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االتحاد المصرى للرماية 

x:  سنه21مسدس ناشئين 

55514نادى الشمسعمر محمد شلبى وراد1

55411مدينة نصركريم ايمن حسان احمد محمود 2

5495نادى الشمستميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 3

5459المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 4

5449المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 5

54111المؤسسة الرياضيةاحمد ضياء زينهم احمد على 6

5399مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود 7

5389صيد الدقىحازم يحيى عبدالمحسن دعبس8

5367نادى الجيشعبدالرحمن محمد عبدالرازق نصر9

5358نادى الشرقيهاحمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى10

5303المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ11

5286هواة الصيدسيف عاطف على عطيه محمد العسال12

5238هواة الصيدمصطفى محمود عادل محمود متولى 13

5236القناه الرياضىزياد عماد احمد فهمى14

5218صيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود15

5146القناه الرياضىاحمد محمد السيد توفيق على16

5138المؤسسة الرياضيةاحمد طارق رمضان محمد17

5112مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل18

5063القناه الرياضىكرم كريم احمد مصطفى19

49720صيد الدقىمحمود على اسماعيل محمد الديهى20

4945نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا21

4921اتحاد الشرطهمحمد نهاد حنفي محمود22

4692نادى الجيشاحمد عماد شعبان احمد 23

4641نادى الجيشيوسف هانى سيد سامى حيدر24

4332القناه الرياضىمحمود تامر محمود عبدالحميد25

4955هواة الصيدهادى عصام محمد ابراهيم حسن 26

:  سنه21فرق مسدس ناشئين 

:المؤسسة الرياضية1

544عمر احمد كمال عبدالفتاح 

5451630عبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 

541احمد ضياء زينهم احمد على 

:نادى مدينة نصر  2

539سليم احمد سيف الدين احمد داود 

5111604عمر وليد نبيل عقل

554كريم ايمن حسان احمد محمود 

نادى الشمس3

555عمر محمد شلبى وراد

4941598عبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا

549تميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 

 بطولة الجمهورية ناشئين ضغط هواء
 على ميادين نادى الرماية
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:نادى صيد الدقى4

538حازم يحيى عبدالمحسن دعبس

4971556محمود على اسماعيل محمد الديهى

521نورالدين محمد عبدالمنعم على داود

:نادى هواة الصيد 5

528سيف عاطف على عطيه محمد العسال

5231546مصطفى محمود عادل محمود متولى 

495هادى عصام محمد ابراهيم حسن 

:نادى القناة الرياضى6

506كرم كريم احمد مصطفى

5141543احمد محمد السيد توفيق على

523زياد عماد احمد فهمى

:نادى الجيش 7

464يوسف هانى سيد سامى حيدر

5361469عبدالرحمن محمد عبدالرازق نصر

469احمد عماد شعبان احمد 

x: سنه18مسدس ناشئين 

54510نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

5327المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه2

5276المؤسسة الرياضيةسيف الدين سليمان مغاورى سليمان3

5127مدينة نصرمحمد خالد محمد عزالدين حافظ 4

5125اتحاد الشرطهيوسف محمد سمير محمد5

5044نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام6

4964نادى الشمساحمد عمرو محمد يسرى 7

4923نادى الشمسكريم محمد ياسين محمد صادق8

4832نادى الشمسمحمود اشرف طه ابراهيم9

4812صيد المحلهاحمد اشرف محمود شتيوى10

4782صيد المحلهمحمود ابراهيم ابراهيم حسين خلف11

4781نادى الجيشمحمد احمد محمد كامل12

4561نادى الشمسمحمد احمد غانم خليل13

4543مدينة نصراسالم محمد عبدالعال عبدالرحيم14

x: سنه16مسدس ناشئين 

4396اتحاد الشرطهعمرو خالد محمد سويلم1

4243مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود2

4233القناه الرياضىعبدالوهاب السيد محمد عبدالاله اسماعيل3

4211صيد الدقىفؤاد عاصم محمد عبدالرحيم4

4185المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد5

4174صيد الدقىمروان عصام عبدالغفار متولى درويش6

4163المؤسسة الرياضيةاسالم ايمن محمود عبدالبارى السييد7

4032القناه الرياضىساجد هانى محمد على8

4024المؤسسة الرياضيةادهم محمد محمود قاسم مسعد9

3981القناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب10

3963صيد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن يسن11

3952القناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى12

3911المؤسسة الرياضيةيحيى سليمان مغاورى سليمان احمد13

3870صيد الدقىكريم محمد ابراهيم محمد14
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3821القناه الرياضىجمال محمد جمال احمد15

