدقىيحيى محمود احمد متولى المليجى19

72747372703611غزل المحله(.)محمد رضا محمد ابراهيم الشرقاوى 20

70787070663542نادى الجيشمعتز احمد محمود محمد مبروك21

35452629511860نادى الشرقيةاحمد محمد عدلى عطيه الدهشان22

43373333361821نادى الشرقيةيوسف محمد عبدالعزيز محمد االكيابى23

23373524591780نادى الشرقيةادهم معتز ابراهيم الطيب محمد يوسف24

39322120121241نادى الشرقيةمحمد ايهاب محمد طلعت عبدالعظيم سالم25

DNSنادى الجيشاحمد عالء الدين محمد تونى عبدهللا

DNSغزل المحلهعبدالرحمن حاتم توفيق محمد الجدى

 سنه12بندقيه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9193822667المؤسسه الرياضية(.)مروان احمد حسن احمد دومه 1

9179912619نادى الجيشادهم محمد صديق عبدهللا على2

8889812588صيد المحلهمحمد احمد رجب على حسن3

   
      



8881852546نادى الجيشسليم عمر فاروق عمر حسن شحات4

7780852422صيد المحلهخالد اسامه محمد فتحى محمد النبراوى5

8281782411هواة الصيدمؤمن عماد الدين محمد محمود محمد الخولى6

6474772152نادى الشرقيةيوسف ابراهيم محمود احمد7

6775692110هواة الصيدمحمد خالد السيد احمد8

5779712070هواة الصيدالحسن رامى حسن السعيد حسن البقرى9

6864611932غزل المحله(.)يوسف احمد عاطف عبدالحليم 10

6858661920نادى الشرقيهمحمد عادل عبدالحميد عيد حسن11

 سنه21بندقيه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

999997979910059147المؤسسه الرياضيهفريده خالد احمد محمد درويش 1

979898969810058742صيد المحلة(.)مى مجدى السيد ابوقرن 2

98979792959957837نادى الجيش(.)مريم رمضان محمد متولى 3

97969595989557632القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 4

96999096969857525نادى الجيش(.)ضحى احمد حسنى محمد عثمان 5

96939598949757327القناه الرياضى(.)ياسمين ايهاب محمد محمد 6

96949598959357127القناه الرياضى(.)باسنت محمود عبده محمود 7

95989692949356823نادى الجيشسهيله محمد احمد محمد جبريل  8

92929692969556319اتحاد الشرطهيارا عالء عطيه امين عطيه9

93959395949156121هواة الصيد(.)ايه محمد متولى حافظ الفوال 10

93959193939556016القناه الرياضىروان احمد محمد عبدالكريم 11

91899492949155111القناه الرياضىامنيه ابراهيم صابر احمد احمد 12

89939191909054416القناه الرياضىروعه محمد اسماعيل عبدالاله13

89889487918753614نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد14

86898989918953314هواة الصيد(.)مها ايهاب حلمى احمد الهنداوى 15

7885816880834754صيد الدقىزينه احمد محمد محمد عبدالرازق16

DNSصيد الدقىنهى محمد احمد عبدالبارى

DNSصيد الدقى(.)يسرا حازم محمد حلمى ابراهيم العيسوى 

 سنه18بندقيه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96959696979757733نادى الجيش(.)مريم وائل محمد المهدى 1

95959696969457223المؤسسه الرياضيه(.)ملك محسن محمد صالح 2

93959594909956615القناه الرياضى(.)منه احمد خضر محمد على 3

93969296939156118صيد المحلةسهيله سمير المحمدى محمد الغرابلى4

97949392919356017القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد5

92939495919355816القناه الرياضى(.)االء عمرو محمد على خليفه 6

94888596899054213صيد المحلةسلمى السيد عبدهللا الهندوم7

93888789938953911نادى الجيش(.)علياء حسين ابراهيم محمود 8

92878890878953312القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد9

83868790889152511صيد الدقىدينا عمرو محمود نبيل البناوى10

8574828384794873صيد المحلةسعاد عادل حامد محب الدين11

8483717981854835صيد الدقىفريده عمرو عادل امين عبدالحليم يسن12

DNSنادى الجيششهد اشرف شعبان عبدالسالم امين

 سنه16بندقيه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

979696939948126القناه الرياضىريماس وليد محمد عبدالعزيز1

969696969547925القناه الرياضىبسنت احمد محمد عبدالكريم محمد2

979696949547826القناه الرياضىندى محمد حافظ ابراهيم المهدى3

949795979447717المؤسسه الرياضيهجنى محمد اسماعيل عبدالاله4

899296929546420صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب5

919492899245816نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن6

899590919045511المؤسسه الرياضيهملك خالد احمد محمد احمد درويش7

888986939344911المؤسسه الرياضيهيمنى محمد عبدالفتاح شيل حسن8

84898890874389اتحاد الشرطةفريده مصطفى محمد خليل مصطفى 9

89908585874367نادى الجيش(.)هبه محمد كمال فهيم عافيه 10

91838685834286صيد المحلةحنين حماده محمد عبدالفتاح عبدهللا11

76829089854228المؤسسه الرياضيهجودى حسن محمد عبدالمطلب يونس12

768991907341911هواة الصيدهنا تامر محمد ممدوح متولى الشحات13

   
      



80838685844183القناه الرياضى(.)سلمى مدحت خليل ابوالمجد 14

79808486884172غزل المحلهفاطمه هشام صابير فضه15

79838478904145نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد16

80878085764084حدائق االهرامملك هشام محمود احمد الباجورى17

84797585804033صيد المحلةسلمى سمير المحمدى محمد الغرابلى18

76756872753662نادى الجيشجنى احمد محمود السيد عبدالمولى19

66716878743573نادى الجيشحبيبه ايهاب طه حمدى محمد عالم20

60717469733471غزل المحلهفرح محمد احمد ابوخليل21

 سنه12بندقيه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8993922746هواة الصيدجنى عماد الدين محمد محمود محمد الخولى1

8784912624نادى الجيش(.)منة هللا محمد عباده احمد عباده 2

8590812567نادى الجيش(.)ايتن باسم فوزى سامى عمر 3

8669832382نادى الجيشفريده محمد عبدالفتاح انور عبدالفتاح4

6870752135نادى الشرقيه(.)بسمله هشام رشاد جمعه سيد احمد 5

   
      


