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 :(رجال) أوضاع 3م بندليه 50

×

111431المؤسسة الرياضيةاحمد محمود دمحم عطيه عرام1

110925المؤسسة الرياضيةمصطفى رضا دمحم محمود2

110726المؤسسة الرياضيةياسين فايز عيد سلطان مرسي3

110530المؤسسة الرياضيةمصطفى دمحم دمحم عبدهللا لدوس4

109225المؤسسة الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى5

109221المؤسسة الرياضيةدمحم على لطب الرمادى6

107420المؤسسة الرياضيةدمحم صبحى دمحم دمحم المرشدى7

106214المؤسسة الرياضيةعصام خالد عبدالعظيم ابراهيم8

106119المؤسسة الرياضيةاحمد السيد حسن عبداللطيف9

103410المؤسسة الرياضيةدمحم عبدالنبى دمحم خليفة10

 :(سيدات) أوضاع 3م بندليه 50
×

106218المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى عبدالرحمنتسجيل

101011المؤسسة الرياضيةمى ممدوح دمحم زكىتسجيل

 :(نسائى)م مسدس  25

55411المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان دمحم نصرتسجيل

 :(رجال)م مسدس سريع 25

55411المؤسسة الرياضيةدمحم مرتضى عبدالرؤوف عبدالحميد1

5498المؤسسة الرياضيةدمحم امالى احمد احمد دمحم2

261صيد اسكندريةعمرو محى الدين محفوط احمد محفوظ3

 :(رجال)م مسدس مركزى 25

5628المؤسسة الرياضيةدمحم امالى احمد احمد دمحم1

5478المؤسسة الرياضيةدمحم مرتضى عبدالرؤوف عبدالحميد2

5417المؤسسة الرياضيةعبدالروؤف عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران3
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5409المؤسسة الرياضيةابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس4

5405المؤسسة الرياضيةدمحم يحيى دمحم عبدالعال5

5339المؤسسة الرياضيةحسام دمحم احمد دمحم6

5014صيد الدلىماجد دمحم نبيه عثمان7

4785صيد الدلىعمرو عبدالمنعم سويلم8

4704صيد الدلىاحمد عصام يحيى لبيب9

4662صيد الدلىعمرو يسرى على الجيار10

4601المؤسسة الرياضيةاحمد عبدالموى دمحم ابراهيم شلبى11

4533المؤسسة الرياضيةدمحم رجب ابراهيم يوسف12
4353المؤسسة الرياضيةاحمد عادل احمد اسماعيل صديك13

4331صيد الدلىشريف حسن احمد الصغير14

4113المؤسسة الرياضيةاحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل15

396صيد الدلىالشريف عبدهللا دمحم على الحسن16

3461نادى الشمسحسام عبدالعزيز حسن المعداوى17

346صيد الدلىعبدالكريم محسن عبدالعزيز فتحى18

3302المؤسسة الرياضيةسامح دمحم سمير دمحم19

329صيد اسكندريةايمن احمد كمال عبدالحميد20

2951المؤسسة الرياضيةالسعيد دمحم السعيد دمحم21

2811صيد الدلىخالد خيرى محمود الليثى22

2731صيد الدلىدمحم احمد حسن احمد الفمى23

251صيد الدلىتامر امين احمد اسماعيل ابوحسين24

248صيد الدلىشريف دمحم فاروق ابوالعز حسن25
242نادى الشمسدمحم محمود دمحم العليمى26

200صيد الدلىالشريف هاشم دمحم على الحسن27

182المؤسسة الرياضيةشادى دمحم غريب28

163صيد الدلىدمحم خالد يحيى زكريا يحيى29

131نادى الشمسوائل امين عبدالنبى عبدالمنعم30

122صيد الدلىعمر مصطفى مصطفى ممبل31

114صيد الدلىنديم رضا دمحم الجرايه32

111صيد الدلىوائل امين احمد اسماعيل ابوحسين33

88صيد الدلىخالد حسام الدين دمحم نبيه34

84صيد الدلىاحمد محمود عبدالعال ونان35

831صيد الدلىاحمد سيد فرغلى دمحم فرغلى36

81صيد الدلىشريف ايهاب عبدالمادر شاكر37
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81صيد الدلىاحمد المصبى عبدالنبى الدسولى38
74صيد الدلىكريم عاصم دمحم ابوالعنين39

52المؤسسة الرياضيةاشرف فاروق السيد40

50صيد الدلىعمر عثمان دمحم عثمان41

24صيد الدلىشادى عبدالمحسن عبدالحليم دمحم42

18صيد الدلىعثمان دمحم عثمان احمد43

8صيد الدلىهشام فؤاد عباس السعيد44

DNSصيد الدلىاحمد مجيب عبدهللا على

DNSصيد الدلىرامى دمحم ابوضيف دمحم سليمان

DNSصيد الدلىرفيك الفهد المنصور كمال الدين

DNSصيد الدلىدمحم مصطفى عبدالحميد حنفى


