
 سنه21مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

91949491969556113المؤسسة الرياضيةيوسف حسام صالح الدين دمحم 1

93928993989556011المناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى2

9390919494925548اتحاد الشرطةيوسف دمحم سمير دمحم3

9194899291905476نادى الجيش(.)باسل لؤى حامد محمود كرام 4

8889918893935426المؤسسة الرياضية(0)محمود احمد حسن احمد دومه 5

9189928991905423مدينة نصردمحم خالد دمحم عزالدين حافظ 6

8888949790845417نادى الجيشعلى الدين طارق دمحم على7

8892878991925399نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى8

9390868987855304مدينة نصرعمر دمحم سيف الدين احمد داود9

9090819090885297نادى الجيشيوسف يحيى زكريا دمحم طلبه 10

8187869291785156نادى الشمساشرف حسام الدين عبدهللا دمحم الموافى11

8780808284895024المؤسسة الرياضيةمصطفى وليد دمحم عثمان دمحم الجندى12

8281858481814941المناه الرياضى(.)دمحم عبدالخالك دمحم دمحم عوض هللا 13

DNSالمناه الرياضىمعاذ سيد عواد بدوى صديك

سنه18مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

90939193909755410اتحاد الشرطه(.)عمرو خالد دمحم سويلم 1

9291889093905446المناه الرياضىساجد هانى دمحم على2

9392878985905366صيد الدلىفؤاد عاصم دمحم عبدالرحيم3

9284888693915346المؤسسة الرياضية(.)عبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد 4

8690879089875292نادى الشمساحمد دمحم احمد عادل منصور 5

8883898487875185المناه الرياضىفارس دمحم لطفى عبدالرؤوف ابوالعزم 6

8685869087845184نادى الشمسعبدالرحمن يحيى مصطفى7

8886868785795115نادى الجيشاحمد عادل دمحم الصادق دمحم عزب 8

8389828381895073اتحاد الشرطةحسين سيد احمد زكى عليوه9

8387848885785054المناه الرياضى(.)عبدالوهاب السيد دمحم عبدالاله اسماعيل 10

8586878379845042المناه الرياضىنور يحيى عبدالفتاح احمد11

8483858481824994حدائك االهرام(.)عبدالرحمن دمحم احمد دمحم عبدالرسول 12

7882847481864854نادى الجيشعمر رضا عبدالعظيم دمحم لاسم13

8284777480864832هواة الصيددمحم احمد متولى حافظ إبراهيم الفوال14

7877828381804812نادى الجيش(.)مهند عصام مسلم على 15

7283798279794744نادى الشمس(.)مينا مجدى أنطون اسعد 16

6680848875754682المؤسسة الرياضية(.)حسن جمال دمحم السيد مخيمر 17

7788827472754681المناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب 18

6575857278754502نادى الجيشباسل تامر مصطفى سانى رضوان19

8171766869654303اتحاد الشرطهبالل احمد دمحم السيد الصفطى20

DNSلارون الرياضىفوزى محمود فوزى محمود عثمان

DNSحدائك االهرامعبدالرحمن إيهاب سامى حامد وهبه

DNSنادى الجيشعبدالرحمن يحيى زكريا دمحم 

DNSاتحاد الشرطهعلى دمحم محمود دمحم عبدالسميع

 سنه16مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8887818486895155نادى الجيشياسين عماد فؤاد يوسف دمحم يوسف1

8881908486865154مدينة نصريوسف احمد إسماعيل السيد سالم2

8281878785885104نادى الشمسحسين صبرى سيد دمحم ابوالنجا3

8389838482855060المناه الرياضىاحمد اشرف دمحم فرج الجوهرى4

7983898177814904نادى الجيشكيرلس شنوده كريم حليم عبده سليمان5

8482788177834853المناه الرياضىدمحم احمد عبدالتواب محمود6

8281857978774822نادى الجيشدمحم جميل زغلول جميل زكرى7

8081767375854701المؤسسة الرياضيةعمر دمحم دمحم عبدالفتاح سيد8

 (ناشئين)ضغط هواء األتحاد  بطولة كاس
 اتحاد الشرطة الرياضىعلى ميادين 
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7877817480784681نادى الشمسعمر دمحم احمد دمحم9

