
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

94949595979456918المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد1
94959492979356517نادى بدرمحمد رجب ابراهيم يوسف2
94959394959256315القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل3
95979289949456114نادى بدرالسعيد محمد السعيد محمد4
96959294919256011نادى الشرقيهمحمد عبدالهادى محمد عبدالوهاب صقر5
97949194949056011نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل6
95899392989255912القناه الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى7
90929498929355911المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف 8
9455610 94929392المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران9
9292939194935558القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى10
96939291899155212نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد11
8695949395895527اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد12
89969192899455113مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل13
8992949289925487نادى الجيششهاب انور عبدالحكيم داود14
9091938694925469نادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان15
9289899192895428نادى الشمساحمد عبدالفتاح صالح على شريف16
8790929189925416مدينة نصرمحمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا17
8789889595875415اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى18
8985908890955378صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى19
8789889189915358صيد الدقىمحمد على اسماعيل محمد الديهى 20
9289928585915345غزل المحلهحسين عبدالحميد محمد االعصر21
88909094878453311صيد الدقىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل22
8683909389905316صيد الدقىمحمد هانى السعيد محمد حافظ23
9087878691905315مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر24
8691868491905289صيد المحلةالهامى نبيل محفوظ على القال25
8284888891885214صيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى26
8584898688885201نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده27
8386858788865155نادى الجيشاحمد محمود محمد احمد مبروك28

8588898683815122صيد الدقىحسام نعيم العبد عبدالمالك29
8883848688815103غزل المحلهمحمد عبد الوهاب عبدالهادى سيد احمد30

90929292865750912القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد31
8381818587895064صيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى32
8486848180824972غزل المحلهمحمد عبدالعزيز محمود ابوليله33
867982838384497كفر الدواراحمد محمد عبده جاد هللا34
7780818678784804كفر الدوارعبدالناصر جابر احمد العسكرى35

DNSغزل المحلهمحمد احمد ابوخليل مصطفى حسن
DNSصيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على

DNSنادى الجيشاحمد زين العابدين عبدالوهاب محمد
DNSصيد الدقىسيف الدين وائل ممدوح مصطفى على

DNSالقناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود

(رجال)فرق مسدس هواء 

:منتزه بدر 1
565محمد رجب ابراهيم يوسف
5611686السعيد محمد السعيد محمد

560احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

المؤسسه الرياضية 2
559رمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف 

5691684عبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد
556عبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران

:القناه الرياضى 3
555اكرم كريم احمد مصطفى

5591677محمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى
563كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

:نادى الجيش4
552احمد حسام صالح الدين محمد

5461646عماد عاطف صابر رشوان
548شهاب انور عبدالحكيم داود

 ضغط هواءاالتحاد  بطولة كأس
 نادى كفر الداورعلى ميادين 

27 -28- 12-2019 

   
      



:نادى مدينة نصر 5
551احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

5411623محمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا
531خالد مصطفى حسن مظهر

:صيد المحلة6
537محمود حسن نجيب الشربينى

5211586اسامه محمد ابوالعنين السنباطى
528الهامى نبيل محفوظ على القال

:صيد الدقى7
535محمد على اسماعيل محمد الديهى 

5121578حسام نعيم العبد عبدالمالك
531محمد هانى السعيد محمد حافظ

:غزل المحلة8
497محمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 
5101541محمد عبد الوهاب عبدالهادى 

534حسين عبدالحميد محمد االعصر

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

91959494949456217مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى1
95929291959055513القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 2
8990909295965526نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 3
9495888986945467مدينة نصرشروق كمال حسنى عبدالسالم 4
8790949189945455القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 5
89908989909454111القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 6
8292898892915344صيد الدقىامال طارق حسين ابراهيم7
8892868693885339نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى8
88908490898852911صيد الدقىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر9
8783909087925294نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح10
8886838992895274المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحليم جمعه11
8683879391865265القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود12
8988868682895204نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 13
8492818686845134القناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد14
8182898786815061صيد المحلةهند زيدان على زيدان15
9077838789785042نادى الجيشمروه ثروت امام حسين16
8185848083885013مدينة نصرشروق محمد ماجد السيد احمد سعد17
7685818082774811كفر الدوارياسمينا مجدى احمد خليل18

