
 سنه21مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8690889792885419مدينة نصردمحم خالد دمحم عزالدين حافظ 1

9189908992905416نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى2

9291948490905413نادى الجيشيوسف يحيى زكريا دمحم طلبه 3

8494868985905286نادى الجيشدمحم احمد على سالم4

8788939184855285نادى الجيشعلى الدين طارق دمحم على5

8593878589875265نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام 6

7786838178834883المناه الرياضىدمحم عبدالخالك دمحم دمحم عوض هللا7

DNSاتحاد الشرطةيوسف دمحم سمير دمحم

سنه18مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9294948893925538المناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى1

8988908984875275صيد الدلىفؤاد عاصم دمحم عبدالرحيم2

8889848992845266المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد3

8888898388835193نادى الجيشعبدالرحمن يحيى زكريا دمحم 4

8788878583805107نادى الشرليةاحمد وجيه دمحم إبراهيم خليل5

92789086877550810المناه الرياضىفارس دمحم لطفى عبدالرؤوف ابوالعزم 6

8681828783895084اتحاد الشرطهعمرو خالد دمحم سويلم7

7785858582865003اتحاد الشرطهحسين سيد احمد زكى عليوه8

7989838480814963المناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب 9

7882787780724671المناه الرياضىنور يحيى عبدالفتاح احمد10

DNSالمناه الرياضىمعاذ سيد عواد بدوى صديك

 سنه16مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8588898085905179نادى الشمساحمد دمحم احمد عادل منصور 1

8286868484885103اتحاد الشرطةعلى دمحم محمود دمحم عبدالسميع2

7784898681794965المناه الرياضىساجد هانى دمحم على3

8177897581874901نادى الشمسعلى زكريا لطفى مصطفى عبدهللا4

8778748176854813هواة الصيددمحم احمد متولى حافظ ابراهيم الفوال5

8475818077814781المناه الرياضىدمحم احمد عبدالتواب محمود6

7078768584844773المناه الرياضىاحمد اشرف دمحم فرج الجوهرى7

8281797982684714نادى الجيشياسين عماد فؤاد يوسف دمحم يوسف8

8076777977824713المؤسسة الرياضيةعمر دمحم دمحم عبدالفتاح سيد9

7469808578844702نادى الشمسحسين صبرى سيد دمحم ابوالنجا10

7773698679774613المناه الرياضىاحمد هانى عادل سالم دمحم11

5475666573493820المؤسسة الرياضيةدمحم جمال دمحم السيد مخيمر12

DNSالمناه الرياضىيامن ابراهيم الشودافى منصور

 سنه13مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96979628910مدينة نصرعمرو خالد مصطفى حسن مظهر1

9495982875نادى الجيشيحيى عالء دمحم إسماعيل عيسى2

9793902806مدينة نصرصالح حامد دمحم صالح الدين حامد البرى3

9193962805مدينة نصريامن حازم دمحم امين جاد الحك4

9693892786مدينة نصرحمزه دمحم ممدوح دمحم محمود يوسف5

9391932777نادى الجيشدمحم جميل زغلول جميل زكرى6

9195902765مدينة نصرعلى خالد مصطفى حسن مظهر7

9292882721المناه الرياضىيوسف تامر محمود عبدالحميد محمود8

8493892662المؤسسة الرياضيةاحمد حسام الدين احمد عبداللطيف احمد9

 ضغط هواء ناشئيناألتحاد  بطولة كاس
 هيئة قناة السويس على ميادين 
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8189832531اتحاد الشرطةعلى احمد طلبه مصطفى طلبه فراج10

7061712020المؤسسة الرياضيةاحمد دمحم بهجات خليل العزازى11

7364561931اتحاد الشرطةجواد دمحم بخيت احمد المهدى12

DNSاتحاد الشرطةحمزه دمحم مصطفى محى مصطفى

DNSمدينة نصرعمر اسالم حسن طه حسنى

DNSنادى بدرمازن احمد دمحم عبدالرؤف دمحم اسماعيل

DNSنادى بدرسيف هللا دمحم احمد هالل

DNSنادى بدرمالن محمود لطب دمحم لطب

 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8388939294895399اتحاد الشرطة(.)االء دمحم عبدالمطلب حسن 1