7981868273664673نادى الشمسعلى زكريا لطفى مصطفى عبدهللا10

697784737781461نادى الجيشيحيى عالء دمحم إسماعيل عيسى11

7681758274684560نادى الشمس(.)ادهم احمد مصطفى 12

7571797980624462المؤسسة الرياضيةدمحم جمال دمحم السيد مخيمر13

7081747849614132المؤسسة الرياضيةاحمد حسام الدين احمد عبداللطيف احمد14

6358636061703752مدينة نصرصالح حامد دمحم صالح الدين حامد البرى15

DNSنادى لاروناحمد حسين عزت احمد

DNSهواة الصيدبراء وائل فتحى دمحم السيد

 سنه13مسدس ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9192962795مدينة نصر(.)عمرو خالد مصطفى حسن مظهر 1

8895952785المناه الرياضى(.)يوسف تامر محمود عبدالحميد محمود 2

8795902722مدينة نصرعلى خالد مصطفى حسن مظهر3

8894892713مدينة نصريامن حازم دمحم امين جاد الحك4

9189882684نادى الجيش(.)زياد دمحم يحيى ابوالسعود 5

8989902683نادى بدرمالن محمود لطب دمحم لطب6

8787832574مدينة نصرحمزه دمحم ممدوح دمحم محمود يوسف7

8683842535المناه الرياضىانس احمد دمحم احمد عبدالعال8

898084253اتحاد الشرطةيوسف ادهم عالء الدين يحيى محمود9

718383237صيد الدلى(.)جوزيف جورج عريان يعموب زاخر 10

767576227اتحاد الشرطةجواد دمحم بخيت احمد المهدى11

6576752161هواة الصيدزياد هانى عبدهللا إبراهيم موسى12

6976702153اتحاد الشرطةعمر احمد رامى إسماعيل عبدالفتاح فوده13

6975702141نادى بدرانس محمود لطب دمحم لطب14

7072672091نادى الشمسمحمود احمد مصطفى كمال مصلحى احمد15

415042133المؤسسة الرياضية(0)باسل عبدالصمد دمحم عبدهللا عرلات 16

DNSنادى لارونيوسف عرفات جمعه عبدالعزيز

 سنه21مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

88899395939555315مدينة نصرحبيبه محمود دمحم محمود عبدالعال1

93919388929054714صيد الدلى(.)نجوى مهاب حسين الجبالى 2

9189919288905414المؤسسة الرياضية (0)منة هللا عبدالهادى على على احمد 3

88919388918954011نادى الجيشجيالن حامد دمحم احمد لابيل 4

8991878989905353اتحاد الشرطة(.)االء دمحم عبدالمطلب حسن 5

9189868289885256المؤسسة الرياضيةهنا دمحم سيد دمحم شتا6

8984928389885255المؤسسة الرياضيةنيره وليد حسين حموده حبابه7

8586918785885226المناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل 8

8787888881875182المناه الرياضىهاجر عاطف صابر دمحم9

8488878985845177المناه الرياضى(.)منه دمحم دمحم فتوح غنيم 10

8382898688895173نادى الجيش(.)ساره عبدالمنعم احمد على السيد 11

8082838674854904صيد الدلىمريم دمحم حمدى حسن فرج12

7782788485714771نادى الجيشسهيله هانى فاروق حافظ13

8179747471824611المناه الرياضىاشرلت اشرف فكرى حسين14

685662787264400مدينة نصرشمس حسام الدين دمحم شولى عبدالعظيم15

DNSاتحاد الشرطةمنار دمحم محمود دمحم

DNSاتحاد الشرطةجودى تامر فايز دمحم حلمى ابوالخير

 سنه18مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

97959692929656813المناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

8993869092885383المؤسسة الرياضيةفريده دمحم عيد سليمان بدوى2

8893889488855368المناه الرياضىفاطمه احمد فتحى دمحم إبراهيم3

8392939088885344المناه الرياضى(.)رنيم ابراهيم عزت دمحم فوزى 4

9380858590865193اتحاد الشرطة(.)جنى دمحم محمود على 5

8089908987835185مدينة نصرملن محمود دمحم محمود عبدالعال6

8883898286865141مدينة نصر(.)فرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى 7

