
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95959697959757514نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم1

97939496969757318نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى2
98939894949657316المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف 3
93969695959757217المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران4
92979697949256810المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس5
9593949397945665نادى الجيشابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس6
95919893929556411المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى7
94939396929155917نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين دمحم8
8996949295935599نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل9
91939491979255813المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق دمحم10
9687929394955577نادى بدردمحم رجب ابراهيم يوسف11
91939592939155513نادى بدرالسعيد دمحم السعيد دمحم12
91939289979155311اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد دمحم حماد13
9091959289915486صيد المحلهدمحم محمود تهامى دمحم على14
9290949188925477المناة الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى15
92909191899354610نادى الشمسعمر دمحم شلبى وراد16
9390909289915458مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود17
9190909589905457نادى الشرليهاحمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى18
9587929289895444نادى الجيشهاشم دمحم هاشم حسن احمد19
8793909190925434صيد الدلىحازم يحيى عبدالمحسن دعبس20
9090929587885427مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود21
8992888794915418مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل22
8990939092865407المناة الرياضىكريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل23
9192929187875405نادى الجيشحسام دمحم احمد دمحم البشنينى24
9190929091865405المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 25
8091969090925399الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن26
8688889392905373مدينة نصراسامه على ابراهيم السعيد على جبر27
9591888978945359صيد الدلىدمحم هانى السعيد دمحم حافظ28

8491899091905357الرباط واالنواراحمد يحيى ابراهيم دمحم29
8988928889885345نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا30

8988918892825307المناة الرياضىدمحم اسماعيل زرزور محمود31
8787919080925278حدائك االهرامهانى محمود دمحم عزت السحار32
9286868892835276نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده33
8488898890865252المناة الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد34
8982918687885235صيد المحلهاسامه دمحم ابوالعنين السنباطى35
8485948885875235الرباط واالنواردمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم36
8583919281895217كفر منصوراحمد دمحم رفعت عبدالرحمن حسن37
7884918784955192نادى الشمسنورالدين حازم حلمى38
8087808792875138صيد الدلىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل39
9087848381855105نادى الشمساحمد خالد توفيك ابراهيم الزيات40
9586847685835098صيد المحلهمحمود حسن نجيب الشربينى41
8980849086805094الشبان المسلميندمحم احمد محمود على42
7885889082855085سكر لوصايمن حسين مصطفى يونس43
8586838085895081اتحاد الشرطةوسيم مهاب المؤتمن عبدهللا44
8582908676855045نادى الشمسدمحم ابوالماسم على سليمان45
8481848085875014صيد الدلىحسام نعيم العبد عبدالمالن46
7985819381784975صيد المحلهيوسف عبدالعاطى دمحم يوسف ابوعلم47
8280818388804943نادى الشمسرامز فريد فايز منمريوس48
M.V.P8490838086714942عبدهللا دمحم حامد محمود49
8083828082814881سكر لوصدمحم عبدالرؤوف دمحم يوسف50
7980848575834867لارون الرياضيحسام الدين دمحم عبدالفتاح دمحم51
768173877487478سكر لوصدمحم حسن دمحم حسن52
6060766273563871كفر منصوردمحم اسامه احمد عبدالعظيم الصياد53

DNSصيد اسكندريةدمحم لاسم طاهر المصرى
DNSاتحاد الشرطةعمر دمحم فتحى عبدالرحمن

DNSالمؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى

(رجال)فرق مسدس هواء 

:نادى الجيش1
575حافظ جمال حافظ ابراهيم

5731714احمد عصمت كمال مصطفى
566ابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس

 ضغط هواء  بطولة الجمهورية
 اتحاد الشرطةعلى ميادين 

18  ،19 ،25 ،26 -3-2021 

   
      



المؤسسه الرياضية 2
558سامى عبدالرازق دمحم

5681699عماد السيد ابراهيم حسن يونس
573رمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف 

:منتزه بدر 3
557دمحم رجب ابراهيم يوسف
5551671السعيد دمحم السعيد دمحم

559احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

:نادى مدينة نصر 4
545على كامل عبدربه محمود

5421628سليم احمد سيف الدين احمد داود
541احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

:المناه الرياضى 5
525عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد

5471612محمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى
540كريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل

