
مسدس رجال

نهائٌاتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96959595989857717المؤسسة الرٌاضٌةٌحٌى ٌحٌى شمس الدٌن العماوى1

99989795949257515المؤسسة الرٌاضٌةرمضان سمٌر فتحى محمد عبدالرؤوف 2
97939897959457418نادى الجٌشحافظ جمال حافظ ابراهٌم3
98939494959556917نادى الجٌشاحمد عصمت كمال مصطفى4
95949392959456310المؤسسة الرٌاضٌةعماد السٌد ابراهٌم حسن ٌونس5
9592929495925609المؤسسة الرٌاضٌةاحمد نبٌل ابراهٌم العادلى6
9691939592925597المؤسسة الرٌاضٌةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحٌم زهران7
93949392949255811نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل8
92929296919355613نادى بدرمحمد رجب ابراهٌم ٌوسف9
93959194909355610اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد10
8993949690945569المؤسسة الرٌاضٌةاحمد شعبان عبدهللا عبدالباسط11
9493919392925555نادى بدرالسعٌد محمد السعٌد محمد12
8993929493915527نادى الشرقٌهاحمد عبدالقوى محمد ابراهٌم شلبى13
96939388928554710نادى الجٌشعماد عاطف صابر رشوان14
9485889193945458القناه الرٌاضىمحمد اسماعٌل زرزور محمود15
93919187909254412مدٌنة نصرعلى كامل عبدربه محمود16
91918793899054111القناه الرٌاضىعبدالعزٌز سٌد عبدالعزٌز سٌد احمد17
89899388918953910مدٌنة نصرسلٌم احمد سٌف الدٌن احمد داود18
86829489929353613نادى الجٌشمحمد على محمد الدهان19
9189938486905339صٌد الدقىحسام نعٌم العبد عبدالمالك20
9291888693825329صٌد الدقىمحمد على اسماعٌل محمد الدٌهى 21
8892908989845326المؤسسة الرٌاضٌةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 22
8788928687915316صٌد الدقىمحمد عمرو عاٌد عبدالمجٌد ابراهٌم23
8589908791855273نادى الجٌشاشرف نصر عبدالسالم حموده24
8784918784925255نادى الجٌشهاشم محمد هاشم حسن احمد25
9085858591895254مدٌنة نصراحمد بهاء الدٌن محمود اسماعٌل26
8885878486895194الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكرٌم27
9491828779855185القناه الرٌاضىكرٌم محمد شوكت حسن محمد خلٌل28

M.V.P8789778092895143عبدهللا محمد حامد محمود29
8081858882845003الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن30

7885828379834903سكر قوصمحمد حسن محمد حسن31
7683837982864894سكر قوصاٌمن حسٌن مصطفى ٌونس32
8084798079834855سكر قوصمحمد عبدالرؤوف محمد ٌوسف33
7481807783884835سكر قوصمحمد على عبدالولى عبدالعلٌم34
7588737280824704الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى35
7578767271754472قارون الرٌاضًادام سامح عبدالرحمن36
7375696373734262قارون الرٌاضًشهاب محمود فوزي37
6564695864603800قارون الرٌاضًاحمد سعٌد سٌد دروٌش38
5532394345422661الشبان المسلمٌناحمد محمد سلٌمان محمد عل39ً
DNF55الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده40

DNSصٌد الدقىحازم ٌحٌى عبدالمحسن دعبس
DNSنادى الجٌشاحمد حسام صالح الدٌن محمد

DNSالمؤسسة الرٌاضٌةسامى عبدالرازق محمد
DNSصٌد الدقىمحمد هانى السعٌد محمد حافظ

(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرٌاضٌة 1
560احمد نبٌل ابراهٌم العادلى

5771700ٌحٌى ٌحٌى شمس الدٌن العماوى
563عماد السٌد ابراهٌم حسن ٌونس

:نادى الجٌش2
574حافظ جمال حافظ ابراهٌم

5691679احمد عصمت كمال مصطفى
536محمد على الدهان

:منتزه بدر 3
556محمد رجب ابراهٌم ٌوسف
5551669السعٌد محمد السعٌد محمد

558احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

 ضغط هواءاالتحاد  بطولة كأس
 قارون بالفيوم/ نادى  مدينة نصر على ميادين 

21 ،22 ،23 ،24  /10 /2020 

   
      



