
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94949695999657417المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد1

97959493949656912المؤسسة الرياضيةمحمد امالى احمد احمد محمد2
93979496949556910نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم3
94969391969456416المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران4
94959193969456314نادى الشمسحسن عالء عبدالمنعم شعراوى5
90939696949456314نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد6
96919394939456110المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس7
9093969393965619نادى الشرقيهمحمد عبدالهادى محمد عبدالوهاب صقر8
91959493939456015المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى9
95959495899155910نادى بدرمحمد رجب ابراهيم يوسف10
90949693929155610القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل11
90949292949355513نادى الشرقيهاحمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى12
8791939497935559نادى بدرالسعيد محمد السعيد محمد13
90949291949155210المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى14
93929387939355110نادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان15
92899294949055110المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد16
9788899188925458صيد الدقىاحمد ابوبكر صالح فؤاد الحكيم17
93939088928754310اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى18
9091899389915437القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى19
91909085939354210نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل20
9090879091925406مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر21
9091898892905403القناه الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى22
9285919191895396مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل23
91878791929053811نادى الشمساحمد عبدالفتاح صالح على شريف24
87888990899453710اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد25
8588889592875357نادى الجيششهاب انور عبدالحكيم داود26
8985919090895346نادى الشمسعمر محمد شلبى وراد27
8690909190865337نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا28

8991878991865335صيد الدقىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل29
9087868791895308نادى الجيشاحمد زين العابدين عبدالوهاب محمد30

8986888791885294مدينة نصرعماد محمد محمد على عبدالعال31
8782869489905281نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى32
8682899188905266نادى الشرقيهجمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك33
8985958285885245صيد الدقىمحمد على اسماعيل محمد الديهى 34
9286878784875237المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 35
8785879085895233نادى الجيشاحمد محمود محمد احمد مبروك36
9289858582885214مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل37
8784887583905072الرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا38
M.V.P8388838581855051عمرو اسماعيل محمود جامع39
8189828685805033نادى الشمسسمير صبرى محمد على40
7882868485784934نادى الشمسمحمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 41
8182838180834903الشبان المسلمينمحمد احمد محمود على42
8085798481814901صيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى43
8281838283764875الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى44
7380786785764591نادى الشمسكريم رفعت عبده عبدالحليم45
7675727764664302الرباط واالنواراحمد محمد غريب ابوالحسن46
7665716077774260الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده47
6263656765623840نادى قارونمحمد عبدهللا موسى ابراهيم48
485968626050347نادى قارونمحمد السيد عبدالرحمن منصور49
M.V.P5049555566643391احمد محمد البهنسى عمر50
878783DNF257القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد51

DNSالقناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود
DNSصيد الدقىحسام نعيم العبد عبدالمالك

DNSنادى الجيشعمر خالد اكيد عبدالهادى محمد
DNSصيد الدقىمحمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم

 ضغط هواءاالتحاد  بطولة كأس
 نادى مدينة نصرعلى ميادين 

17- 18-1-2020 

   
      



(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرياضية 1
560احمد نبيل ابراهيم العادلى

5521673يحيى يحيى شمس الدين العماوى
561عماد السيد ابراهيم حسن يونس

:نادى الجيش2
563احمد حسام صالح الدين محمد

5691662حافظ جمال حافظ ابراهيم
530احمد زين العابدين عبدالوهاب محمد

:منتزه بدر 3
559محمد رجب ابراهيم يوسف
5551656السعيد محمد السعيد محمد

542احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

نادى الشرقية4
561محمد عبدالهادى محمد عبدالوهاب صقر

5261642جمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك

555احمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى

:القناه الرياضى 5
543اكرم كريم احمد مصطفى

5401639محمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى
556كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

:نادى الشمس 6
534عمر محمد شلبى وراد

5331630عبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا
563حسن عالء عبدالمنعم شعراوى

:نادى مدينة نصر 7
539احمد بهاء الدين محمود اسماعيل
5291608عماد محمد محمد على عبدالعال

540خالد مصطفى حسن مظهر

:صيد الدقى8
545احمد ابوبكر صالح فؤاد الحكيم

5241602محمد على اسماعيل محمد الديهى 
533مصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل

:نادى الرباط واالنوار9

507محمد ضياء حسن عبدهللا

4871424هانى حامد على الزعترى

430احمد محمد غريب ابوالحسن

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

89949593949455911المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد القمشانى1
90939395929355611مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم2
93939294919155414مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى3
9094929493905535صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 4
9290969194895525القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 5
94949590918755110اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى6
9394899286925467اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر7
9090918994915459اتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى8
92889592879054412نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 9
9088909190925418صيد الدقىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر10
8992889093895412المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه11
8689949192875395القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود12
9191899387875387مدينة نصرهاجر شريف صالح الدين محمود على13
86908788939353711القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 14
8786929186885302المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور15
8984879287905297نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح16
9488868586875264نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى17
8586919086875256نادى الجيشانجى مجدى ابراهيم الدسوقى حسين18
8789859286865256مدينة نصرشروق كمال حسنى عبدالسالم 19
8390878292905246نادى الشمسنرمين اكمل احمد صالح الدين شريف20

   
      



8789858486905214صيد اسكندريهسالمين محمد قاسم المصرى21
8285839090895193اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى22
8582838793845145نادى الجيشمروه ثروت امام حسين23
8384819286845102نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 24
8286878289835092القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 25
8790858876835092صيد الدقىدينا اشرف على يحيى على امين26
7783888285855007اتحاد الشرطةساره خالد محمد سويلم27
7479849089804967القناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد28
7885848387794964اتحاد الشرطةيارا اشرف ابراهيم احمد 29
7785838681814935نادى الشمسميرنا مخلوف حسين محمد مخلوف30
7687817785784843نادى الشمسعلياء مصطفى محمد عبدالمنعم بدوى31
7673827885854793حدائق االهراموالء وحيد فتحى الهوارى32
7470847482834673اتحاد الشرطةايه محمود حامد محمد33
6472646765453771نادى قارونكريمان محمد امين جمال34

DNSالمؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد
DNSنادى الجيشعفاف محمد فتحى محمد الهدهد

DNSمدينة نصرشروق محمد ماجد السيد احمد سعد

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:اتحاد الشرطة 1

551نسرين حسن سيد الصباحى

5451642دعاء فؤاد محمد فتحى

546ناى احمد عبدالمجيد جابر

:نادى مدينة نصر 2

554دينا عصمت كمال مصطفى

5561635رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

525شروق كمال حسنى عبدالسالم 

المؤسسه الرياضية3

559هدير سعد محمد سعد القمشانى

5411630سالى حمدى عبدالحكيم جمعه

530مرام احمد محمد سرور

:صيد الدقى 4

541هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر

5091603دينا اشرف على يحيى على امين

553مسكات على اسماعيل محمد الديهى 

:نادى الجيش 5

529مها محمد السيد سليمان مصباح

5441599اسراء زكريا ابراهيم حسن 

526اسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى

:القناة الرياضى 6

537يمنى محمد سيد محمد محمود 

5091598اكرام كريم احمد مصطفى 

552هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

:نادى الشمس7

524نرمين اكمل احمد صالح الدين شريف

4841501علياء مصطفى محمد عبدالمنعم بدوى

493ميرنا مخلوف حسين محمد مخلوف

بندقية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

1009999100999859546المؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم1

99971001001009659239المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى2

981009898999859144المؤسسه الرياضيةاسامه محمد السعيد ابراهيم3

96989899989958842نادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر4

97999599999858732نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي5

100979697989558330اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 6

97959798979658034نادى بدرمحمد عبدالنبى محمد خليفة7

97919699989958028المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى8

98989595939857727نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود9

   
      



92969797999457532صيد الدقىباسم احمد حسن راشد10

96969595979657528نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي11

91939896969857225المؤسسه الرياضيةمصطفى محمد محمد عبدهللا قدوس12

98919597949657126نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف13

93949796959657125نادى بدرمحمد على قطب الرمادى14

93959698939657124نادى الجيشمحمد طارق محمد طه15

93929796979356821القناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى16

94939497959456724اتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى17

91959694959556626القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى18

93979389949456015نادى الجيشسيف الدين اشرف محمود عبدالمنعم 19

88939197969355818نادى الجيشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى20