3794اتحاد الشرطهاحمد ياسر كمال عبدالفتاح16

3782المؤسسة الرياضيةادم ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى17

3600نادى الشمساحمد الهادى عبدالكريم محمد عبدالرحمن18

3030نادى الشرقيهمحمد احمد محمد مبروك الدناصورى19

x:  سنه21مسدس ناشئات 

56213مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم محمد 1

53915مدينة نصرمايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 2

5295مدينة نصرهيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 3

5167المؤسسة الرياضيةهايدى حسن محمد عبدالمطلب4

5156اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى 5

5096اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 6

5073القناه الرياضىفرح محمد محب ابراهيم 7

5063نادى الجيشنور الهدى طارق محمد على مصطفى8

4972القناه الرياضىهند اشرف محمد فرج الجوهرى9

4953نادى الجيششذى خالد محمد ابوبكر10

4914اتحاد الشرطةساره خالد محمد سويلم11

4905نادى الشمسمريم اشرف طه ابراهيم حسن12

4851نادى الجيشرنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد13

4843صيد الدقىمريم ثائر فتحى محمد القبارى 14

4803اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى15

4771مدينة نصرسندس هشام محمد فتحى محمد ابوالعزم16

4743مدينة نصرنورا ايهاب محمد رميس طه17

4631القناه الرياضىاسراء سمير خير عقاب محمود18

 :( 21ناشئات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى مدينة نصر1

562نهال طارق عبدالمنعم محمد 

5291630هيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

539مايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

:اتحاد الشرطه2

515االء محمد عبدالرحمن مرسى 

5091504االء محمد عبدالمطلب حسن 

480ندى احمد مصطفى الجندى مصطفى

:نادى الجيش3

485رنا محمد وليد محمد سمير على ابوزيد

4951486شذى خالد محمد ابوبكر

506نور الهدى طارق محمد على مصطفى

:القناة الرياضى4

507فرح محمد محب ابراهيم 

4631467اسراء سمير خير عقاب محمود

497هند اشرف محمد فرج الجوهرى
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: سنه 18مسدس ناشئات 
x

