
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

98959497939457117نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم1

98959393939356512المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف نصار2
93939692959456313نادى بدرالسعيد دمحم السعيد دمحم3
90949294949555911نادى الشمسهيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر4
90919493969455810المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح5
92909492969355711المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق دمحم6
9686909693925539نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل7
9086989494875499المؤسسة الرياضيةعبدالروؤف عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران8
9194939190905497مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود9

91929193938754710نادى الجيشابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس10
8891929190935459المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد11
8794909391905459اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى12
8990938891945458المناة الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد13
9090908993935457نادى الجيشاحمد ضياء زينهم احمد على 14
8790958988955447نادى الشمسخالد منصور احمد فهمى15
9086929192935447غزل المحلهعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر16
9090879394895436نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين دمحم17
8993899391885435مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود18
90889688889254210نادى الشمسعمر دمحم شلبى وراد19
9087899193925428المناة الرياضىزياد عماد احمد فهمى20
8689919190945414الرباط واالنواراحمد يحيى ابراهيم دمحم21
8890929392855408صيد المحلهدمحم محمود تهامى دمحم على22
9285918991915397صيد المحلهمحمود حسن نجيب الشربينى23
9188888893885367نادى بدرمحمود جالل دمحم دمحم24
9289938787885363المناة الرياضىكريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل25
9491879286855358المناة الرياضىدمحم السيد جمال دمحم فوزى احمد26
8489928893885348نادى الشمسحازم عطيه إبراهيم دمحم عطيه27
9388868990845306حدائك االهرامحسن نصر دمحم عبدالنبى نصار28

9084869088885267صيد الدلىاسالم دمحم احمد دمحم على29
8688879089855255الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن30

8693888880895248نادى بدراحمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى31
8690888886845224مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر32
8786838985855155صيد الدلىحسام نعيم العبد عبدالمالن33
8583868687885154حدائك االهرامهانى محمود دمحم عزت السحار34
8981848689865153غزل المحلهدمحم عبد الوهاب عبدالهادى سيد احمد35
8683858488815076نادى الشمساحمد عصام عبدالمنعم صادق36
8286768485794925الرباط واالنواردمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم37
7991828079814923غزل المحلهدمحم السيد عرفه ابراهيم ابوالعال38
8990797289724913حدائك االهراموسام عبدالموى زكى عياد39
7980767790844866نادى الشمسيحيى هشام فتحى عبدالحميد عمار40
7781867880814833حدائك االهرامامير عبدالجيد فريد41
8381857380784800المناة الرياضىسامر حسن عكاشه دمحم42
7457818186814602صيد الدلىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل43
88817DNF176مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل44

DNSنادى الجيشيوسف زين العابدين دمحم ابوعيسى
DNSنادى الجيشاحمد سيد سيد على حسن

DNSحدائك االهرامعمر عامر دمحم ذكى

(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرياضية 1
557سامى عبدالرازق دمحم

5651667رمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف نصار
545عبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد

:نادى الجيش2
543احمد حسام صالح الدين دمحم
5711661حافظ جمال حافظ ابراهيم

547ابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس

 بطولة كاس االتحاد ضغط هواء
 على ميادين المركز االوليمبى بالمعادى 

  6 ،7  ،13 ،14 /1 /2023 

   
      



:منتزه بدر 3
524احمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى

5631640السعيد دمحم السعيد دمحم
553احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

:نادى الشمس 4
559هيثم خليل دمحم دمحم ابوعمر

5341635حازم عطيه إبراهيم دمحم عطيه
542عمر دمحم شلبى وراد

S
:المناه الرياضى 5

542زياد عماد احمد فهمى
5451623عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد

536كريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل

:نادى الرباط واالنوار6
541احمد يحيى ابراهيم دمحم

5251558احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن
492دمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم

:غزل المحلة7
492دمحم السيد عرفه ابراهيم ابوالعال

5151551دمحم عبد الوهاب عبدالهادى 

544عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

:حدائك االهرام8
530حسن نصر دمحم عبدالنبى نصار

4911536وسام عبدالموى زكى عياد
515هانى محمود دمحم عزت السحار

:صيد الدلى9
460مصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل

5151501حسام نعيم العبد عبدالمالن
526اسالم دمحم احمد دمحم على

:نادى مدينة نصر 10
543سليم احمد سيف الدين احمد داود
1761268احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

549على كامل عبدربه محمود

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97949697959757620المناه الرياضىهاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 1
92949397969256412مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم2
9691939090935539المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان دمحم نصر3
88949293948955010مدينة نصرمنال عمرو مصطفى سامى عبدالبالى4
92949289919054810نادى الجيشايمى دمحم حافظ ابراهيم5
9595948191925486صيد الدلىريم خالد دمحم كامل علوى6
9189948891945477نادى الشمسنادين يوسف يحيى يوسف جريس7
91919186919654612نادى الجيشساره خالد هاشم احمد8
9286939292915469صيد الدلىساره نبيل عبدالفتاح شيحه9