:نادى مدٌنة نصر 4
525احمد بهاء الدٌن محمود اسماعٌل
5391608سلٌم احمد سٌف الدٌن احمد داود

544على كامل عبدربه محمود

:القناه الرٌاضى 5
541عبدالعزٌز سٌد عبدالعزٌز سٌد احمد

5451604محمد اسماعٌل زرزور محمود
518كرٌم محمد شوكت حسن محمد خلٌل

:صٌد الدقى6
531محمد عمرو عاٌد عبدالمجٌد ابراهٌم

5331596حسام نعٌم العبد عبدالمالك
532محمد على اسماعٌل محمد الدٌهى 

:نادى الرباط واالنوار7
470هانى حامد على الزعترى

5001489احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
519محمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكرٌم

:سكر قوص 8
490محمد حسن محمد حسن

4891464اٌمن حسٌن مصطفى ٌونس
485محمد عبدالرؤوف محمد ٌوسف

:نادى قارون الرٌاض9ً
380احمد سعٌد سٌد دروٌش
4261253شهاب محمود فوزي
447ادام سامح عبدالرحمن

مسدس سٌدات

نهائٌاتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96959494929656718اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجٌد جابر1
91949495969256220نادى الجٌشاٌمى محمد حافظ ابراهٌم2
93939589969456011مدٌنة نصردٌنا عصمت كمال مصطفى3
96929394939055812صٌد الدقىمسكات على اسماعٌل محمد الدٌهى 4
93929394949055610المؤسسة الرٌاضٌةامٌره فتوح عثمان محمد نصر5
92939493948955510القناه الرٌاضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 6
9189879397915489المؤسسة الرٌاضٌةهدٌر سعد محمد سعد القمشانى7
93948791958754712اتحاد الشرطةنسرٌن حسن سٌد الصباحى8
9290868992925419نادى الجٌشهبة سراج الدٌن سٌد محمود9
9290919088905416القناه الرٌاضىٌمنى محمد سٌد محمد محمود 10
9290869193875396القناه الرٌاضىٌاسمٌن محمود عبده محمود11
8988888594925366المؤسسة الرٌاضٌةمرام احمد محمد سرور12
8590938686915314صٌد الدقىرشٌده ٌحٌى عبدالمحسن دعبس13
8883878989945305المؤسسة الرٌاضٌةسالى حمدى عبدالحكٌم جمعه14
8488868989935295صٌد الدقىرٌم سامح محمد سٌف الدٌن احمد15
8584909189895288صٌد الدقىدٌنا اشرف على ٌحٌى على امٌن16
8586899684885286نادى الجٌشاسراء زكرٌا ابراهٌم حسن17
8988858689905275نادى الجٌشمها محمد السٌد سلٌمان مصباح18
8588898484965264المؤسسة الرٌاضٌةهبه محمد محمود محمد محمد19
9487878979805165قارون الرٌاضًرٌنال حمدى نور الدٌن20
8092897980855053اتحاد الشرطةجمٌله فتحى فهمى احمد خلٌل21
8587878780795053اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى22

6786908886774948نادى الجٌشمروه ثروت امام حسٌن23
8981787882784865مدٌنة نصرفرح خالد محمد عزالدٌن حافظ24

DNSالقناه الرٌاضىاكرام كرٌم احمد مصطفى 

 :(سٌدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

المؤسسه الرٌاضٌة1

556امٌره فتوح عثمان محمد نصر

5481640هدٌر سعد محمد سعد القمشانى

536مرام احمد محمد سرور

:القناة الرٌاضى 2

539ٌاسمٌن محمود عبده محمود

5411635ٌمنى محمد سٌد محمد محمود 

555هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

   
      



:اتحاد الشرطة 5

547نسرٌن حسن سٌد الصباحى

5051619االء محمد عبدالرحمن مرسى

567ناى احمد عبدالمجٌد جابر

:نادى الجٌش 4

×56220اٌمى محمد حافظ ابراهٌم

5281617631اسراء زكرٌا ابراهٌم حسن

5275مها محمد السٌد سلٌمان مصباح

:صٌد الدقى 5

55812مسكات على اسماعٌل محمد الدٌهى 

5281617824دٌنا اشرف على ٌحٌى على امٌن

5314رشٌده ٌحٌى عبدالمحسن دعبس

 سنه21مسدس ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

92928892919655110المؤسسة الرٌاضٌةعمر احمد كمال عبدالفتاح 1

9091909093875417المؤسسة الرٌاضٌةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 2