:نادى الشمس 6
519نورالدين حازم حلمى

5341599عبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا
546عمر دمحم شلبى وراد

:نادى الرباط واالنوار7
535احمد يحيى ابراهيم دمحم

5231597دمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم
539احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

:صيد الدلى8
513مصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل

5351591دمحم هانى السعيد دمحم حافظ
543حازم يحيى عبدالمحسن دعبس

:صيد المحلة9
548دمحم محمود تهامى دمحم على

5091580محمود حسن نجيب الشربينى
523اسامه دمحم ابوالعنين السنباطى

:سكر لوص 10
478دمحم حسن دمحم حسن

5081474ايمن حسين مصطفى يونس
488دمحم عبدالرؤوف دمحم يوسف

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94969395939556619نادى الجيشايمى دمحم حافظ ابراهيم1
94959495939456513صيد الدلىمسكات على اسماعيل دمحم الديهى 2
93939595949356312مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم3
92959296949256111المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان دمحم نصر4
96959395899356110المناه الرياضىهاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 5
92949294929355710مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى6
92919592919355413اتحاد الشرطةدعاء فؤاد دمحم فتحى7
94929092939055114مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم دمحم8
9188939294935519نادى الشمسنور عباس بدرالدين دمحم9
9294929092885487اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر10
8692909494915478المؤسسة الرياضيةهدير سعد دمحم سعد الممشانى11
8891949192885446المناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود12
8992918892915435نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن13
9188898992945434صيد الدلىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس14
8985909391905387اتحاد الشرطةندى يوسف إسماعيل على15
9187958990865387اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى16
9288879092885378المؤسسة الرياضيةنور الهدى طارق دمحم على مصطفى17
8692889687865355نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود18
8388928789915305المؤسسة الرياضيةمرام احمد دمحم سرور19
9291848685915299المناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 20
8189879091905288المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه21
8891838785935272نادى الشمسنرمين اكمل احمد صالح الدين شريف22

8287898989895256المناه الرياضىيمنى دمحم سيد دمحم محمود 23
8786839286895234المؤسسة الرياضيةهبه دمحم محمود دمحم دمحم24

   
      



8485889185905233صيد الدلىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر25
9786828683855195نادى الشمستمى دمحم نشات بدوى عطيه هللا26
8588918788805195صيد المحلةهند زيدان على زيدان27
8589828485915165اتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل28
8786888682875162نادى الجيشمروه ثروت امام حسين29
9275878590815103نادى الشمسيمنى هشام عوض شمس30
8687848586815094مدينة نصرميرال كمال سيد محمود31
8484878184855056نادى الشمسانجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا32
8579798383854942المناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم33
8579828279834902اتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالرحمن مرسى34
8072828982774823مدينة نصرحنان دمحم عبدالغنى صبيح35
8682767076844742اتحاد الشرطةرنا عصام دمحم النوار36
7881827280794723نادى الشمسحسناء وليد خليل مامون37
M.V.P7780758771774673مى عاطاف عبدالفتاح حسن38
7365828182814641صيد الدلىدينا اشرف على يحيى على امين39
M.V.P7962757560764274هبه احمد عبدالحميد عبدالدايم40

DNSصيد اسكندريةسالمين دمحم لاسم المصرى
DNSنادى الجيشمها دمحم السيد سليمان مصباح

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى مدينة نصر 1

563رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

5571671دينا عصمت كمال مصطفى

551نهال طارق عبدالمنعم دمحم

:نادى الجيش 2

566ايمى دمحم حافظ ابراهيم

5351644هبة سراج الدين سيد محمود

543اسراء زكريا ابراهيم حسن

:اتحاد الشرطة 3

554دعاء فؤاد دمحم فتحى

5381640نسرين حسن سيد الصباحى

548ناى احمد عبدالمجيد جابر

المؤسسه الرياضية4

561اميره فتوح عثمان دمحم نصر

5471638هدير سعد دمحم سعد الممشانى

530مرام احمد دمحم سرور

:صيد الدلى 5

523هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر

5651631مسكات على اسماعيل دمحم الديهى 

543رشيده يحيى عبدالمحسن دعبس

:المناة الرياضى 6

529اكرام كريم احمد مصطفى 

5251615يمنى دمحم سيد دمحم محمود 

561هاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 

:نادى الشمس7

527نرمين اكمل احمد صالح الدين شريف

5511597نور عباس بدرالدين دمحم

519تمى دمحم نشات بدوى عطيه هللا

 سنه21مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95959995929457017المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 1