9092949094865466صيد الدلىمسكات على اسماعيل دمحم الديهى 10
8792899293915449المناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى11
9093879385935419اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر12
9189908891925416المناه الرياضىيمنى دمحم سيد دمحم محمود13
8989938991885397المناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود14
9187899292875383المؤسسة الرياضيةنور الهدى طارق دمحم على مصطفى15
8790919288895376نادى الجيشمها دمحم السيد سليمان مصباح16
8790909188915373صيد الدلىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر17
8992938889845356المؤسسة الرياضيةمرام احمد دمحم سرور18
8793928588845293نادى الجيشاالء دمحم عبدالرحمن مرسى19
8888888689895284نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود20
8789868886895256مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم دمحم21
8583878983855124صيد الدلىدينا اشرف على يحيى على امين22

8583878484875105نادى الشمسساره عهدى دمحم على حجاج23
8490858580855097نادى الشمسانجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا24
8682818987795044نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد25
7987878085835013المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى عبدالرحمن26
8685818581825003اتحاد الشرطةاالء دمحم عبدالمطلب حسن27
8174908581864975مدينة نصرحنان دمحم عبدالغنى صبيح28

   
      



7883868483764904هواة الصيدأسماء على مصطفى دمحم مصطفى29
8985738276804852نادى الشمسشيرين مصطفى محمود يونس30
8080828675814841مدينة نصرميرال كمال سيد محمود31
7878798076874784هواة الصيدمها إيهاب حلمى احمد الهنداوى32
7077776156844251هواة الصيدايه دمحم متولى حافظ الفوال33

DNSمدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى

DNSالمؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:المناة الرياضى 1

539ياسمين محمود عبده محمود

5441659اكرام كريم احمد مصطفى

576هاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 

:صيد الدلى 2

546مسكات على اسماعيل دمحم الديهى 

5461629ساره نبيل عبدالفتاح شيحه

537هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالمادر

المؤسسه الرياضية3

553اميره فتوح عثمان دمحم نصر

5381626نور الهدى طارق دمحم على مصطفى

535مرام احمد دمحم سرور

:نادى الجيش 4

548ايمى دمحم حافظ ابراهيم

5281622هبة سراج الدين سيد محمود

546ساره خالد هاشم احمد

:نادى الشمس5

509انجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا

5471566نادين يوسف يحيى يوسف جريس

510ساره عهدى دمحم على حجاج

:هواة الصيد 6

478مها إيهاب حلمى احمد الهنداوى

4901393أسماء على مصطفى دمحم مصطفى

425ايه دمحم متولى حافظ الفوال

بندلية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

102.5104.2103.9104.8103.9105.7625.0نادى الجيشدمحم حمدى السيد دمحم عبدالمادر1

104.1103.6104.1102.4101.4104.6620.2المؤسسه الرياضيةدمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى2

98.8102.1102.4106.3101.8104.9616.3صيد الدلىمصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 3

100.7103.9101.8103.4101.4103.0614.2نادى الجيشدمحم صبحى دمحم المرشد4

101.299.7102.7102.1104.8103.2613.7نادى الجيشسيف هللا شريف امام دمحم ابوسنه5

99.9103.6103.2101.9102.3101.9612.8نادى الجيشمصطفى رضا دمحم محمود6

103.4102.0101.2102.4100.1101.8610.9نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي7

102.2102.6102.4103.098.399.1607.6المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى8

99.1101.3100.6100.1102.5103.0606.6بدر الرياضىدمحم اشرف على عبدالنور9

101.7100.699.3102.5101.3100.3605.7بدر الرياضىاحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم10

102.5102.5102.298.5100.099.2604.9المناه الرياضىعمر دمحم منصور حامد11

100.1103.098.6100.7101.8100.2604.4صيد الدلىباسم احمد حسن راشد12

100.1102.0101.4101.698.6100.4604.1نادى الجيشمصطفى طه دمحم العربى طه محمود13

100.099.499.8101.3102.1100.0602.6بدر الرياضىالسيد دمحم السيد على14

99.298.5101.299.298.7105.1601.9بدر الرياضىدمحم عبدالنبى دمحم خليفة15

98.599.7100.397.697.897.0590.9صيد الدلىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا16

98.499.196.099.398.599.0590.3المناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى17