8591849390935369نادى الجٌشباسل لؤى حامد محمود كرام 3

8688878794885302نادى الجٌش(.)ابراهٌم احمد محمد ابراهٌم محلٌس 4

8894878386895279مدٌنة نصرمحمد خالد محمد عزالدٌن حافظ 5

8283919093875268صٌد الدقىعمر ٌاسر عبدالسالم عبدالمعطى6

8886858787875203المؤسسة الرٌاضٌةٌوسف حسام صالح الدٌن محمد 7

8485838586905133نادى الجٌششهاب ٌحٌى محمد السٌد احمد8

8084858783935126مدٌنة نصررامز جالل مصطفى على عبدالفتاح9

8486839381855124القناه الرٌاضىزٌاد عماد احمد فهمى10

7987888984815085اتحاد الشرطهمصطفى ابراهٌم عبدالرحمن سلٌمان 11

8485868081824982صٌد الدقى(.)ابراهٌم شرٌف بدرالدٌن ابراهٌم ماهر 12

7881788474804751المؤسسة الرٌاضٌةسٌف الدٌن سلٌمان مغاورى سلٌمان 13

DNSصٌد المحلهاحمد اشرف محمود شتٌوى 

سنه18مسدس ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9191949390905498اتحاد الشرطهٌوسف محمد سمٌر محمد1

9392869487885406اتحاد الشرطهعمرو خالد محمد سوٌلم2

8992898883865278نادى الجٌش(.)حسٌن سامح مصطفى عبدالمعطى 3

8585909091855265القناه الرٌاضىعمر عابدٌن على العٌسوى4

8989908284915257المؤسسة الرٌاضٌةٌوسف حامد فاٌز بدوى محمد5

8989818789855203مدٌنة نصر(.)عمر محمد سٌف الدٌن احمد داود 6

8588888386825124المؤسسة الرٌاضٌةمحمود احمد حسن احمد دومه7

8285858782764974نادى الجٌش(.)محمد احمد على سالم 8

7485898576774862اتحاد الشرطةعبدالرحمن حازم محمد محمد ٌس 9

7777838478754744نادى الجٌشعلى الدٌن طارق محمد على 10

7087788072814681المؤسسة الرٌاضٌةزٌاد احمد محمود نوالدٌن عصمان11

8272817883674632القناه الرٌاضى(.)عبدالرحمن محمد سٌد محمد محمود 12

6768737283754383القناه الرٌاضىعلى احمد على فخرى السالب 13

7769737266794360نادى الجٌشٌوسف ٌحٌى زكرٌا محمد طلبه14

 سنه16مسدس ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8690928884775174المؤسسة الرٌاضٌة(.)عبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد 1

8885818293865152مدٌنة نصر(.)عمر اٌمن حسان احمد محمود 2

8979849390775129القناه الرٌاضىساجد هانى محمد على3

7981868887885093صٌد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن ٌسن4

8289877690825065اتحاد الشرطةعلى محمد محمود محمد عبدالسمٌع5

8886918385725054القناه الرٌاضىجمال محمد جمال احمد6

8082878684845033نادى الجٌشعبدالرحمن ٌحٌى زكرٌا محمد7

8080848590815001مدٌنة نصر(.)احمد محمد احمد محمد زكرٌا 8

8282897683854974القناه الرٌاضىاحمد اشرف محمد فرج الجوهرى9

7881818778894945المؤسسة الرٌاضٌةٌوسف محمد عاطف عوض هللا10
8081838984754920نادى الجٌش(.)زٌاد محمد عوض على عوض 11

   
      



7886818481814914نادى الجٌشاحمد عادل محمد الصادق محمد عزب12

7679827980824781نادى الجٌش(.)عمرو احمد محمد نبٌه احمد شملول 13

7174758079754541صٌد الدقى(.)احمد تامر محمود هشام اسماعٌل 14

7880746872784500المؤسسة الرٌاضٌةاحمد عالء الدٌن فاروق كامل حسن15

7579756869774431القناه الرٌاضى(.)عبدالوهاب السٌد محمد عبدالاله اسماعٌل 16

7050675258603571نادى الجٌش(.)سامر السٌد البدوى حسن جوده 17

 سنه12مسدس ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9288872675نادى بدرمازن احمد محمد عبدالرؤوف1

