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االتحاد المصرى للرماية 

×:مسدس رجال 

57516المؤسسة الرياضيةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح المشد1

57210نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم2

57115المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى3

56911نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى4

56817المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف 5

56715المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى6

56312القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد7

5627المؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد8
56116المؤسسة الرياضيةمحمد ابراهيم زكى ابراهيم الدسوقى9

56113المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس10

56014القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل11

55911نادى الجيشحسام محمد احمد محمد البشنينى12

5599القناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى13

55815مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود 14

55715نادى الشرقيهسامح محمد عبدالرحمن محمد على15

55710نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام16

55610مدينة نصرعمر محمد عبدالقادر السيد بسيونى17

5509اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد18

5485اتحاد الشرطةمحمد فتحى عبدالعال سليم19

5475نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى20

5469نادى الشرقيهجمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك21

5449اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى22

5448صيد الدقىمحمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم23

5427القناه الرياضىاشرف محمد فرج الجوهرى24

5416نادى الشمسمحمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 25

5415القناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود26

5375صيد الدقىمحمد على اسماعيل محمد الديهى 27

5365نادى الشمسحازم عطيه ابراهيم محمد عطيه28

5359صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى29

5346صيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على30

5344نادى الشرقيهالسعيد محمد السعيد محمد31

5328المؤسسة الرياضيةمحمد رجب ابراهيم يوسف32

5298مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل33

5297صيد المحلةحسام الحسين عبدالرحمن الشربينى34

5287نادى الشمساحمد عبدالفتاح صالح على شريف35

5274مدينة نصرمحمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا36

52410مدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر37

5194الشبان المسلمينمحمد احمد محمود على38

5159غزل المحلةمحمد السيد عرفه ابراهيم39

5084غزل المحلةحسين عبدالحميد محمد االعصر40

5074نادى الجيشهانى محمود محمد عزت السحار41

5013سكر قوصمحمد حسن محمد حسن42

4966سكر قوصمحمد احمد مرسى محمد43

4915الرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا44
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4873سكر قوصايمن حسين مصطفى 45