8182919380855126اتحاد الشرطة(.)زهوه ايمن احمد دمحم حسن المديم 8

8688798785825074نادى الجيشحبيبه سيد درويش جادالكريم9

8282858286895065المؤسسة الرياضيةمنه هللا احمد مصطفى احمد10

7988868582865065نادى الجيششذى دمحم السيد احمد11

   
      



8884837687835013المؤسسة الرياضية(.)ملن نبيل دمحم يوسف بدوى 12

8582828174834874المناه الرياضى(.)جنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن 13

8284778387744874نادى الجيشعائشه هانى دمحم فتحى عبدالحميد ابوعاصى14

7175868481844813نادى الشمسساميه خالد عبده زكى شلبى15

7984837977784802المناه الرياضىجنى محمود دمحم عبدهللا16

8475797882804782اتحاد الشرطةملن حسام محمود دمحم محمود17

8274767978824712نادى الشمسساره هانى فؤاد منشاوى18

5975495859673671هواة الصيدندى رضا فاروق على مصطفى الفوال19

5760536671583651حدائك االهرام(.)سما اسامه السيد عبدالمادر 20

42434353DNF181نادى الشمسفريده هشام دمحم فؤاد إبراهيم عرفه21

DNSالمناه الرياضى(.)هايدى احمد حسن دمحم عبدالحافظ 

 سنه16مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

8983889089885275نادى الجيشجودى نبيل ثروت ابوالفتوح ابوالمعاطى1

8688888691885271اتحاد الشرطهجومانا حاتم فوزى السيد على2

8588868980905187نادى الشمسمريم مصطفى احمد عادل منصور حمد3

8484908784865154اتحاد الشرطهديمه دمحم محمود على السيد4

8486888383805045نادى الجيش(.)ساره محمود دمحم احمد دمحم شرف 5

7982858179804862المؤسسة الرياضية(.)صفيه سامى يوسف عبدالبالى سيد 6

7477758286844781اتحاد الشرطهجودى دمحم بخيت احمد المهدى7

7382768075904761صيد الدلىميان دمحم حسين دمحم8

7682737879844722نادى الجيشروان ياسر حنفى دمحم عبدالرحمن9

8080867076734651نادى الشمس(.)كوثر دمحم احمد على نوفل 10

7365777987794601نادى الجيشريم عمر احمد ابراهيم11

7074707982834582اتحاد الشرطههنا سامح رؤوف دمحم صالح هالل12

6864827781814531حدائك االهرامملن جمال دمحم جمعه13

6578727483794512اتحاد الشرطههنا احمد رامى إسماعيل فوده14

8184716974714501نادى الجيشجنه عمرو على عفيفى دمحم15

706670697175421هواة الصيد(.)ساميه هانى عبدهللا إبراهيم موسى 16

646652556067364اتحاد الشرطهمايا دمحم احمد حسن صبرى17

DNSنادى الجيشجود دمحم ابوالحسن دمحم هنداوى

DNSالمؤسسة الرياضيةحبيبه دمحم على دمحم على

 سنه13مسدس ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9195932799نادى الشمسنيللى شريف حامد محمود العروسى1