7177772251مدٌنة نصر(.)مصطفى احمد عبدالرحٌم ٌوسف 2

 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8889888993955426المؤسسة الرٌاضٌةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 1

9292868891885374مدٌنة نصر(.)نهال طارق عبدالمنعم محمد 2

9184929486895367القناه الرٌاضىعلٌاء عابدٌن على العٌسوى اسماعٌل 3

9089949086875364صٌد الدقىنجوى مهاب حسٌن الجبالى 4

8490878491925284نادى الجٌشجٌالن حامد محمد احمد قابٌل 5

8692828681895161المؤسسة الرٌاضٌةمرٌم عمرو نادى على عبداللطٌف6

9282898484785095القناه الرٌاضىاسراء سمٌر خٌر عقاب محمود7

7981858684844995اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى8

8383858383814981نادى الجٌشسلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب 9

8185918381764972اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 10

7386858079854884المؤسسة الرٌاضٌةهاٌدى حسن محمد عبدالمطلب11

8080818879784866القناه الرٌاضىفرح محمد محب ابراهٌم 12

8271848877844862صٌد الدقىشٌماء احمد حسن محمد خلٌفه سعٌد13

8485787676714701مدٌنة نصرنورا اٌهاب محمد رمٌس طه14

8681717465664430نادى الجٌشرنا محمد ولٌد محمد سمٌر على ابوزٌد15

DNSاتحاد الشرطةحبٌبه ولٌد سالمه نصر 

 :( 21ناشئات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:المؤسسة الرٌاضٌة1

542منة هللا عبدالهادى على على احمد 

4881546هاٌدى حسن محمد عبدالمطلب

516مرٌم عمرو نادى على عبداللطٌف

:القناة الرٌاضى2

509اسراء سمٌر خٌر عقاب محمود

4861531فرح محمد محب ابراهٌم 

536علٌاء عابدٌن على العٌسوى اسماعٌل 

:نادى الجٌش3

443رنا محمد ولٌد محمد سمٌر على ابوزٌد

5281469جٌالن حامد محمد احمد قابٌل 

498سلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب 

فرق خارج الترتٌب

اتحاد الشرطة الرٌاضى

 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8494888990905357اتحاد الشرطةمنار محمد محمود محمد1

8690878892865291مدٌنة نصرحبٌبه محمود محمد محمود عبدالعال2

8794848089845185القناه الرٌاضى(.)اشرقت اشرف فكرى حسٌن 3

8691837980885072المؤسسة الرٌاضٌةهنا محمد سٌد محمد شتا 4

8573828588794925مدٌنة نصرشمس حسام الدٌن محمد شوقى عبدالعظٌم5

7881818475804793القناه الرٌاضى(.)روان محمد فوزى بشٌر عٌسى 6

7976837973874770المؤسسة الرٌاضٌةجنى محمد ابوالحجاج حسنى فرشى7

8675737572714522القناه الرٌاضى(.)ٌاسمٌن اشرف خلٌل محمد الفخرانى 8

6574737676744381مدٌنة نصر(.)زٌنه سامر وجدى محمد 9

5875666674674063مدٌنة نصر(.)ندى احمد محمد طلبه 10

6158627375663952القناه الرٌاضى(.)شهد احمد محمد عبدالرحمن 11

   
      



 سنه16مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8790918893905398القناه الرٌاضىٌارا عصام سٌد احمد السماسٌرى1