93959691919355911هواة الصيدمصطفى محمود عادل محمود متولى 2

93949490948955410المؤسسة الرياضيةيوسف حسام صالح الدين دمحم 3

9392969091915538المؤسسة الرياضيةيوسف دمحم شولى دمحم الظ4

8788989294915508نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام 5

9491948888925474نادى الشمستميم دمحم يسرى دمحم6

89939293878854212المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه7

9093909286875384مدينة نصردمحم خالد دمحم عزالدين حافظ 8

   
      



9291898491885356المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 9

8693889290845336هواة الصيدسيف عاطف على عطيه دمحم العسال10

8788948986875319صيد الدلىعمر ياسر عبدالسالم عبدالمعطى11

8986898392885277المناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى12

8791868586895245المؤسسة الرياضيةسيف الدين سليمان مغاورى سليمان 13

9282848688905227نادى الجيشدمحم احمد على سالم14

8889858589825185لارون الرياضىعلى احمد على عبدالعزيز15

8186858989885183اتحاد الشرطهعمرو عالء محمود مرزوق16

9188798791815176اتحاد الشرطهعاصم عبدالعزيز دمحم محمود ابوالعال17

8285828686875084اتحاد الشرطهمصطفى ابراهيم عبدالرحمن سليمان 18

8287818583825002اتحاد الشرطهعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن سليمان19

8781878482764972نادى الجيششهاب يحيى دمحم السيد احمد20

7974848283914934صيد المحلهاحمد اشرف محمود شتيوى 21

8175706777804502المناه الرياضىعبدالرحمن دمحم سيد دمحم محمود 22

سنه18مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8791909191885386المناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى1

8685908793965377اتحاد الشرطهيوسف دمحم سمير دمحم2

8591869087945336نادى الجيش(.)حسين سامح مصطفى عبدالمعطى 3

87888690899253210مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود 4

8786929185885292المؤسسة الرياضيةيوسف حامد فايز بدوى دمحم5

8988798792915265مدينة نصرعمر دمحم سيف الدين احمد داود6

8793828986895264مدينة نصراحمد دمحم احمد دمحم زكريا 7

8389918186925227نادى الجيشعلى الدين طارق دمحم على 8

8888878680915206المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد9

8390898784875205نادى الجيشيوسف يحيى زكريا دمحم طلبه10

8284898482895103اتحاد الشرطهعمرو خالد دمحم سويلم11

7886898286835044نادى الجيشاحمد ايمن احمد مصطفى12

8177888982855022المناه الرياضىعبدالوهاب السيد دمحم عبدالاله اسماعيل 13

8279867987885015المؤسسة الرياضيةزياد احمد محمود نوالدين عصمان14

8184809182814993نادى الجيشعمرو احمد دمحم نبيه احمد شملول15

8085837887834961نادى الشمساشرف حسام الدين عبدهللا دمحم 16

8389847579834932المؤسسة الرياضيةيحيى سليمان مغاورى سليمان احمد17

7182877484784762نادى الجيشزياد دمحم عوض على عوض 18

6878767777784541هواة الصيدعبدالرحمن هشام جابر حسن تمام فرغلى19

7872716966764322هواة الصيدمصطفى وائل احمد فهمى يوسف خلف20

7670676976744321كفر منصور(.)مصطفى على دمحم محمود ابوالعال 21

5269776658593813الشبان المسلمينيوسف عبدالاله عبدالحاكم كامل22

 سنه16مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8887918886915318المناه الرياضىساجد هانى دمحم على1