9293932788حدائك االهرام(.)ندى رفعت محمود عبدالحميد 2

9291932764نادى الجبش(.)فرح وليد دمحم ناجى حسن نايل 3

9189942743نادى الجبشريتاج احمد دمحم دمحم الجابرى4

9292892733نادى الجبش(.)حنان احمد احمد دمحم موسى 5

9089922714نادى الجبش(.)هيفن امير مجدى الصاوى شاهين 6

8789932695حدائك االهرامجنى أنور دمحم نجيب أنور دمحم7

8688902641المناه الرياضىحال مصطفى عبدالواحد دمحم عرفه8

8187882566هواة الصيدرحمه عصام دمحم إبراهيم حسن 9

7991832532صيد الدلىزينه عصام احمد جاد عبدالحافظ10

8683812502نادى الشمس(.)جيسيكا كريم ضياء نسيم مشرلى 11

7983852471المناه الرياضىجنى مصطفى نبيل السيد كامل12

7979782362المناه الرياضىنورا عصام سيد احمد السماسيرى 13

7881742331حدائك االهرامدانا دمحم سعد دمحم المتيشى14

7569642082المؤسسة الرياضيةعهد عبدالصمد دمحم عبدهللا عرلات15

 سنه21بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9595969910010058532نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين لناوى1

959710099949558034المناه الرياضىمجدى دمحم حافظ ابراهيم المهدى2

93949492959756521نادى الجيش(.)احمد عمرو دمحم على مخلص 3

97999292869656226المناه الرياضىحمزه مصطفى السيد دمحم السيد4

93939392969356016المؤسسة الرياضية(.)دمحم احمد حسن احمد دومه 5

92939294949455922نادى الجيشبيير سمير عزت بسطوروس6

93919592919455618صيد المحلهمازن عبدالحميد رمضان فرج7

96959391968555618نادى الجيش(.)عبدالرحمن ايمن على حسنين 8

97938992948855323المؤسسة الرياضيةكريم دمحم محمود فهمى سيد9

   
      



88858996898753410الرباط واالنواراحمد دمحم عبدالرحمن احمد العباسى10

8072828079884814صيد الدلىدمحم محمود محمود غالى11

DNSنادى الجيشدمحم منصور دمحم عبدالرحمن

 سنه18بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96989596989858135المؤسسة الرياضيةدمحم مصطفى احمد دمحم سعد1

97979592949557022المناه الرياضى (.)عبدالرحمن دمحم السيد توفيك على 2

92969794939456621نادى الجيش(.)مهاب احمد خليل دمحم خليل الساعى 3

95929591949155818حدائك االهراممحمود هانى محمود فراج عثمان4

90978796939255518صيد المحلةاحمد دمحم مسعد دمحم فرحات5

91919392929355215المناه الرياضىمهاب حازم احمد دمحم ابوالنجا6

90919292949255114نادى الجيشعبدالرحمن دمحم صديك عبدهللا على7

91909493898954613صيد المحلةفهد عبدالعزيز عبدالفتاح جمعه8

92938988918954216صيد المحلةعمر دمحم فارس دمحم عامر9

89919089898953714صيد المحلة(.)مازن عادل فاروق على االمام 10

89838489868952011صيد الدلى(.)سيف الدين دمحم عبد المنعم على داود 11

7388849090895147نادى الجيشيوسف وائل دمحم المهدى عبدالرحمن12

7574707979774541صيد الدلىعلى دمحم وائل احمد حسن يسن13

 سنه16بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95949095939155820المناه الرياضى(.)حمزه ياسر حسن دمحم سليم 1

90939396919355621نادى الجيشدمحم امجد دمحم حسين حسن2

86888894928553313نادى الجيشستيفن سمير عزت بسطوروس سالمه3

85929488918153114نادى الجيشاحمد عالء الدين دمحم تونى عبدهللا4

91878086878952014نادى الجيش(.)دمحم كريم شعبان حامد إبراهيم 5

908486868585516الرباط واالنوارعمر هانى إبراهيم حسن موسى6

87868786838551410نادى الجيشيحيى حازم فهمى ابراهيم زايد7

8581898689825126صيد المحلة(.)سمير دمحم سمير احمد دمحم 8

8483858289875109المؤسسة الرياضيةمروان احمد حسن احمد دومه9

8482788683925057المناه الرياضىدمحم احمد دمحم شحاته مصطفى نجم الدين 10

8087878086774977نادى الجيشادهم دمحم صديك عبدهللا11

7983828181704768المناه الرياضىخالد السيد دمحم مصطفى فتوح12

6874748076674394المناه الرياضىدمحم هانى عبدالرحمن احمد13

7567717073794353حدائك االهراممازن إيهاب عبدالتواب عالم عبدالتواب14

 سنه13بندليه ناشئين 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99999929717صيد المحلهفارس دمحم فارس دمحم عامر1