8993878593885357اتحاد الشرطه(.)جنى محمد محمود على 2

8685818688885147المؤسسة الرٌاضٌة(.)ملك نبٌل محمد ٌوسف بدوى 3

8088868690845141القناه الرٌاضىفاطمه احمد فتحى محمد ابراهٌم4

9182808183945114مدٌنة نصرملك محمود محمد محمود عبدالعال5

8982858978875104مدٌنة نصرمرام عمرو محمد عمران6

8180818492865044نادى الجٌشساره محمود محمد احمد محمد شرف7

8183888188795004نادى الجٌش(.)ملك حاتم عبدالفتاح محمد 8

8783738778894975اتحاد الشرطه(.)جودى تامر فاٌز محمد حلمى ابوالخٌر 9

8184787984824882المؤسسة الرٌاضٌةفرٌده محمد عٌد سلٌمان بدوى10

8884827970804834القناه الرٌاضى(.)جنه خالد ابراهٌم عبدالمجٌد حسن 11

8074858479814833القناه الرٌاضى(.)رنٌم ابراهٌم عزت محمد فوزى 12

7478828387794830المؤسسة الرٌاضٌةحبٌبه محمد على محمد على13

7777808080824762مدٌنة نصر(.)فرح احمد عبدالرحٌم ٌوسف وشاحى 14

8175758079784684نادى الجٌششذى محمد السٌد احمد علم الدٌن15

7976728370824624صٌد الدقىرحمه حسٌن توفٌق عبدالمحسن سرحان16

8269718079804612المؤسسة الرٌاضٌةصفٌه سامى ٌوسف عبدالباقى سٌد17

بندقٌة رجال

نهائٌاتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9810098100999959437المؤسسه الرٌاضٌةاسامه محمد السعٌد ابراهٌم1

99999699979858842المؤسسه الرٌاضٌةابراهٌم احمد محمد كرٌم2

96989898979958633المؤسسه الرٌاضٌةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى3

94969798989958231اتحاد الشرطةمصطفى محمد خلٌل مصطفى حلمى 4

98969696969858032المؤسسه الرٌاضٌةمصطفى محمد محمد عبدهللا قدوس5

97969695979857934نادى الجٌشٌاسٌن فاٌز عٌد سلطان مرس6ً

96969695979957933نادى بدرمحمد اشرف على عبدالنور7

96999697969557931المؤسسه الرٌاضٌةاحمد اسماعٌل عبدالحمٌد موسى ٌحٌى8

97979992989657926نادى بدراحمد رضا عبدهللا عبدالمجٌد ابراهٌم9

94969798989557831نادى الجٌشمصطفى رضا محمد محمود10

93989795989657724القناه الرٌاضىشادى ابراهٌم السٌد بدر القاضى11

96939795989657530نادى بدرمحمد على قطب الرمادى12

98969596949657527صٌد الدقىباسم احمد حسن راشد13

92949897979557329نادى بدرمحمد عبدالنبى محمد خلٌفة14

94969794929857129اتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطٌفى15

94969497979257029القناه الرٌاضىمحمد سٌد محمد محمود16

95949697939256725نادى الجٌشمحمود محمد عبدالقادر عل17ً

94949693939556519نادى الجٌشاحمد السٌد حسن عبداللطٌف18

91949793929656319نادى الجٌشمحمد طارق محمد طه19

91929492949555819نادى الجٌشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى20

90919591959455615القناه الرٌاضىمحمود احمد عطٌه موسى21

88949091989055114صٌد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا22

94909291909355012صٌد الدقىمازن طارق محمود عبدالحلٌم23

85929293929354716اتحاد الشرطةارحب بدرالدٌن محمد ابوزٌد24

8288908176814985الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى25

6285818485914886سكر قوصمحمد عٌد محمد عبدالرحمن26

7772707572824484سكر قوصسمٌر غرٌب ابراهٌم ٌوسف27

7770767171734380الرباط واالنوارمعتز على زٌن العابدٌن ابوالعنٌن28

6173656872704095سكر قوصحسٌن محمد احمد محمد29

6859605653673631الرباط واالنوارعالء محمد محمد سٌد احمد30

5557545160593361نادى قارونعالء حسنى محمد عبدالحمٌد31

3819383517331801نادى قاروناسالم محمد عبدالرحمن محمود32

DNFاتحاد الشرطةاشهب بدرالدٌن محمد ابوزٌد

DNSالمؤسسه الرٌاضٌةٌوسف حلمى ٌوسف ابراهٌم

DNSالقناه الرٌاضىمصطفى محمد منصور حامد احمد

DNSسكر قوصاشرف فرج محمد على

DNSالمؤسسه الرٌاضٌةحماده محمود طلعت ابراهٌم

DNSنادى الجٌشمحمد حمدى عبدالقادر

DNSنادى الجٌشمحمد فارس محمد عامر

DNSالرباط واالنوارولٌد محمود احمد حسن

   
      