102.799.2100.196.697.693.8590.0المناه الرياضىدمحم سيد دمحم محمود18

95.397.198.799.299.497.2586.9المناه الرياضىعمر يسرى عرفه دمحم بدر19

96.897.894.099.996.5100.6585.6صيد الدلىمازن طارق محمود عبدالحليم20

96.695.397.198.198.699.0584.7المؤسسه الرياضيةدمحم احمد حسن احمد دومه21

97.295.998.694.899.393.5579.3صيد المحلةشريف دمحم ابراهيم غريب حسن22

94.893.594.395.989.897.5565.8نادى الشمسمحمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى23

   
      



92.990.993.690.589.397.1554.3نادى الشمساحمد دمحم مجاهد عبدالفتاح24

89.593.188.194.085.688.7539.0نادى الشمساحمد حسين ذكى حسنين25

85.281.989.289.287.791.7524.9الرباط واالنوارعادل السيد يوسف المطاوى26

84.986.189.087.587.186.3520.9مدينة نصراحمد دمحم محمود بدوى عبدهللا27

83.382.990.987.780.782.0507.5مدينة نصرعمرو دمحم إبراهيم عمران28

82.781.682.885.180.677.9490.7الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى29

81.176.275.983.081.388.2485.7الرباط واالنوارعالء دمحم دمحم سيد احمد30

DNSصيد الدلىاحمد دمحم وائل احمد حسن

DNSنادى الشمسعادل احمد السيد على

 :(رجال  )رق بندليه ضغط هواء ف

:نادى الجيش1

612.8مصطفى رضا دمحم محمود

610.91848.7ياسين فايز عيد سلطان مرسي

625دمحم حمدى السيد دمحم عبدالمادر

:نادى منتزه بدر2

606.6دمحم اشرف على عبدالنور

605.71815احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

602.6السيد دمحم السيد على

المؤسسه الرياضية 3

620.2دمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

584.71813دمحم احمد حسن احمد دومه

607.6احمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى

صيد الدلى4

616.3مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 

604.41806.3باسم احمد حسن راشد

585.6مازن طارق محمود عبدالحليم

:المناة الرياضى5

590.3محمود احمد عطيه موسى

604.91782.1عمر دمحم منصور حامد

586.9عمر يسرى عرفه دمحم بدر

:نادى الشمس 6

554.3احمد دمحم مجاهد عبدالفتاح

565.81659.1محمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى

539احمد حسين ذكى حسنين

:الرباط واالنوار7

490.7ناصر احسان عبده موسى

524.91501.3عادل السيد يوسف المطاوى

485.7عالء دمحم دمحم سيد احمد

بندلية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

103.7104.0104.0103.8103.6104.5623.6المؤسسة الرياضيةفريده خالد احمد دمحم درويش1

102.3103.1103.0103.5104.3104.0620.2صيد المحلةمى مجدى السيد ابولرن2

101.5102.6102.2104.0103.4104.8618.5نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع3

103.7102.3101.3103.4103.9103.5618.1نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 4

102.1103.6103.4104.1101.9101.8616.9نادى الجيشدينا حسنى العيسوى5

103.2103.6103.4102.298.0100.9611.3نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد6

100.8103.9100.6100.9101.9101.7609.8المناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 7

101.3101.5102.0101.3103.4100.0609.5المناه الرياضىياسمين ايهاب دمحم دمحم8

99.0100.2101.7101.0100.9100.8603.6صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين9

97.8100.2101.0101.5102.499.7602.6صيد المحلةريهام مجدى السيد ابولرن10

97.197.1102.0100.6102.699.7599.1نادى الجيشنورهان دمحم محمود عامر11

96.998.3100.598.7100.098.8593.2المؤسسة الرياضيةريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم12

99.997.699.098.396.3100.3591.4المناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود13

   
      



97.199.293.998.2102.498.6589.4صيد الدلىندى دمحم وائل احمد حسن 14

98.494.9100.396.699.799.4589.3صيد الدلىهبة هللا دمحم وائل احمد حسن15

97.998.999.996.695.4100.2588.9صيد الدلىباكينام طارق حسن نسيم16

94.296.697.096.298.294.4576.6نادى الشمسدنيا جمال عبدالحميد عبدالنبى17

80.584.280.985.894.394.8520.5اتحاد الشرطةوالء فارس محمود يوسف18

 :(سيدات  ) بندليه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

618.1منة هللا حسين عبدالفتاح 

616.91853.5دينا حسنى العيسوى

618.5ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

:صيد المحله 2

620.2مى مجدى السيد ابولرن

603.61826.4ايه ايمن منير السعيد نور الدين

602.6ريهام مجدى السيد ابولرن

:المناة الرياضي3

591.4باسنت محمود عبده محمود

609.51810.7ياسمين ايهاب دمحم دمحم

609.8اسراء ابراهيم صابر احمد 

:صيد الدلى 4

588.9باكينام طارق حسن نسيم

589.31767.6هبة هللا دمحم وائل احمد حسن

589.4ندى دمحم وائل احمد حسن 

   
      