97989929417المناه الرياضىمروان احمد دمحم عبدالكريم دمحم2

95959828811نادى الجيش(.)سليم عمر فاروق عمر حسن شحات 3

94989528712المناه الرياضىيوسف اشرف دمحم فرج الجوهرى4

95939728511نادى الجيش(.)معاذ إبراهيم سليمان على سويلم 5

9696912839صيد المحله(.)خالد اسامه دمحم فتحى دمحم النبراوى 6

9194922777نادى الجيش(.)دمحم احمد لطفى شحاته 7

9488882703المناه الرياضىاحمد مدحت عبدالرازق متولى الذكى8

87938926911اتحاد الشرطةيوسف احمد عاطف على فايد9

819188260صيد المحلهدمحم اشرف عطيه السيد شهود10

7591922587المناه الرياضىعاصم سيد عبدالعزيز سيد احمد عبدالرحيم11

8386882576اتحاد الشرطةاحمد دمحم احمد نورالدين12

8385862545حدائك االهرامحمزه سمير رافت عبدالمنعم لابيل13

8580882533هواة الصيدهشام ايمن دمحم عطيه دمحم السيد الشاعر14

8586822531حدائك االهرامعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا خضر احمد درويش15

7788852504المناه الرياضى(.)احمد وليد دمحم إبراهيم موسى 16

8189782482صيد المحلهاحمد سامى جمال دمحم داود17

7875812343هواة الصيدحمزه دمحم نعيم محمود إبراهيم عطيه18

6871682072المناه الرياضىعمر عيد دمحم يوسف درويش19

796561205هواة الصيددمحم سامى دمحم المغاورى على دمحم 20

516565181هواة الصيدعمر دمحم نعيم محمود إبراهيم عطيه21

DNSنادى بدرانس محمود لطب دمحم لطب

DNSنادى الجيشمينا ماركو نادى جرحس إبراهيم

DNSنادى الجيشيس دمحم احمد سالم

   
      



 سنه21بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96999998979558432المناه الرياضىمنه احمد خضر دمحم على 1

94959497969757322نادى الجيشمريم وائل دمحم المهدى 2

97969693969457223المناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد3

97939994949457125صيد المحلةسهيله سمير الدمحمى دمحم الغرابلى4

96979491909055820نادى الجيشنغم حاتم دمحم لطفى احمد5

90939790939055312نادى الجيش(.)ساره دمحم احمد هالل 6

95928989908954412نادى الجيش(.)وفاء حامد حسن حامد 7

83898685968452312نادى الجيشنورا اشرف نصر عبدالسالم8

8384868283825007اتحاد الشرطهلجين دمحم عبدالسالم السروى9

7978808081564542اتحاد الشرطه(.)حبيبه كامل عبدالعزيز خلف هللا 10

 سنه18بندليه ناشئات 

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

959897989910058734المناه الرياضىندى دمحم حافظ ابراهيم المهدى1

979595971009958334المؤسسه الرياضيهجنى دمحم اسماعيل عبدالاله 2

95939899939757526نادى الجيشملن خالد احمد دمحم درويش3

96959595969557230المناه الرياضى(.)بسنت احمد دمحم عبدالكريم دمحم 4

94969393969556726نادى الجيشريناد هشام ابوبكر حسين5

95969694939256623صيد المحلهمنة هللا احمد حسن احمد االديب6

90949592939455819نادى الجيشيمنى دمحم عبدالفتاح شبل حسن7

91899094969255222صيد الدلى(.)فريده مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى دمحم8