 :(رجال  )رق بندقٌه ضغط هواء ف

المؤسسه الرٌاضٌة 1

594اسامه محمد السعٌد ابراهٌم

5881768ابراهٌم احمد محمد كرٌم
586محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

نادى منتزه بدر2

579محمد اشرف على عبدالنور

5751733محمد على قطب الرمادى

579احمد رضا عبدهللا عبدالمجٌد ابراهٌم

نادى الجٌش 3

579ٌاسٌن فاٌز عٌد سلطان مرسً

5781720مصطفى رضا محمد محمود
563محمد طارق محمد طه

:القناة الرٌاضى4

570محمد سٌد محمد محمود

5771703شادى ابراهٌم السٌد بدر القاضى
556محمود احمد عطٌه موسى

صٌد الدقى5

551اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

5751676باسم احمد حسن راشد

550مازن طارق محمود عبدالحلٌم

:سكر  قوص6

488محمد عٌد محمد عبدالرحمن

4481345سمٌر غرٌب ابراهٌم ٌوسف

409حسٌن محمد احمد محمد

:نادى الرباط واالنوار7

363عالء محمد محمد سٌد احمد

4981299ناصر احسان عبده موسى

438معتز على زٌن العابدٌن ابوالعنٌن

بندقٌة سٌدات

نهائٌاتxالمجموع123456النادىاالسمالمركز

979710099989758839نادى الجٌشدٌنا حسنى العٌسوى1
98999898969658535نادى الجٌشمٌرنا هٌثم عبدالفتاح طاٌع2
979510095979758128القناه الرٌاضىٌاسمٌن اٌهاب محمد محمد3
949794961009958036نادى الجٌشنورهان محمد محمود عامر4
93949798979757630المؤسسه الرٌاضٌهمى ممدوح محمد زكى5
95949197979757127القناه الرٌاضىهدٌر محمد فٌصل ٌوسف6
92969494979456723صٌد الدقىباكٌنام طارق حسن نسٌم7
92959792959056123نادى الجٌشبسنت احمد محمد توفٌق8
94959194939356022اتحاد الشرطةشهد بدرالدٌن محمد ابوزٌد 9
97899098899455718المؤسسه الرٌاضٌةاٌمان مرزوق محمد احمد10
92908993959555419اتحاد الشرطةنمٌر عصام محمد عبدالسمٌع الفخرانى11
94969189909455418المؤسسه الرٌاضٌةاسراء طارق سٌد حنفى12
94899294939155316صٌد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن13
94909388929555218القناه الرٌاضىاسراء ابراهٌم صابر احمد 14
90949089929354817نادى الجٌشضحى احمد حسنى محمد عثمان15
93928988899154218صٌد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 16

DNSصٌد الدقىٌاسمٌن عبدالرحٌم عباس حلمى
DNSالمؤسسة الرٌاضٌةالزهراء شعبان معبد محمد
DNSنادى الجٌشمنة هللا حسٌن عبدالفتاح 

DNSالقناه الرٌاضىباسنت محمود عبده محمود
DNSالمؤسسة الرٌاضٌةهدٌر السٌد محمد السٌد مخٌمر 

DNSاتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجٌب

   
      



 :(سٌدات  ) بندقٌه ضغط هواء فرق

:نادى الجٌش 1

588دٌنا حسنى العٌسوى

5851753مٌرنا هٌثم عبدالفتاح طاٌع

580نورهان محمد محمود عامر

:القناة الرٌاض2ً

552اسراء ابراهٌم صابر احمد 

5811704ٌاسمٌن اٌهاب محمد محمد

571هدٌر محمد فٌصل ٌوسف

:صٌد الدقى 3

553هبة هللا محمد وائل احمد حسن

5421662ندى محمد وائل احمد حسن 

567باكٌنام طارق حسن نسٌم

فرق خارج الترتٌب

المؤسسه الرٌاضٌة

اتحاد الشرطه

 سنه21بندقٌه ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96979898969457931القناه الرٌاضى(.)عمر محمد منصور حامد 1