DNSصيد الدقىهاجر ماجد محمد على سليمان نجم
DNSصيد الدقىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس

DNSصيد الدقىرقيه ماجد محمد على سليمان نجم

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:القناة الرياضى 1

541يمنى محمد سيد محمد محمود 

5451641اكرام كريم احمد مصطفى 

555هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

:نادى الجيش 2

552اسراء زكريا ابراهيم حسن 

5291614مها محمد السيد سليمان مصباح

533اسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى

:نادى مدينة نصر 3

562دينا عصمت كمال مصطفى

5461609شروق كمال حسنى عبدالسالم 

501شروق محمد ماجد السيد احمد سعد

فرق خارج الترتيب

 صيد الدقى

   
      



بندقية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98999898979858840اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 1

95979997999858529نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر2

95999997959958434نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي3

94989798979958334نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود4

96979894979657828صيد الدقىباسم احمد حسن راشد5

95989697959657728نادى بدرمحمد على قطب الرمادى6

94999794969657629نادى بدرمحمد اشرف على عبدالنور7

98939399969657524القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى8

95959693999757523اتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى9

96969297949957430المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى10

96949697979157120القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود11

94969395979557025المؤسسه الرياضيةمصطفى محمد محمد عبدهللا قدوس12

86979595969656524نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي13

95969597929056522اتحاد الشرطةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر14

97949492939456426نادى الجيشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى15

89949599939456419نادى بدرمحمد عبدالنبى محمد خليفة16

90919094939455219نادى الجيشمحمد طارق محمد طه17

92929389919054710نادى الجيشعبدالرحمن نصر فتحى عبدالتواب18

9189938388895339نادى الشمساحمد محمد مجاهد عبدالفتاح19

86828887857950711كفر الدوارشريف خالد محمد على الثابت20

6982808486894907كفر الدوارحسن عبدالقادر حسن عبدالفتاح البنا21

7180777977744583كفر الدوارالسيد السيد يوسف العفيفى22

DSQالقناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين

DNSصيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

DNSالقناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى

DNSنادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر

DNSاتحاد الشرطةمحمد سعد منصور احمد

 :(رجال  )رق بندقيه ضغط هواء ف

نادى الجيش 1

584ياسين فايز عيد سلطان مرسي

5831752مصطفى رضا محمد محمود
585محمد فارس محمد عامر

اتحاد الشرطه2

588مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

5751728عبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى
565عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

نادى منتزه بدر3

576محمد اشرف على عبدالنور

5771717محمد على قطب الرمادى

564محمد عبدالنبى محمد خليفة

:غزل كفر الدوار4

507شريف خالد محمد على الثابت

4901455حسن عبدالقادر حسن عبدالفتاح البنا
458السيد السيد يوسف العفيفى

فرق خارج الترتيب

نادى القناه الرياضي

   
      



بندقية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95999999989958934نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 1
95979797999658130القناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف2
96949596999757734نادى الجيشنورهان محمد محمود عامر3
95959596969757428صيد الدقىدينا امجد احمد فؤاد الحارونى4
93969394979656921نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق5
91949196999756824اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 6
96978994929856621صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن7
94969595909556525صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم8
93959294979356418صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 9
93899494939956217اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب10
95939291949155615صيد الدقىيارا احمد محمد عبدالناصر11
91899495919355313القناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 12
89889092938954112القناه الرياضىسلمى احمد على على صالح13
90947894909353914اتحاد الشرطةنمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى14
8790868890905316صيد الدقىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال15
7464757678814483كفر الدوارنشوى سعد فوزى سعد محمد16

DNSنادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى
DNSنادى الجيششيماء عبداللطيف محمد حشاد

DNSنادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

589منة هللا حسين عبدالفتاح 

5771735نورهان محمد محمود عامر

569بسنت احمد محمد توفيق

:صيد الدقى 2

564ندى محمد وائل احمد حسن 

5661704هبة هللا محمد وائل احمد حسن

574دينا امجد احمد فؤاد الحارونى

:القناة الرياضي3

553اسراء ابراهيم صابر احمد 

5411675سلمى احمد على على صالح

581هدير محمد فيصل يوسف

:اتحاد الشرطه 4

568شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

5621669اسراء حاتم طه محمد نجيب

539نمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى

   
      