92939392879455119نادى الجيش(.)زينب سلطان حسين سلطان حسن 9

94879487898653712صيد المحلهسلمى سمير الدمحمى دمحم الغرابلى10

92859387898553110نادى الجيش(.)بسمله عمرو سيد دمحم 11

8488879289865268صيد الدلىلوجين طارق فاروق دمحم مبرون12

83908686858851811صيد الدلىحبيبه احمد حسن امين لاسم13

8483888285805026اتحاد الشرطة(.)شهد دمحم السيد احمد علم الدين 14

DNSغزل المحله(.)ميار ياسر طلبه الخشاب 

 سنه16بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

96989796969557830المناه الرياضى(.)ريماس وليد دمحم عبدالعزيز 1

97949895989557734المؤسسه الرياضيهجودى حسن دمحم عبدالمطلب يونس2

96929291969356025نادى الجيش(.)ماهيتاب ايمن على حسنين رفاعى 3

93899392969555823حدائك االهراممرفت أنور دمحم نجيب أنور دمحم4

94929093949355620غزل المحله(.)فاطمه هشام صابير فضه 5

93959193918955216نادى الجيش(.)جومانه احمد خليل دمحم خليل الساعى 6

91938991938854510صيد المحلة(.)ريناد رضا عبدالرازق احمد بسيونى دمحم 7

88909091899354114نادى الجيش(.)صباح السيد داود دمحم 8

88908786968953612نادى الجيشجنى احمد محمود السيد9

8593918290905318هواة الصيد(.)هنا تامر دمحم ممدوح متولى الشحات 10

88908986888852910المناه الرياضىسلمى دمحم إسماعيل محمود فؤاد11

8192898585865188نادى الجيشرزان امير مجدى الصاوى دمحم شاهين12

8490878585825138المؤسسه الرياضيهداليا مجدى دمحم صبح سيد منصور 13

7392868884875108صيد المحلة(.)شهد احمد البسيونى ابوسالمه 14

8179848679884978صيد المحلةنور تامر عبدهللا عبدالحك دمحم العبد15

7184848085844888صيد الدلىيمنى ياسر محمود دمحم ابوالعنين16

8171759076784714المناه الرياضىصبا محمود دمحم عبدهللا الحديدى17

8082757281784683صيد المحلة(.)ملن تامر عبدهللا عبدالحك دمحم العبد 18

6865657278774251حدائك االهرامكرمه احمد عبدالرحمن عبدالسالم موافى19

DNSحدائك االهرامملن دمحم دمحم فتحى دمحم حنفى الجوهرى

DNSحدائك االهرام(.)سما خالد دمحم احمد عفيفى 

DNSنادى الجيشماجوندرا ماركو نادى جرجس

DNSصيد المحلةملن محمود دمحم ابوالفتوح احمد

   
      



 سنه13بندليه ناشئات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

93979828810المناه الرياضى(.)خديجه دمحم السيد توفيك على عبدالعاطى 1

931009428718المناه الرياضىسلمى شريف عزت جمال دمحم عبدالعزيز2

96949628613المناه الرياضىسما محمود احمد عطيه موسى3

93949728415نادى الجيش(.)اروى دمحم على دمحم عتمان 4

8996932788نادى الجيش(.)جومانه هشام ابوبكر حسين حسن 5

9290912739هواة الصيدملن عزت دمحم دمحم عبدهللا6

8989942726نادى الجيشجاسمين كريم شعبان حامد ابراهيم7

8991912718المناه الرياضىجويريه هيثم دمحم عبده على8

9186902678نادى الجيشاميره دمحم على دمحم عثمان9

8787922666المناه الرياضىجهاد حمدى عبدالمنعم محمود حسن10

8581872531المناه الرياضىبسمله احمد غنيم دمحم عبداللطيف11

8276722303حدائك االهرامريتاج امير عبدالمجيد فريد حسن12

DNS0نادى الجيشجيداء دمحم احمد سالم

0

   
      