99939495979657428القناه الرٌاضى(.)عبدهللا احمد عبدالقوى شباٌك 2

95939898979257323نادى الجٌششادى وائل عبدالعزٌز حسٌن 3

90969398969656922نادى الجٌش(.)طارق احمد محمد السٌد 4

92979796919556827المؤسسة الرٌاضٌةمحمد احمد حسن احمد دومه 5

91949692949456121القناه الرٌاضى(.)عمر ٌسرى عرفه محمد بدر 6

93929493929656018صٌد الدقى احمد محمد وائل احمد حسن7

96959391919456017نادى الجٌشاحمد عمرو محمد على مخلص 8

87929596959455919صٌد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 9

94858591898953314صٌد الدقى مصطفى حسام منٌر العبد10

7987878188815038المؤسسة الرٌاضٌةكرٌم محمد محمود فهمى سٌد11

DNSصٌد المحلةاحمد ممدوح عبدالمعطى البلتاجى 

DNSاتحاد الشرطةمحمد عصام محمد عبدالسمٌع الفخرانى

DNSاتحاد الشرطةٌوسف عبدالقوى عبدالرازق عبدالقوى 

 سنه18بندقٌه ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95989395989557426نادى الجٌشكرٌم وائل عبدالعزٌز حسٌن قناوى 1

97959594959457021نادى الجٌش(.)محمد منصور محمد عبدالرحمن 2

95939491919355717القناه الرٌاضىحمزه مصطفى السٌد محمد السٌد3

89919895889455519صٌد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار4

8993929394925539القناه الرٌاضىمجدى محمد حافظ ابراهٌم المهدى5

92928991929154716نادى الجٌشٌاسٌن ولٌد عبدالمنعم احمد شومان 6

89889286898853212صٌد المحلةمازن عادل فاروق على االمام 7

8886858187875142نادى الجٌش(.)عبدهللا شرٌف امام محمد ابوسنه 8

8690918588715116نادى الجٌشبٌٌر سمٌر عزت بسطوروس 9

80788587899050914صٌد المحلةمازن عبدالحمٌد رمضان فرج10

79818325268DNFاتحاد الشرطهمصطفى حسٌن حاتم حسٌن شدٌد 11

 سنه16بندقٌه ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94969394939456420المؤسسة الرٌاضٌةمحمد مصطفى احمد محمد سعد1

97898887939054412صٌد المحلةفهد عبدالعزٌز عبدالفتاح جمعه2

90898891868653010القناه الرٌاضى(.)عبدالرحمن محمد السٌد توفٌق على 3

8781888783885145نادى الجٌش(.)مهاب احمد خلٌل محمد خلٌل الساعى 4

8889808384855095صٌد الدقىٌحٌى محمود احمد متولى الملٌجى5

8278838392865046صٌد المحلة(.)احمد محمد مسعد محمد فرحات 6

8379788586884996نادى الجٌش(.)كرٌم عالءالدٌن محمد تونى عبدهللا 7

   
      



8278818186884963صٌد المحلةعمر محمد فارس محمد عامر8

8081858277824875صٌد المحلةفضل محمد السعٌد كامل9

7884838376784826المؤسسة الرٌاضٌةعلى محمد على محمد10

6676908288764789القناه الرٌاضىمصطفى احمد خضر محمد على11

7479827681844768القناه الرٌاضىمٌنا سامح ولٌم ناشد توادروس12

6973888276764644صٌد الدقى(.)سٌف الدٌن محمد عبد المنعم على داود 13

6677817672794510نادى الجٌشمؤمن محمود سعد عبدهللا عبدالرحمن14

7465748073744402نادى الجٌشعبدالرحمن محمد صدٌق عبدهللا على15

7250496666743772نادى الجٌشاحمد عالء الدٌن محمد تونى عبدهللا16

5553654631422920نادى الجٌشستٌفن سمٌر عزت بسطوروس سالمه17

DNSالقناه الرٌاضى(.)عبدالرحمن مدحت سعٌد محمد 

 سنه12بندقٌه ناشئٌن 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99969829319نادى الجٌشسلٌم عمر فاروق عمر حسن شحات1