93939293939155514القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود21

93878991969755315القناه الرياضىمصطفى محمد منصور حامد احمد22

91889592978955214اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد23

93928691939354814نادى بدرمحمد اشرف على عبدالنور24

83969494918954716نادى الشرقيةالسيد محمد السيد على25

9191878788875318نادى الشمساحمد محمد مجاهد عبدالفتاح26

9090919083835278نادى بدرعصام خالد عبدالعظيم ابراهيم27

8783848887925218نادى الشمسمحمود محمد زاهر محمد المنشاوى28

8382808486895046الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم29

8378848178824861الرباط واالنواروليد محمود احمد حسن30

7975817982854815الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى31

8075788475774695حدائق االهرامعمر عماد عبدالرازق عفيفى32

8286717354744403مدينة نصراحمد محمد محمود بدوى عبدهللا33

6260597476744051مدينة نصرعمرو محمد ابراهيم عمران34

5868605949573511كفر منصوركريم صفوت كامل احمد35

5265675540613402كفر منصورسمير رجائيى فهيم عوض36

1943443634442200كفر منصوراحمد عبدالجواد امين سالم جبل37

DNSالمؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم

DNSالمؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم

DNSالمؤسسه الرياضيةاحمد محمود محمد عطيه عرام

DNSصيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

DNSصيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم

DNSصيد الدقىمحمد هشام محمد نور الليثى

DNSالقناه الرياضىاحمد محمد عبدالكريم محمد

 :(رجال  )رق بندقيه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

592محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

5951778حماده محمود طلعت ابراهيم
591اسامه محمد السعيد ابراهيم

نادى الجيش 2

588محمد حمدى عبدالقادر

5871752ياسين فايز عيد سلطان مرسي
577مصطفى رضا محمد محمود

اتحاد الشرطه3

583مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

5671702عبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى
552اشهب بدرالدين محمد ابوزيد

نادى منتزه بدر4

548محمد اشرف على عبدالنور

5711699محمد على قطب الرمادى

580محمد عبدالنبى محمد خليفة

:القناة الرياضى5

555محمد سيد محمد محمود
5681689شادى ابراهيم السيد بدر القاضى

566محمود احمد عطيه موسى

:نادى الرباط واالنوار6
486وليد محمود احمد حسن

4811471ناصر احسان عبده موسى
504محمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم

   
      



بندقية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98979999999758936نادى الجيششيماء عبداللطيف محمد حشاد1
97999999969758734نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى2
98949898989758341نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع3
99989896949858336القناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف4
97969996979858335نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان5
96979997969758229نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 6
96989894979758032اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 7
98989795959657931المؤسسه الرياضيةريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم8
94949596979857428المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى9
96929794979457026اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب10
94939496989456923صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 11
94959695939456726صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم12
96929596929456521نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق13
96899793959456420القناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 14
93959793929356317المؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى15
92949496919556222القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود16
93898996949655717صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن17
93929693919155617صيد الدقىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى18
90929192959155119صيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد19
88909093969355015المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد20
89888891948653617اتحاد الشرطةنمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى21
7285869083855019حدائق االهرامهاجر حسن محمود زعفان22
8379857578794791حدائق االهراممنى خالد احمد محمد زهران23
7973838378764725مدينة نصرهانيا طارق محمد كامل طموم24

DNSالمؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد محمد
DNSصيد الدقىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال

DNSصيد الدقىيسرا حازم محمد حلمى ابراهيم العيسوى
DNSنادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى

DNSنادى الجيشنورهان محمد محمود عامر
DNSنادى قارونامل عبدالمنعم محمد مازن

 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

589شيماء عبداللطيف محمد حشاد

5821754منة هللا حسين عبدالفتاح 

583ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

:القناة الرياضي2

564اسراء ابراهيم صابر احمد 

5621709باسنت محمود عبده محمود

583هدير محمد فيصل يوسف

:المؤسسه الرياضية 3

550ايمان مرزوق محمد احمد

5741703مى ممدوح محمد زكى

579ريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم

:صيد الدقى 4

557هبة هللا محمد وائل احمد حسن

5691693ندى محمد وائل احمد حسن 

567باكينام طارق حسن نسيم

:اتحاد الشرطه 5

580شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

5701686اسراء حاتم طه محمد نجيب

536نمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى

   
      