8583888883855125المناه الرياضىاحمد اشرف دمحم فرج الجوهرى2

9084837879915056المؤسسة الرياضيةيوسف دمحم عاطف عوض هللا3

8385858289815053لارون الرياضىاحمد حسين عزت احمد احمد الصاوى4

7687828882895046اتحاد الشرطةعلى دمحم محمود دمحم عبدالسميع5

8988878181785042نادى الجيشعبدالرحمن يحيى زكريا دمحم6

8383828988755003نادى الجيشاحمد عادل دمحم الصادق دمحم عزب7

8984818675784934المناه الرياضىجمال دمحم جمال احمد8

7585758781854881نادى الشمسحسين صبرى سيد دمحم ابوالنجا9

7780818183834851هواة الصيددمحم احمد متولى حافظ ابراهيم الفوال10

7480878182774812المناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب 11

7782867873754712هواة الصيدعبدالفتاح السيد مصطفى السيد عبدالغنى 12

7580798376784711المؤسسة الرياضيةاحمد عالء الدين فاروق كامل حسن13

7163798587854701صيد الدلىعلى دمحم وائل احمد حسن يسن14

8377768372704612نادى الشمسعلى زكريا لطفى مصطفى عبدهللا15

7383797379734601المؤسسة الرياضيةاحمد ياسر كمال عبدالفتاح16

7469767881744523المؤسسة الرياضيةاحمد امير صالح سيد17

7670738570744485نادى الجيشدمحم عبدالحكيم دمحم دياب لنديل18

6872758077764480المناه الرياضىيامن ابراهيم الشودافى منصور19

5971718078824412نادى الشرليةدمحم اشرف عبدالشفيع دمحم جاد20

6961807670744302اتحاد الشرطةشريف دمحم سمير دمحم21

7175687676624282نادى الشمسحمزه جميل السيد محمود الزفتاوى22

   
      



8270636472694201المؤسسة الرياضيةعلى ايمن دمحم رشاد حامد الهنداوى 23

6259626963673820اتحاد الشرطةرشيد خالد رشيد سيد احمد24

5855674972533540حدائك االهراممازن حسام كامل عبدالغنى25

4550474946552921حدائك االهراممحمود دمحم ماهر حبيب26

253640343139205حدائك االهراماحمد دمحم ماهر حبيب27

 سنه12مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9294912772مدينة نصر(.)مصطفى احمد عبدالرحيم يوسف 1

9292882727نادى بدرسيف هللا دمحم احمد هالل2

9186902674نادى بدرمازن احمد دمحم عبدالرؤوف3

9291802638نادى بدرمالن محمود لطب دمحم لطب4

8582862531لارون الرياضىيوسف عرفات جمعه5

8282832471مدينة نصرصالح حامد دمحم صالح الدين حامد البرى6

3731391070اتحاد الشرطةجواد دمحم بخيت احمد المهدى7

 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96909391919255313صيد الدلىنجوى مهاب حسين الجبالى 1

8294919291905409اتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالمطلب حسن 2

8793879489885386نادى الجيشجيالن حامد دمحم احمد لابيل 3

9085948890865336نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 4

9384918589865286المناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل 5

9087918587855258المؤسسة الرياضيةمريم عمرو نادى على عبداللطيف6

8487908888875245المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 7

8686888685905216نادى الشمسلمياء وليد خليل مامون8

9285868584855177نادى الجيشسلمى دمحم عبدهللا دمحم عبدالمطلب 9

8287839289805133المناه الرياضىشهد احمد دمحم عبدالرحمن 10

8182828579714802المؤسسة الرياضيةهايدى حسن دمحم عبدالمطلب11

7782807767764593المناه الرياضىياسمين اشرف خليل دمحم الفخرانى 12

7780787370744520نادى الجيشرنا دمحم وليد دمحم سمير على ابوزيد13

 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9393948991895498اتحاد الشرطةمنار دمحم محمود دمحم1

90909592879254610اتحاد الشرطةجنى دمحم محمود على2

9189859484905334مدينة نصرحبيبه محمود دمحم محمود عبدالعال3

8284888491835122نادى الجيششذى دمحم السيد احمد علم الدين4

7882879187855105المناه الرياضىمنه دمحم دمحم فتوح غنيم5

8387898588785102المؤسسة الرياضيةملن نبيل دمحم يوسف بدوى 6

8289907885825064المناه الرياضىرنيم ابراهيم عزت دمحم فوزى7

8080759093885063اتحاد الشرطةكريمان عالء محمود مرزوق8

8182888484865056مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى 9

8482868083855002المناه الرياضىجنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن10