8887948990905385المؤسسة الرياضيةهنا دمحم سيد دمحم شتا2

8486868788835143المناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل 3

8881858089895125نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 4

8484778679874975المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 5

8375838875854890المناه الرياضىمنه دمحم دمحم فتوح غنيم6

8078828278794793المناه الرياضىاشرلت اشرف فكرى حسين

DNSصيد الدلىنجوى مهاب حسين الجبالى 

DNSنادى الجيشجيالن حامد دمحم احمد لابيل 

DNSاتحاد الشرطةمنار دمحم محمود دمحم

 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8988898491895305اتحاد الشرطةجنى دمحم محمود على1

9287838480895155اتحاد الشرطةزهوه ايمن احمد دمحم حسن المديم2

9389879078785154نادى الجيشحبيبه سيد درويش جادالكريم3

8283957689845093مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى 4

8887848382835071المؤسسة الرياضيةملن نبيل دمحم يوسف بدوى 5

8276817682814782المؤسسة الرياضيةمنه هللا احمد مصطفى احمد6

7490817677784763المناه الرياضىجنى محمود دمحم عبدهللا الحديدى7

8781817380614632صيد الدلىمريم دمحم حمدى حسن فرج8

8481887269674614اتحاد الشرطةجودى تامر فايز دمحم حلمى ابوالخير9

7669798286694612المناه الرياضىجنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن10

6779656877734291مدينة نصرشمس حسام الدين دمحم شولى عبدالعظيم11

 سنه16مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8183868989955235نادى الجيشجودى نبيل ثروت ابوالفتوح ابوالمعاطى1

8687928878925234المؤسسة الرياضيةفريده دمحم عيد سليمان بدوى2

8586848883925183اتحاد الشرطهجومانا حاتم فوزى السيد على3

7781848079894904المؤسسة الرياضيةحبيبه دمحم على دمحم على4

7484798487804883اتحاد الشرطةملن حسام دمحم دمحم5

7979837785784813صيد الدلىميان دمحم حسين دمحم حسين6

7778847483714671نادى الجيشجنه عمرو على عفيفى دمحم7

6777798085764643المناه الرياضىمى مصطفى عبدالواحد دمحم عرفه8

7173797880734541اتحاد الشرطهجودى دمحم بخيت احمد المهدى9

858188987804303نادى الشمسمريم مصطفى احمد عادل منصور حمد10

DNSالمناه الرياضى(.)فاطمه احمد فتحى دمحم ابراهيم 

 سنه13مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9595962863نادى الجبشهيفن امير مجدى الصاوى شاهين1

8889882653المناه الرياضىنورا عصام سيد احمد السماسيرى 2

8290862581هواة الصيدرحمه عصام دمحم إبراهيم حسن 3

8985832573نادى الشمسنيللى شريف حامد محمود العروسى4

DNSالمناه الرياضىهنا السيد حسن المهدى5

   
      



 سنه21بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97989795979658037نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين لناوى1

94959895979357224نادى الجيشدمحم منصور دمحم عبدالرحمن2

93939695959957126المناه الرياضىمجدى دمحم حافظ ابراهيم المهدى3

95959594969256717نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 4

95959595939356623نادى الجيشعبدالرحمن ايمن على حسنين5

94839597969355823نادى الجيشاحمد عمرو دمحم على مخلص 6

93959395919055722نادى الجيشبيير سمير عزت بسطوروس7

84868690788450810المناه الرياضىحمزه مصطفى السيد دمحم السيد8

7868797480794583صيد الدلىدمحم محمود محمود غالى9

 سنه18بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96949592888955422صيد المحلةفهد عبدالعزيز عبدالفتاح جمعه1

