
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

90969496969857019المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد عبدالفتاح1

97959591939656715نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد2
951009693899456714المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد3
95959495939456618نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم4
92919597969356415المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس5
9592969493945649المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى6
95999093949256315نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى7
88949593929956115منتزه بدرالرياضىاحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل8
94919198949155910المؤسسة الرياضيةمحمد امالى احمد احمد محمد9

91949092949455510نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام10
9293939293925559منتزه بدرالرياضىمحمد رجب ابراهيم يوسف11
90939194929255210المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف نصار12
9389919291945506المؤسسة الرياضيةعبدالروؤف عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران13
9289929194915497نادى الشرقيةاحمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى14
93928490959454811نادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان15
91969088879554710مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل16
9191909393885467منتزه بدرالرياضىالسعيد محمد السعيد محمد17
92919086919354310نادى الجيشاحمد زين العابدين عبدالوهاب محمد18
8687899092965409صيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على19
94918685908953510نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى20
8791878782925267المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان21
9190918680805187صيد المحلةالهامى نبيل محفوظ على القال22
8480869189875173مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل23
M.V.P8488868285905153عبدهللا محمد حامد محمود24
8591928681805153صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى25
7982888890835105صيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى26
8583838386885085قارون الرياضيمحمد السيد عبدالرحمن27
8671818384794844الرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا28

7081798378844752الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى29
7280758085774691الرباط واالنواراحمد محمد غريب ابوالحسن30

665470748081425الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده31
475159534149300قارون الرياضيمحمد عبدهللا موسى ابراهيم32

(رجال)فرق مسدس هواء 

:المؤسسة الرياضية1
570سامى عبدالرازق محمد عبدالفتاح

5641698احمد نبيل ابراهيم العادلى
564عماد السيد ابراهيم حسن يونس

 ضغط هواءاالتحاد  بطولة كأس
 نادى جهاز الرياضه العسكريعلى ميادين 

25-7-2020 

   
      



:نادى الجيش2
567احمد حسام صالح الدين محمد
5631696احمد عصمت كمال مصطفى
566حافظ جمال حافظ ابراهيم

نادى منتزه بدر الرياضى3
555محمد رجب ابراهيم يوسف

5611662احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل
546السعيد محمد السعيد محمد

:صيد المحلة4
515محمود حسن نجيب الشربينى
5181573الهامى نبيل محفوظ على القال

540محمد محمود تهامى محمد على

:الرباط واالنوار 5
484محمد ضياء حسن عبدهللا
4751428هانى حامد على الزعترى

469احمد محمد غريب ابوالحسن

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95979093919456013مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى1
97949389919055411المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد القمشانى2
8793938889885386المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر3
96829086909353710نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن4
77948791908952811المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور5
9185869487815249نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى6
8888878987825217نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح7
8588879082865185المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه8
8682938487825145نادى الجيشانجى مجدى ابراهيم الدسوقى حسين9

8186908781885134المؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد10
8184868588855095نادى الجيشمروه ثروت امام حسين11
8583838386885085نادى الجيشهبه سراج الدين سيد محمود12

بندقية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9810098100999959447المؤسسة الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم1

9810095991009959142المؤسسة الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم2

989697989610058536نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر3

97979997979658339المؤسسة الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى4

97969597999858230منتزه بدرالرياضىمحمد اشرف على عبدالنور5

97979696989758131المؤسسة الرياضيةمصطفى محمد محمد عبدهللا قدوس6

961009793959757826اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى محمد7

93949798989657630نادى الجيشمحمد طارق محمد طه8

94979694979657427منتزه بدرالرياضىمحمد على قطب الرمادى9

   
      



869598969610057132المؤسسة الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى10

96939794979457118نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي11

95959395969657031نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي12

93919597929556321منتزه بدرالرياضىاحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم13

95969291929456022نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف14

9293949390895519نادى الجيشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى15

8581818274764797الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم16

7872818283784744الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى17

78748067877345910الرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين18

5152697462503581كفر منصوركريم صفوت كامل احمد19

5748505665723482كفر منصورضياء بدر تاس جريس20

DNSكفر منصوراحمد عبدالغنى عبدالعال محمد الخضرى

DNSالمؤسسة الرياضيةاحمد محمود محمد عطيه عرام

 :(رجال  )رق بندقيه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

594حماده محمود طلعت ابراهيم

5831768محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى
591ابراهيم احمد محمد كريم

نادى منتزه بدر الرياضى2

582محمد اشرف على عبدالنور

5631719احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

574محمد على قطب الرمادى

نادى الجيش 3

585محمد فارس محمد عامر

5601716احمد السيد حسن عبداللطيف
571ياسين فايز عيد سلطان مرسي

نادى الرباط واالنوار4

479محمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم

4741412ناصر احسان عبده موسى

459معتز على زين العابدين ابوالعنين

   
      



بندقية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99999798969958840صيد المحلةهدى عادل السيد محمود1
979795999910058733نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع2
959810097999658534نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى3
94969897979958134نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 4
94979697959857730نادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى5
93979597999357427نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان6
94969696979457322صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن7
89979693939155919المؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى8
91978894919255320صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين9

95909489929155115المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد10
DNF186المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى11

DNSنادى الجيششيماء عبداللطيف محمد حشاد

   
      