8082858287834996المؤسسة الرياضيةهنا دمحم سيد دمحم شتا 11

8082878485744923المؤسسة الرياضيةجنى دمحم ابوالحجاج حسنى فرشى12

7984828682754882اتحاد الشرطةزهوه ايمن احمد دمحم حسن المديم13

7883857881814866اتحاد الشرطةجودى تامر فايز دمحم حلمى ابوالخير14

7878828281824835مدينة نصرشمس حسام الدين دمحم شولى عبدالعظيم15

7980837876804764المناه الرياضىروان دمحم فوزى بشير عيسى 16

7079818183824763المؤسسة الرياضيةنيره وليد حسين حموده حبابه17

8369838182764743صيد الدلىمريم دمحم حمدى حسن فرج18

8177887272794690اتحاد الشرطةسندس عبدالناصر عبدالنبى فهيم19

7885738273694601صيد الدلىملن دمحم سمير حنفى دمحم زايد20

6170818364664252الشبان المسلمينرغد محمود احمد خضرى21

5342656957653510اتحاد الشرطةفاطمه على جمال عبدالظاهر22

   
      



 سنه16مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95949494939256210المناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

8890868582855167المناه الرياضىفاطمه احمد فتحى دمحم ابراهيم2

8688838487865147المؤسسة الرياضيةحبيبه دمحم على دمحم على3

8888858085875133المؤسسة الرياضيةفريده دمحم عيد سليمان بدوى4

9080888186865113مدينة نصرملن محمود دمحم محمود عبدالعال5

8584788486855025نادى الجيش(.)ملن حاتم عبدالفتاح دمحم 6

8574828982844963نادى الجيشساره محمود دمحم احمد دمحم شرف7

8684838575804935مدينة نصرمرام عمرو دمحم عمران8

7079868682844873المؤسسة الرياضيةصفيه سامى يوسف عبدالبالى سيد9

8080828183804860اتحاد الشرطهجومانا حاتم فوزى السيد على10

8478817978794792اتحاد الشرطهجودى دمحم بخيت احمد المهدى11

8375827278764662صيد الدلىميان دمحم حسين دمحم حسين12

6073806985834501نادى الجيشنورهان دمحم صديك عبدهللا على13

M.V.P6283767872754461ملن حسام محمود دمحم محمود14

7278767867664375نادى الجيشجنه عمرو على عفيفى دمحم15

7579687265684271اتحاد الشرطهمايا دمحم احمد حسن صبرى16

7373727563694251اتحاد الشرطهجنى حسام محسن دمحم امين خليل17

6770717668704220الشبان المسلمين(.)االء سيد دمحم عبدالحفيظ 18

بندلية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

991001001001009859749المؤسسه الرياضيةاسامه دمحم السعيد ابراهيم1

100100100100989959747نادى الجيشدمحم حمدى عبدالمادر2

10098981001009759350المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد دمحم كريم3

98989999989859042المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم4

969996100999858833نادى الجيشمصطفى رضا دمحم محمود5

99999697989758637نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي6

97999897979758536نادى بدردمحم اشرف على عبدالنور7

969499100989758436نادى بدردمحم على لطب الرمادى8

96979996969958334المؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم9

959995100979658235نادى بدردمحم عبدالنبى دمحم خليفة10

98979596969858032صيد الدلىباسم احمد حسن راشد11

96959896969757832المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى12

95979698989457823المناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى13

93979698979557630نادى الجيشدمحم فارس دمحم عامر14

95959794979657432نادى بدراحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم15

92939698979857428نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف16

97979695959457427المؤسسه الرياضيةمصطفى دمحم دمحم عبدهللا لدوس17

94969595969757331اتحاد الشرطةارحب بدرالدين دمحم ابوزيد18

94979596939857326صيد الدلىمصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 19

95969696969357227المناه الرياضىدمحم سيد دمحم محمود20

93989296969557029صيد الدلىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا21

95979493969557021نادى الجيشطارق احمد دمحم السيد22

93979894939456927المناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالموى شباين23

93969395929356212المناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر الماضى24

97959689949056118نادى الجيشدمحم صبحى دمحم دمحم المرشدى25

92929091969655712صيد الدلىمازن طارق محمود عبدالحليم26

92919394869354916نادى الشمسمحمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى27

88919088929254110اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين دمحم ابوزيد28

90879086909253510المناه الرياضىاحمد عادل دمحم حسين29

8487909188865266نادى الشمساحمد دمحم مجاهد عبدالفتاح30

8686858982895178سكر لوصدمحم عيد دمحم عبدالرحمن31

8488857681905047نادى الشمساحمد حسين ذكى حسنين32

8678797685834875الرباط واالنوارعالء دمحم دمحم سيد احمد33

7376838482814795مدينة نصرعمرو دمحم ابراهيم عمران34

7277769282784776سكر لوصسمير غريب ابراهيم يوسف35

7678848373784724مدينة نصراحمد دمحم محمود بدوى عبدهللا36

6970777677754441الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى37

6671667578674232حدائك االهرامعمر عماد عبدالرازق عفيفى38

DNSصيد الدلىاحمد هشام دمحم نور الليثى

DNSاتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى

DNSالمؤسسه الرياضيةدمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

   
      