91929391958855012المناه الرياضىعبدالرحمن دمحم السيد توفيك على 2

8890898888885319نادى الجيشيوسف وائل دمحم المهدى عبدالرحمن3

85858988869252514الرباط واالنواراحمد دمحم عبدالرحمن احمد العباسى4

8182908887845125صيد الدلىسيف الدين دمحم عبد المنعم على داود5

6970787771744391صيد الدلىعلى دمحم وائل احمد حسن يسن6

90848880DNF3423المناه الرياضىمهاب حازم احمد دمحم ابوالنجا7

 سنه16بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

91879194939354917المناه الرياضىحمزه ياسر حسن دمحم سليم1

93919490909154914نادى الجيشعبدالرحمن دمحم صديك عبدهللا على2

90879489889354113الرباط واالنوارعمر هانى إبراهيم حسن موسى3

88938891928753914صيد المحلةعمر دمحم فارس دمحم عامر4

87898990948953819نادى الجيشستيفن سمير عزت بسطوروس سالمه5

86889091899353710نادى الجيشاحمد عالء الدين دمحم تونى عبدهللا6

90908585899052912المناه الرياضىدمحم احمد دمحم شحاته مصطفى نجم الدين 7

7988858080764887المناه الرياضىموسى عادل عزيز وديع فهمى8

7676667476744427المناه الرياضىعلى خالد السيد يوسف شعبان9

DNSاتحاد الشرطةاحمد إيهاب فؤاد احمد شعبان

DNSحدائك االهراممحمود هانى محمود فراج عثمان

 سنه13بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

991009729621نادى الجيشسليم عمر فاروق عمر حسن شحات1

99979929523صيد المحلهفارس دمحم فارس دمحم عامر2

97979929318المناه الرياضىمروان احمد دمحم عبدالكريم دمحم3

95999128516هواة الصيددمحم دمحم طلبه إبراهيم طلبه الديب4

97909828515اتحاد الشرطةيوسف احمد عاطف على فايد5

96939628514المناه الرياضىاحمد مدحت عبدالرازق متولى الذكى6

97959328513هواة الصيدمصعب مجدى رشدى الحسينى عطيه الشين7

98939228311المناه الرياضىعبدهللا دمحم سيد دمحم محمود8

90959427915المناه الرياضىيوسف اشرف دمحم فرج الجوهرى9

9290962788المناه الرياضىعلى دمحم سيد دمحم محمود10

91909527611نادى الجيشعلى احمد على العبد دمحم11

91879026810اتحاد الشرطةاحمد دمحم احمد نورالدين12

8886822564المناه الرياضىعاصم سيد عبدالعزيز سيد احمد عبدالرحيم13

8585832532مدينة نصربجاد هيثم سعيد مصيلحى دمحم14

DNSحدائك االهرامعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا خضر احمد درويش

 سنه21بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99979498999858539المناه الرياضىمنه احمد خضر دمحم على 1

93949697939356627نادى الجيشمريم وائل دمحم المهدى 2

97869595959756523المناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد3

   
      



92919395919555714اتحاد الشرطهندى احمد مصطفى الجندى مصطفى4

85939395939555414نادى الجيشفرح حاتم دمحم لطفى احمد5

93889393938954915اتحاد الشرطههاجر إبراهيم دمحم حجازى حجازى6

 سنه18بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98989394969857730المناه الرياضىندى دمحم حافظ ابراهيم المهدى1

98989296959457325صيد المحلهمنة هللا احمد حسن احمد االديب2

93949291979456120المناه الرياضىبسنت احمد دمحم عبدالكريم دمحم3

94919391979255820نادى الجيشيمنى دمحم عبدالفتاح شبل حسن4

91879593939455317صيد الدلىفريده مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى دمحم5

88838890939253413نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن6

DNSصيد الدلىلوجين طارق فاروق دمحم مبرون

 سنه16بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

979898979810058843المناه الرياضىريماس وليد دمحم عبدالعزيز1

95969295959556828نادى الجيشجومانه احمد خليل دمحم خليل الساعى2

93919593929756119نادى الجيشريناد هشام ابوبكر حسين حسن3

91899292909254613المناه الرياضىسلمى دمحم إسماعيل محمود فؤاد4

93959289888554215نادى الجيشملن خالد احمد دمحم احمد5

9190868980835198المناه الرياضىصبا محمود دمحم عبدهللا الحديدى6

7779828280774775صيد الدلىيمنى ياسر محمود دمحم ابوالعنين7

7381827185844761المناه الرياضىحبيبه السيد دمحم احمد عيسى8

 سنه13بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97999829421المناه الرياضىخديجه دمحم عبدالكريم درديرى على1

98969929318نادى الجيشجومانه هشام ابوبكر حسين حسن2

961009729315المناه الرياضىبسمله احمد غنيم دمحم عبداللطيف3

97959929115المناه الرياضىخديجه دمحم السيد توفيك على عبدالعاطى4

98959628914المناه الرياضىسما محمود احمد عطيه موسى5

96959628715نادى الجيشاروى دمحم على دمحم عتمان6

94939328010المناه الرياضىفيروز احمد دمحم صديك إسماعيل7

9396902797المناه الرياضىسلمى شريف عزت جمال دمحم عبدالعزيز8

9392932786هواة الصيدملن عزت دمحم دمحم عبدهللا9

   
      