54812اتحاد الشرطةحبيبه وليد سالمه نصر 1

54310نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 2

5434صيد الدقىنجوى مهاب حسين الجبالى 3

5226المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 4

5134نادى الشمسلمياء وليد خليل مامون 5

5073القناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين6

5062القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن7

5032القناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل8

5027نادى الجيشسلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب9

5006القناه الرياضىسلسبيل هشام محمد السيد 10

5004القناه الرياضىجودى عمرو السيد محمد يوسف11

4923نادى الجيشملك ايهاب احمد عبدالحليم 12

4856المؤسسة الرياضيةجنى محمد ابوالحجاج حسنى فرشى13

4811نادى الجيشغدير سعد محمود يوسف بدرالدين14

4790نادى الجيشمايا ايهاب احمد عبدالحليم 15

4735اتحاد الشرطهملك وليد سالمه نصر16

4442القناه الرياضىياسمين اشرف خليل محمد الفخرانى17

x:  سنه 16مسدس ناشئات 

3644القناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

3452القناه الرياضىرنيم ابراهيم عزت محمد فوزى2

3381القناه الرياضىجنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن3

3360المؤسسة الرياضيةفريده محمد عيد سليمان بدوى4

3313حدائق االهرامجنى عبدالمجيد فتحى محمود عطيه5

3304القناه الرياضىفاطمه احمد فتحى محمد ابراهيم6

3303القناه الرياضىروان محمد فوزى بشير عيسى7

3303مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى8

3242المؤسسة الرياضيةهنا محمد سيد محمد شتا9

3231اتحاد الشرطهجنى محمد محمود على10

3103المؤسسة الرياضيةمنار محمود محمد عبدالباقى11

3091مدينة نصرمرام عمرو محمد عمران12

3031حدائق االهرامجنى عمرو احمد محمد ابراهيم13

2820حدائق االهرامنورهان محمد صديق عبدهللا على14

2691المؤسسة الرياضيةيارا سليمان مغاورى سليمان احمد15

2632حدائق االهرامحال عمرو احمد محمد ابراهيم16

2480القناه الرياضىرحمه هشام محمد السيد الزغبى17

 سنه21بندقية ناشئين 
x

57626القناه الرياضىعمر محمد منصور حامد 1

57330نادى الجيشسيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 2

57129المؤسسة الرياضيةكريم حسام الدين مخيمر محمد خليل3

56417صيد الدقى احمد محمد وائل احمد حسن4

56123نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 5

56120صيد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 6

55821القناه الرياضىعمر يسرى عرفه محمد بدر 7

55719اتحاد الشرطةزياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف8

55622نادى الجيشمازن احمد محمود محمد مبروك9

55418نادى الجيشمروان صالح سليمان عبدربه 10

54918القناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 11
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54816صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد12

54712صيد المحلةعبدالرحمن حسن صالح ابراهيم محمد13

54615صيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم 14

53413المؤسسة الرياضيةادهم عالء محمد عبدالكريم15

5329المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 16

52210اتحاد الشرطةعمرو محمد مصطفى على عبدالعال17

50313صيد المحلةمحمد اسامه فرج طيبه18

4724غزل المحلهعمر اشرف احمد فؤاد19

4633اتحاد الشرطةمصطفى عالء الدين محمد عبدالنبى20

4174غزل المحلهوليد محمد هاشم عبدالوهاب طه21

4061نادى الجيشاسالم محمد رفعت قطب عبدالدايم22

:نادى الجيش 1

573سيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 

5561690مازن احمد محمود محمد مبروك

561شادى وائل عبدالعزيز حسين 

:القناه الرياضي 2

576عمر محمد منصور حامد 

5581683عمر يسرى عرفه محمد بدر 

549عبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 

:صيد الدقى 3

564احمد محمد وائل احمد حسن

5461658مازن طارق محمود عبدالحليم 

548مصطفى حسام منير العبد

:المؤسسة الرياضية4

571كريم حسام الدين مخيمر محمد خليل

5321637محمد احمد حسن احمد دومه 

534ادهم عالء محمد عبدالكريم

:صيد المحله 5

561احمد محمد مسعد احمد المنتصر 

5031611محمد اسامه فرج طيبه

547عبدالرحمن حسن صالح ابراهيم محمد

اتحاد الشرطه6

557زياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف

5221542عمرو محمد مصطفى على عبدالعال

463مصطفى عالء الدين محمد

 :( سنه 21 )رق بندقيه ضغط هواء ناشئين ف
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: سنة 18بندقية ناشئين  
x