 :(رجال  )رق بندليه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

597اسامه دمحم السعيد ابراهيم

5931780ابراهيم احمد دمحم كريم

590يوسف حلمى يوسف ابراهيم

:نادى الجيش2

597دمحم حمدى عبدالمادر

5881771مصطفى رضا دمحم محمود

586ياسين فايز عيد سلطان مرسي

:نادى منتزه بدر3

585دمحم اشرف على عبدالنور

5841743دمحم على لطب الرمادى

574احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

صيد الدلى4

573مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 

5801723باسم احمد حسن راشد

570اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

:المناة الرياضى5

572دمحم سيد دمحم محمود

5621712شادى ابراهيم السيد بدر الماضى
578محمود احمد عطيه موسى

:نادى الشمس 6

526احمد دمحم مجاهد عبدالفتاح

5491579محمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى

504احمد حسين ذكى حسنين

بندلية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

959799100989958844نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد1
989898100979758840المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد دمحم2
99959997989958740نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 3
97999996989758636نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع4
95979798979858229المؤسسة الرياضيةهدير السيد دمحم السيد مخيمر 5
96959799979758136نادى الجيشنورهان دمحم محمود عامر6
98999596949958134نادى الجيشدينا حسنى العيسوى7
93979898989758130المناه الرياضىياسمين ايهاب دمحم دمحم8
95999597989658030صيد المحلةمى مجدى السيد ابولرن9
96989599959657932المناه الرياضىهدير دمحم فيصل يوسف10
96959695989957930المؤسسة الرياضيةريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم11
949696100989457828اتحاد الشرطةشهد بدرالدين دمحم ابوزيد 12
93979797969457425المؤسسة الرياضيةمى ممدوح دمحم زكى13
96979693949657228صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين14
94959699939557228المناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود15
91949895979657127صيد المحلةساميه سمير مسعد الطنطاوى16
95939493969656721المناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 17
91949894959256426المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى18
91929293979656119صيد الدلىندى دمحم وائل احمد حسن 19
93939494918855310اتحاد الشرطةنمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى20
93919692899155215اتحاد الشرطةيارا عالء عطيه امين عطيه21
86939793929055117صيد الدلىهبة هللا دمحم وائل احمد حسن22
9086909394885419نادى الجيشبسنت احمد دمحم توفيك23
92928690909054014المؤسسة الرياضيةايمان مرزوق دمحم احمد24
8382789185865057حدائك االهراممنى خالد احمد دمحم زهران25
8087807579714723صيد الدلىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى26
M.V.P7366545559503571نهله فاروق دمحم موسى27

DNSصيد الدلىباكينام طارق حسن نسيم
DNSصيد الدلىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال

   
      



 :(سيدات  ) بندليه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

588شيماء عبداللطيف حشاد

5861755ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

581دينا حسنى العيسوى

:الرياضية :المؤسسه 2

588الزهراء شعبان معبد دمحم

5821744هدير السيد دمحم السيد مخيمر 

574مى ممدوح دمحم زكى

:المناة الرياضي3

579هدير دمحم فيصل يوسف

5811732ياسمين ايهاب دمحم دمحم

572باسنت محمود عبده محمود

:صيد المحله 4

580مى مجدى السيد ابولرن

5711723ساميه سمير مسعد الطنطاوى 

572ايه ايمن منير السعيد نور الدين

:اتحاد الشرطه 5

578شهد بدرالدين دمحم ابوزيد 

5531683نمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى

552يارا عالء عطيه امين عطيه

:صيد الدلى 6

551هبة هللا دمحم وائل احمد حسن

5611584ندى دمحم وائل احمد حسن 

472ياسمين عبدالرحيم عباس حلمى

 سنه21بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95979994979858033المناه الرياضى(.)عمر دمحم منصور حامد 1