8793842644صٌد المحلهفارس محمد فارس محمد عامر2

8990842634نادى الجٌشادهم محمد صدٌق عبدهللا على3

8787872611نادى الجٌشعلى احمد على العبد محمد4

8483852524نادى الجٌش(.)ٌوسف محمد كمال فهٌم عافٌه 5

7880842420اتحاد الشرطةفهد معتز باهلل ٌوسف سعٌد قاسم6

 سنه21بندقٌه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

981009799969758733المؤسسه الرٌاضٌهفرٌده خالد احمد محمد دروٌش 1

999710097969558436نادى الجٌشمرٌم رمضان محمد متولى2

94989594959857427القناه الرٌاضىهدٌر اشرف محمد فرج الجوهرى 3

98969792959657425القناه الرٌاضىمنه احمد خضر محمد على 4

95939796969557225نادى الجٌشفرح حاتم محمد لطفى احمد5

93979694969256821نادى الجٌشبسنت احمد حسنى محمد6

95939395969556713نادى الجٌشمنار احمد محمد توفٌق الجوهرى7

87919590899154314القناه الرٌاضىاالء عمرو محمد على خلٌفه 8

9291898989935434القناه الرٌاضىروان احمد محمد عبدالكرٌم 9

88889293909154211نادى الجٌشعلٌاء حسٌن ابراهٌم محمود 10

9192899589865428المؤسسه الرٌاضٌهملك محسن محمد صالح 11

8790829391895329نادى الجٌش(.)هاله محمد على محمد عتمان 12

83788890888751411صٌد المحلةندى سمٌر الششتاوى عبدالفتاح13

6358737787834412صٌد الدقىزٌنه احمد محمد محمد عبدالرازق14

DNSاتحاد الشرطه(.)ٌارا عالء عطٌه امٌن عطٌه 

DNSصٌد الدقىنهى محمد احمد عبدالبارى

 سنه18بندقٌه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95979795969557527صٌد المحله(.)سهٌله سمٌر المحمدى محمد الغرابلى 1

94969494929656621نادى الجٌش(.)مرٌم وائل محمد المهدى 2

90969294929455815القناه الرٌاضى(.)تسنٌم طارق عبدالرحٌم احمد 3

90959592909355521نادى الجٌشهبه محمد كمال فهٌم عافٌه4

94939391899555517نادى الجٌشنغم حاتم محمد لطفى احمد5

93939091949055112القناه الرٌاضى(.)بسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزٌد 6

9489909293895479صٌد الدقى(.)دٌنا عمرو محمود نبٌل البناوى 7

8077648078794581صٌد المحلهسعاد عادل حامد محب الدٌن8

DNSصٌد المحلهسلمى السٌد عبدهللا الهندوم

 سنه16بندقٌه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96939496959456824القناه الرٌاضى(.)بسنت احمد محمد عبدالكرٌم محمد 1

95979292969556722القناه الرٌاضىندى محمد حافظ ابراهٌم المهدى2

90929296949455819صٌد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االدٌب3

92909594929555818المؤسسه الرٌاضٌهجنى محمد اسماعٌل عبدالاله4

95868994969555520نادى الجٌشزٌنب سلطان حسٌن سلطان حسن5

94939090948754813القناه الرٌاضىرٌماس ولٌد محمد عبدالعزٌز6

88879385888452510القناه الرٌاضىزٌنه شرٌف عزت جمال محمد عبدالعزٌز7

   
      



7984878891905199نادى الجٌشمنة هللا محمود سعد عبدهللا عبدالرحمن8

80848784888851110اتحاد الشرطة(.)فرٌده مصطفى محمد خلٌل مصطفى 9

8481819084915117نادى الجٌش(.)بسمله عمرو سٌد محمد 10

8484828685855068نادى الجٌشجنى احمد محمود السٌد عبدالمولى11

7788848083824945نادى الجٌشجومانه احمد خلٌل محمد خلٌل الساعى12

7384818580844875نادى الجٌش(.)شهد محمد السٌد احمد علم الدٌن 13

7885778680814874القناه الرٌاضىلٌنه نادر حسٌن صبحى عبدالحمٌد محمد توفٌق14

8277838484724823نادى الجٌشاٌتن باسم فوزى سامى عمر 15

 سنه12بندقٌه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8785902626نادى الجٌشجنى محمد كمال فهٌم عافٌه1

8689872623نادى الجٌشاروى محمد على محمد عتمان2

8586902615نادى الجٌش(.)جومانه هشام ابوبكر حسٌن حسن 3

   
      