4866سكر قوصمحمد عبدالرؤوف محمد يوسف46

4846صيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى47

4782غزل المحلةمحمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 48

4411الشبان المسلمينعالء عطيه عويضه احمد49

4172الرباط واالنواراحمد محمد غريب ابوالحسن50

3471الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده51

3440مدينة نصرسيف احمد سيف الدين احمد داود52

DNSنادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده

DNSصيد الدقىعبدهللا احمد فؤاد احمد عطا

DNSنادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان

DNSالشبان المسلمينمنصور عبدالراضي علي اسماعيل

DNSمدينة نصرنور الدين صبحي ربيع عبدالخالق ابراهيم

DNSالشبان المسلمينحسام محمد صابر عبدالحميد

DNSنادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد

DNSصيد المحلةاسامه محمد ابوالعنين السنباطى

 :(رجال  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى الجيش1

569احمد عصمت كمال مصطفى

5721698حافظ جمال حافظ ابراهيم

557لؤى حامد محمود كرام

المؤسسه الرياضية 2

561عماد السيد ابراهيم حسن يونس

5621694سامى عبدالرازق محمد

571احمد نبيل ابراهيم العادلى

:القناه الرياضى 3

559اكرم كريم احمد مصطفى

5411660محمد اسماعيل زرزور محمود

560كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

:نادى مدينة نصر 4

558على كامل عبدربه محمود 

5291643احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

556عمر محمد عبدالقادر السيد بسيونى

:اتحاد الشرطة5

550احمد محمود حامد محمد حماد

5481642محمد فتحى عبدالعال سليم

544باسم ايمن حسن حجازى

نادى الشرقية6

557سامح محمد عبدالرحمن محمد على

5461637جمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك

534السعيد محمد السعيد محمد



3

:نادى الشمس 7

541محمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 

5361605حازم عطيه ابراهيم محمد عطيه

528احمد عبدالفتاح صالح على شريف

:صيد المحلة8

535محمود حسن نجيب الشربينى

5341598محمد محمود تهامى محمد على

529حسام الحسين عبدالرحمن الشربينى

:غزل المحلة9

515محمد السيد عرفه ابراهيم

5081501حسين عبدالحميد محمد االعصر

478محمد عبدالعزيز  محمود ابوليله 

:سكر قوص 10

501محمد حسن محمد حسن

4961484محمد احمد مرسى محمد

487ايمن حسين مصطفى 

:نادى الرباط واالنوار11

491محمد ضياء حسن عبدهللا

4171255احمد محمد غريب ابوالحسن

347محمد محمد احمد محمد فوده

x:مسدس سيدات

56712مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى1

56510اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى2

56114مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم3

55515المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر4

5555صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 5

55111المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد الفشانى6

54811اتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى7

5475صيد الدقىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر8

5435القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود9

5408نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 10

5387القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 11

5377نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى12

5362اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر13

5332القناه الرياضىاشرقت حسنى محمد زيدان قطب14

5318نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح15

5317القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 16

5303صيد الدقىامال طارق حسين ابراهيم17

5295نادى الجيشساره عبدهللا عبدالعزيز متولى18

5273صيد الدقىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس19

5262نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 20

5255المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور21

5245القناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد22

5237المؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد23

5225صيد اسكندريهسالمين محمد قاسم طاهر المصرى24

5215القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 25
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5211اتحاد الشرطةيارا اشرف ابراهيم احمد 26

5196صيد الدقىرقيه ماجد محمد على سليمان نجم27

5164صيد المحلةهند زيدان على زيدان28

5163نادى الجيشهبه سراج الدين سيد محمود29

5133المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحليم جمعه30

5121نادى الجيشهاجر شريف صالح الدين31

5054نادى الشمسنورهان محمد عبدالعزيز حلمى32

4933اتحاد الشرطةايه محمود حامد محمد33

4904القناه الرياضىمريم محمد على حسين34

4881مدينة نصرتقى محمد صفى الدين مصطفى صادق 35

4192نادى الشمسانجى صبرى سيد محمد ابوالنجا36

DNSصيد الدقىهاجر ماجد محمد على سليمان نجم

DNSاتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل

DNSنادى الجيشعفاف محمد فتحى محمد الهدهد

DNSنادى الشمسساره خالد عصفور عبدالحميد

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:اتحاد الشرطة 1

565نسرين حسن سيد الصباحى

5361649ناى احمد عبدالمجيد جابر

548دعاء فؤاد محمد فتحى

:صيد الدقى 2

547هاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر

5301632امال طارق حسين ابراهيم

555مسكات على اسماعيل محمد الديهى 

المؤسسه الرياضية3

525مرام احمد محمد سرور

5511631هدير سعد محمد سعد الفشانى

555اميره فتوح عثمان محمد نصر

:نادى مدينة نصر 4

567دينا عصمت كمال مصطفى

5611616رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

488تقى محمد صفى الدين مصطفى صادق 

:القناة الرياضى 5

543ياسمين محمود عبده محمود

5211602اكرام كريم احمد مصطفى 

538هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

:نادى الجيش 6

529ساره عبدهللا عبدالعزيز متولى

5401595اسراء زكريا ابراهيم حسن 

526هدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 
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x