96959893959457120صيد الدلى احمد دمحم وائل احمد حسن2

94929394969256124المؤسسة الرياضيةدمحم احمد حسن احمد دومه 3

93969493919356018صيد المحلةاحمد دمحم مسعد احمد المنتصر 4

94969091979055817المناه الرياضى(.)عمر يسرى عرفه دمحم بدر 5

95938989939155013نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 6

91919494908854814نادى الجيشاحمد عمرو دمحم على مخلص 7

90938891908954114نادى الجيشعبدالرحمن ايمن على حسنين8

88898790888953111صيد الدلى مصطفى حسام منير العبد9

9184828786875175المؤسسة الرياضيةكريم دمحم محمود فهمى سيد10

8379828276814835اتحاد الشرطةدمحم مصطفى درويش مصطفى دمحم11

4677616565653792كفر منصورسيف حسين ابراهيم حسان12

 سنه18بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98999498999558333نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين لناوى 1

99919697969857731المناه الرياضىمجدى دمحم حافظ ابراهيم المهدى2

98939497969957729نادى الجيش(.)دمحم منصور دمحم عبدالرحمن 3

97949694949557034المناه الرياضىحمزه مصطفى السيد دمحم السيد4

92939392969355923نادى الجيشياسين وليد عبدالمنعم احمد شومان 5

94949296929155923المناه الرياضىعبدالرحمن دمحم السيد توفيك على 6

95909294939255620صيد المحلةمازن عبدالحميد رمضان فرج7

90939593888854720نادى الجيشبيير سمير عزت بسطوروس 8

91899287939254411صيد المحلةمازن عادل فاروق على االمام 9

90948887918653611صيد المحلةاحمد دمحم مسعد دمحم فرحات 10

83848990908952513صيد المحلةعبدالرحمن دمحم احمد عبدالمادر النجار11

9090829286845247غزل المحلهدمحم رضا دمحم ابراهيم الشرلاوى 12

8385868981895137غزل المحلهمعاذ صفوت دمحم السيد الشرلاوى 13

7879768479844802غزل المحلهاحمد هشام السيد السعدنى14

   
      



7775807972664490نادى الشرليةاحمد وائل عطيه عبدالعزيز15

7177657369754302المؤسسة الرياضيةعلى احمد كمال عبدالفتاح 16

 سنه16بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99989197979357530المؤسسة الرياضيةدمحم مصطفى احمد دمحم سعد1

93888895909755118نادى الجيشيوسف وائل دمحم المهدى عبدالرحمن2

90949291919255017صيد المحلةفهد عبدالعزيز عبدالفتاح جمعه3

95839494878954211نادى الجيش(.)مهاب احمد خليل دمحم خليل الساعى 4

89838593879252917نادى الجيش(.)كريم عالءالدين دمحم تونى عبدهللا 5

83908488899552915الرباط واالنوارعمر هانى إبراهيم حسن موسى6

8694848687925292نادى الجيشعبدالرحمن دمحم صديك عبدهللا على7

8687888891865269المؤسسة الرياضيةعلى دمحم على دمحم8

88868985918652515نادى الجيشمؤمن محمود سعد عبدهللا عبدالرحمن9

87777892929051610حدائك االهرامدمحم كريم شعبان حامد ابراهيم10

8482928581875118صيد المحلةعمر دمحم فارس دمحم عامر11

8975858783845036نادى الجيشستيفن سمير عزت بسطوروس سالمه12

8582868082844998صيد الدلىيحيى محمود احمد متولى المليجى13

7983828681844958نادى الجيشاحمد عالء الدين دمحم تونى عبدهللا14

7676869283814947المناه الرياضىمينا سامح وليم ناشد توادروس15

8272807883824774حدائك االهرامعمر دمحم ماهر حبيب16

5747546163653471حدائك االهراميوسف محمود عادل عبدالعزيز17

 سنه12بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95979228412نادى الجيشسليم عمر فاروق عمر حسن شحات1

94939528210صيد المحلهفارس دمحم فارس دمحم عامر2

9189942748نادى الجيشادهم دمحم صديك عبدهللا على3

8495882671اتحاد الشرطة(.)فهد معتز باهلل يوسف سعيد لاسم 4

8687922657نادى الشرليهدمحم دمحم عبدالهادى دمحم حموده5

8888872634نادى الجيشعلى احمد على العبد دمحم6

7789862522هواة الصيددمحم خالد السيد احمد7

M.V.P7994782514ادهم عبدالخالك ابوبكر مصطفى بيومى8

8783802501هواة الصيدعبدالرحمن إيهاب دمحم محمند صالح9

8572902474هواة الصيدمصعب مجدى رشدى الحسينى عطيه الشين10

737088231اتحاد الشرطةيس احمد كامل احمد دمحم سليم11

 سنه21بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95969997989958432المؤسسه الرياضيهفريده خالد احمد دمحم درويش 1