57020القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى1

56725نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن2

5469نادى الجيشاحمد عمرو محمد على مخلص 3

54110نادى الجيشعمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 4

53813القناه الرياضىيوسف عماد فتحى يوسف 5

5246صيد المحلةعبدالرحمن محمد احمد عبدالقادر النجار6

52012صيد المحلةاحمد ممدوح عبدالمعطى البلتاجى7

51710المؤسسة الرياضيةادهم عالء الدين محمد سعد8

50011اتحاد الشرطةهانى جهاد محمدى ابراهيم9

5008اتحاد الشرطةيوسف عبدالقوى عبدالرازق عبدالقوى10

4766نادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنه11

x: سنة 16بندقيه ناشئين 

47319القناه الرياضىعبدالرحمن محمد السيد توفيق على1

45412نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى2

45210المؤسسة الرياضيةمحمد مصطفى احمد محمد سعد3

45112القناه الرياضىحمزه مصطفى السيد محمد السيد4

4294نادى الجيشياسين وليد عبدالمنعم احمد شومان5

4283اتحاد الشرطهمصطفى حسين حاتم حسين شديد6

4269صيد المحلةاحمد محمد مسعد محمد فرحات7

4265صيد الدقىسيف الدين محمد عبد المنعم على داود8

4237نادى الجيشيوسف وائل محمد المهدى عبدالرحمن9

4195صيد المحلةعبدالرحمن مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ10

4175حدائق االهرامابراهيم محمود ابراهيم محمد ابوالنور11

4007صيد المحلةفضل محمد السعيد كامل12

3983المؤسسة الرياضيةعلى محمد على محمد13

3544نادى الجيشكريم عالءالدين محمد تونى عبدهللا14

3050غزل المحلهمحمد رضا محمد ابراهيم15

3040حدائق االهراممحمد كريم شعبان حامد ابراهيم16

2802نادى الشرقيةزياد محمد على بحيرى ابوالخير17

x:  سنه 21بندقية ناشئات 

58935صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن 1

57928نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان 2

57632القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 3

57427القناه الرياضىياسمين ايهاب محمد محمد4

57327نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى 5

57226نادى الجيشسهيله محمد احمد محمد جبريل  6

56116القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود 7

55720صيد الدقىهناء طارق مصطفى حلمى الشربينى8

55619القناه الرياضىروان احمد محمد عبدالكريم 9

55614القناه الرياضىروعه محمد اسماعيل عبدالاله10

55318القناه الرياضىامنيه ابراهيم صابر احمد احمد 11

55218نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد 12

53210صيد الدقىنهى محمد احمد عبدالبارى13

.53111هواة الصيدايه محمد متولى حافظ الفوال14

52612اتحاد الشرطهيارا عالء عطيه امين عطيه15

52514القناه الرياضىمران مدحت ماهر شريف عباس16
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52312نادى الجيشسهيله خالد رشدى سليمان 17

52110نادى الجيشهاله محمد على محمد عتمان18

5196صيد المحلةحنين عالء عبدالرحمن عبده19

51511صيد الدقىيسرا حازم محمد حلمى ابراهيم العيسوى20

4957هواة الصيدمها ايهاب حلمى احمد الهنداوى21

x:  سنه 18بندقية ناشئات 

57529القناه الرياضىمنه احمد خضر محمد على 1

57426القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد2

56422صيد المحلةيارا محمد كامل زكى3

55719نادى الجيشمريم وائل محمد المهدى 4

55620القناه الرياضىاالء عمرو محمد على خليفه5

54514صيد المحلةسهيله سمير المحمدى محمد الغرابلى6

53811المؤسسه الرياضيهملك محسن محمد صالح 7

53711القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد8

53611نادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود 9

53215القناه الرياضىمريم احمد توفيق رشدى عباس الزملوط 10

52510نادى الجيشنغم حاتم محمد لطفى احمد11

4876صيد المحلةسعاد عادل حامد محب الدين12

4697صيد المحلةسلمى السيد عبدهللا الهندوم13

4596صيد الدقىدينا عمرو محمود نبيل البناوى14

4160هواة الصيدرحمه احمد متولى حافظ ابراهيم الفوال15

x: سنه 16بندقية ناشئات 

36911نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن1

36613صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب2

3666المؤسسه الرياضيهيمنى محمد عبدالفتاح شيل حسن3

3638القناه الرياضىبسنت احمد محمد عبدالكريم محمد4

3606القناه الرياضىريماس وليد محمد عبدالعزيز5

3577المؤسسه الرياضيهجنى محمد اسماعيل عبدالاله6

3478القناه الرياضىسلمى مدحت خليل ابوالمجد7

3466المؤسسه الرياضيهجودى حسن محمد عبدالمطلب يونس8
3464القناه الرياضىندى محمد حافظ ابراهيم المهدى9

3438القناه الرياضىسلمى خالد احمد على10
3407نادى الجيشهبه محمد كمال فهيم عافيه11
3399المؤسسه الرياضيهصافيناز عزالدين عبدالحميد احمد شاهين12
3397المؤسسه الرياضيهفيروز احمد محمد عبدالمنعم13
3274نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد14

3154حدائق االهرامملك هشام محمود احمد الباجورى15

3112نادى الجيشجومانه ايهاب احمد عبدالحليم16

2992هواة الصيدهنا تامر محمد ممدوح متولى الشحات17

2961نادى الجيشحبيبه ايهاب طه حمدى محمد عالم18

2671اتحاد الشرطةفريده مصطفى محمد خليل مصطفى 19