59451المؤسسه الرياضيةاسامه محمد السعيد1

59450المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى2

59348نادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر3

58843المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم4

58841المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم5

58737نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود6

58334المؤسسه الرياضيةاحمد محمود محمد عطيه عرام7

58033اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 8

57936نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر9

57428نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي10

57426المؤسسه الرياضيةمحمد شعبان احمد موسى11

57225المؤسسه الرياضيةمحمد اشرف على عبدالنور12

56929اتحاد الشرطةمحمد سعد منصور احمد13

56921نادى الشرقيهمحمد ممدوح محمد محمد عبدالاله14

56324اتحاد الشرطةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر15

56227القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود16

56219صيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن17

56123القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى18

56117نادى الشرقيهمحمد على قطب الرمادى19

55012اتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد20

54918صيد المحلةعمر خالد عبدالهادى نعمان النمودى21

54815نادى الشرقيهمحمد عبدالنبى محمد خليفة22

54815القناه الرياضىمصطفى محمد منصور حامد احمد23

52915القناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين24

52612صيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا25

52213سكر قوصمحمد عيد محمد عبدالرحمن26

5065سكر قوصمحمود طه صالح عبدالمنعم27

5017الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى28

4815نادى الشمسمحمود محمد زاهر محمد المنشاوى29

4684سكر قوصسمير غريب ابراهيم يوسف30

4554نادى الشمساحمد محمد مجاهد عبدالفتاح31

4484سكر قوصاشرف فرج محمد على32

4350الرباط واالنوارهشام محمد على ابوحشيش33

4242مدينة نصرايمن صبحى حميده بسيونى34

4003الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم35

DNSاتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد

DNSالقناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى

DNSصيد الدقىمحمد هشام محمد نور الليثى

DNSصيد الدقىاحمد هشام محمد نور الليثى

DNSنادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي

DNSالمؤسسه الرياضيةمحمد السيد على كريم

: بندقية رجال 
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بندقية فرق رجال

المؤسسه الرياضية 1

594اسامه محمد السعيد

5881776ابراهيم احمد محمد كريم

594محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

نادى الجيش 2

593محمد حمدى عبدالقادر

5791759محمد فارس محمد عامر

587مصطفى رضا محمد محمود

اتحاد الشرطه3

569محمد سعد منصور احمد

5801712مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 
563عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

:نادى الشرقيه 4

569محمد ممدوح محمد محمد عبدالاله
5481678محمد عبدالنبى محمد خليفة
561محمد على قطب الرمادى

:القناة الرياضى5

562محمد سيد محمد محمود

5611652محمود احمد عطيه موسى
529احمد عادل محمد حسين

:سكر  قوص6

506محمود طه صالح عبدالمنعم

5221496محمد عيد محمد عبدالرحمن
468سمير غريب ابراهيم يوسف

:نادى الرباط واالنوار7

435هشام محمد على ابوحشيش

5011336ناصر احسان عبده موسى

400محمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم

:بندقية سيدات 

59445المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد محمد1

58944نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 2

58837صيد المحلةهدى عادل السيد محمود 3

58742نادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى4

58739نادى الجيششيماء عبداللطيف محمد حشاد5

58439القناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف6

58436نادى الجيشنورهان محمد محمود عامر7

58233المؤسسة الرياضيةهدير السيد محمد السيد مخيمر 8

57931نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع9

57430المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى10
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57327المؤسسه الرياضيةريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم11

56925نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق12

56423صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن13

56320صيد المحلةلبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ14

56320القناه الرياضىاميره عبدالرحمن عبدهللا حامد هديب15

56221صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 16

56220صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين17

56017القناه الرياضىسلمى احمد على على صالح18

55821المؤسسه الرياضيةفدوى ابواليزيد زكى ابواليزيد حسين 19

55815المؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى20

55620المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد21

55517صيد المحلةايه محمد كامل زكى22

55118صيد الدقىيارا احمد محمد عبدالناصر23

54815صيد الدقىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال 24

53812اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب25

5328اتحاد الشرطةمريم حسن محمد حسن الشاذلى26

5297صيد المحلةساميه سمير مسعد الطنطاوى 27

4948القناه الرياضىاالء ابراهيم صابر احمد28

DNSالقناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 

DNSصيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد

DNSاتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 

 :(سيدات  )فرق بندقيه ضغط هواء 

:نادى الجيش 1

587شيماء عبداللطيف محمد حشاد

5871763دينا حسنى عبدالعزيز العيسوى

589منة هللا حسين عبدالفتاح 

:المؤسسه الرياضية 2

594الزهراء شعبان معبد محمد

5821750هدير السيد محمد السيد مخيمر 

574مى ممدوح محمد زكى

:صيد المحله 3

588هدى عادل السيد محمود 

5631713لبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ

562ايه ايمن منير السعيد نور الدين

:القناة الرياضي4

560سلمى احمد على على صالح

5631707اميره عبدالرحمن عبدهللا حامد هديب

584هدير محمد فيصل يوسف

:صيد الدقى 5

564هبة هللا محمد وائل احمد حسن

5621677ندى محمد وائل احمد حسن 

551يارا احمد محمد عبدالناصر