96969697989858132المناه الرياضىهدير اشرف دمحم فرج الجوهرى 2

97959296969457025المناه الرياضىمنه احمد خضر دمحم على 3

92969796959256820نادى الجيشمريم وائل دمحم المهدى 4

91949490909355220المناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد5

93958891929054913نادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود 6

91889196919154811نادى الجيشبسنت احمد حسنى دمحم7

86939490879754717صيد المحلةندى سمير الششتاوى عبدالفتاح8

87919189939154213نادى الجيشمنار احمد دمحم توفيك الجوهرى9

86939091928553711نادى الجيش(.)هاله دمحم على دمحم عتمان 10

 سنه18بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97939396979757328صيد المحله(.)سهيله سمير الدمحمى دمحم الغرابلى 1

92989595959657129المناه الرياضى(.)تسنيم طارق عبدالرحيم احمد 2

97919096959356224نادى الجيشنغم حاتم دمحم لطفى احمد3

93959497919156120صيد المحلهسلمى السيد عبدهللا الهندوم4

92949090949055012نادى الجيشهبه دمحم كمال فهيم عافيه5

   
      



96899090899154519نادى الجيششهد دمحم السيد احمد علم الدين6

8080827768734604غزل المحلهرفيده ايمن على دمحم نوفل7

6967756885714355نادى الشرليهمريم هشام رشاد جمعه سيد احمد8

6768717475804350المؤسسه الرياضيهميرا احمد فاروق عبدالرحيم لناوى9

7865687472724293اتحاد الشرطةلجين دمحم عبدالسالم السروى10

 سنه16بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

100979599979458234المناه الرياضى(.)بسنت احمد دمحم عبدالكريم دمحم 1

97999996949758232المناه الرياضىريماس وليد دمحم عبدالعزيز2

97999593949357124المناه الرياضىندى دمحم حافظ ابراهيم المهدى3

93969295979356622المؤسسه الرياضيهجنى دمحم اسماعيل عبدالاله4

97949692949356618صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب5

94969292949055816نادى الجيشريناد هشام ابوبكر حسين حسن6

91929391939655621المناه الرياضىلينه نادر حسين صبحى عبدالحميد دمحم توفيك7

96929289919655621غزل المحلهفاطمه هشام صابير فضه8

90919497879255120نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن9

85869391939354117نادى الجيشجومانه احمد خليل دمحم خليل الساعى10

89919089929054112نادى الجيشجنى احمد محمود السيد عبدالمولى11

90928593899053916المؤسسه الرياضيهجودى حسن دمحم عبدالمطلب يونس12

9294908689885399نادى الجيش(.)بسمله عمرو سيد دمحم 13

8689888687905268المؤسسه الرياضيهيمنى دمحم عبدالفتاح شيل حسن14

8283898789915217المناه الرياضىزينه شريف عزت جمال دمحم عبدالعزيز15

7381818177864795نادى الجيشمنة هللا محمود سعد عبدهللا عبدالرحمن16

7872867884794774غزل المحله(.)ميار ياسر طلبه الخشاب 17

7759656673533930نادى الشرليةرودينا وائل عطيه عبدالعزيز السيد18

 سنه12بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95949328210نادى الجيشسلمى دمحم احمد هالل على معوض1

87939527513نادى الجيشجاسمين كريم شعبان حامد ابراهيم2

9293892746نادى الجيشاروى دمحم على دمحم عتمان3

9380842577المؤسسه الرياضيهداليا مجدى دمحم صبح سيد منصور4

8676932555نادى الجيش(.)جومانه هشام ابوبكر حسين حسن 5

8289832544هواة الصيدملن عزت دمحم دمحم عبدهللا6

8487802512نادى الجيشجنى دمحم كمال فهيم عافيه7

8086832492اتحاد الشرطهمريم دمحم حمزه دمحم سالم8

7679872425اتحاد الشرطهسدره احمد احمد رجائى دمحم مصطفى 9

   
      


