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االتحاد المصرى للرماية 

x:  سنه21مسدس ناشئين 

55211نادى الشمسعمر محمد شلبى وراد1

5509المؤسسة الرياضيةعمر احمد كمال عبدالفتاح 2

5508صيد الدقىحازم يحيى عبدالمحسن دعبس3

5478المؤسسة الرياضيةعبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 4

5426مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود 5

5426نادى الشمستميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 6

5393هواة الصيدسيف عاطف على عطيه محمد العسال7

5376المؤسسة الرياضيةاحمد ضياء زينهم احمد على 8

5336المؤسسة الرياضيةيوسف محمد شوقى محمد الظ9

5335نادى الشرقيهاحمد عبدالقوى محمد ابراهيم شلبى10

5328مدينة نصركريم ايمن حسان احمد محمود 11

5297مدينة نصررامز جالل مصطفى على عبدالفتاح12

5192نادى الجيشعبدالرحمن محمد عبدالرازق نصر13

5165مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل14

5152نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا15

5114هواة الصيدمصطفى محمود عادل محمود متولى 16

5054هواة الصيدهادى عصام محمد ابراهيم حسن 17

4563اتحاد الشرطهمحمد نهاد حنفي محمود18

DNS3صيد الدقىنورالدين محمد عبدالمنعم على داود

:المؤسسة الرياضية1

550عمر احمد كمال عبدالفتاح 

5471634عبدهللا عمرو صابر عبدالغفار 

537احمد ضياء زينهم احمد على 

نادى الشمس2

552عمر محمد شلبى وراد

5151609عبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا

542تميم محمد يسرى محمد منير محمد امام 

:نادى مدينة نصر  3

542سليم احمد سيف الدين احمد داود 

5161590عمر وليد نبيل عقل

532كريم ايمن حسان احمد محمود 

:نادى هواة الصيد 4

539سيف عاطف على عطيه محمد العسال

5111555مصطفى محمود عادل محمود متولى 

505هادى عصام محمد ابراهيم حسن 

 21فرق مسدس ضغط هواء  ناشئين 

 بطولة كاس االتحاد ضغط هواء
 على ميادين نادى الرماية
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x: سنه18مسدس ناشئين 

54610نادى الجيشحسين سامح مصطفى عبدالمعطى1

5339مدينة نصرمحمد خالد محمد عزالدين حافظ 2

5323نادى الجيشباسل لؤى حامد محمود كرام3

5164اتحاد الشرطهيوسف محمد سمير محمد4

5132المؤسسة الرياضيةسيف الدين سليمان مغاورى سليمان5

5121المؤسسة الرياضيةمحمود احمد حسن احمد دومه6

5024نادى الشمساحمد عمرو محمد يسرى 7

5002نادى الجيشمحمد احمد محمد كامل8

5000نادى الشمسكريم محمد ياسين محمد صادق9

4915المؤسسة الرياضيةيوسف حسام صالح الدين محمد 10

4748نادى الجيشمحمد احمد على سالم11

4311القناه الرياضىعبدالرحمن محمد سيد محمد محمود12

4272مدينة نصراسالم محمد عبدالعال عبدالرحيم13

x: سنه16مسدس ناشئين 

4402مدينة نصرعمر ايمن حسان احمد محمود1

4378القناه الرياضىعمر عابدين على العيسوى2

4283اتحاد الشرطهعمرو خالد محمد سويلم3

4196المؤسسة الرياضيةعبدالرحمن احمد عبدالغنى عبدالجواد سعد4

4081القناه الرياضىجمال محمد جمال احمد5

4052القناه الرياضىعلى احمد على فخرى السالب6

4045المؤسسة الرياضيةاسالم ايمن محمود عبدالبارى السييد7

4013صيد الدقىفؤاد عاصم محمد عبدالرحيم8

3862المؤسسة الرياضيةادم ايمن محمد رشاد حامد الهنداوى9

3832القناه الرياضىعبدالوهاب السيد محمد عبدالاله اسماعيل10

3822المؤسسة الرياضيةيحيى سليمان مغاورى سليمان احمد11

3821صيد الدقىعلى محمد وائل احمد حسن يسن12

3770اتحاد الشرطهاحمد ياسر كمال عبدالفتاح13

3723المؤسسة الرياضيةادهم محمد محمود قاسم مسعد14

3592نادى الجيشسيف عمرو محمد محمد عرفه15

3560نادى الشمساحمد الهادى عبدالكريم محمد عبدالرحمن16

3360اتحاد الشرطهعبدالرحمن حازم محمد محمد يس17

DNSصيد الدقىمروان عصام عبدالغفار متولى درويش

DNSالقناه الرياضىساجد هانى محمد على

x:  سنه21مسدس ناشئات 

55312مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم محمد 1

5437اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى 2

5413نادى الجيشنور الهدى طارق محمد على مصطفى3

5203اتحاد الشرطةندى احمد مصطفى الجندى مصطفى4

5124اتحاد الشرطةساره خالد محمد سويلم5

5082اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالمطلب حسن 6

5016نادى الجيشيمنى مدحت عثمان حسن احمد7

4956المؤسسة الرياضيةهايدى حسن محمد عبدالمطلب8

4805مدينة نصرفرح خالد محمد عزالدين حافظ 9

4692مدينة نصرسندس هشام محمد فتحى محمد ابوالعزم10

DNSمدينة نصرمايا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 

DNSمدينة نصرهيا محمد عبدهللا فكرى عبدالسميع 
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: سنه 18مسدس ناشئات 
x

5428صيد الدقىنجوى مهاب حسين الجبالى 1

5375القناه الرياضىعلياء عابدين على العيسوى اسماعيل2

5354نادى الجيشساره عبدالمنعم احمد على السيد 3

5323نادى الجيشسلمى محمد عبدهللا محمد عبدالمطلب4

5304المؤسسة الرياضيةمنة هللا عبدالهادى على على احمد 5

5074اتحاد الشرطةحبيبه وليد سالمه نصر 6

5013نادى الجيشغدير سعد محمود يوسف بدرالدين7

4983نادى الشمسلمياء وليد خليل مامون 8

4893القناه الرياضىاشرقت اشرف فكرى حسين9

4844القناه الرياضىسلسبيل هشام محمد السيد 10

4841نادى الجيشمايا ايهاب احمد عبدالحليم 11

4673اتحاد الشرطهحبيبه عصام محمد فهمى ابراهيم البشرى12

4523القناه الرياضىشهد احمد محمد عبدالرحمن13

4523نادى الجيشملك ايهاب احمد عبدالحليم 14

4300اتحاد الشرطهملك وليد سالمه نصر15

DNSالمؤسسة الرياضيةجنى محمد ابوالحجاج حسنى فرشى

DNSالقناه الرياضىجودى عمرو السيد محمد يوسف

x:  سنه 16مسدس ناشئات 

3674القناه الرياضىيارا عصام سيد احمد السماسيرى1

3400مدينة نصرفرح احمد عبدالرحيم يوسف وشاحى2

3396المؤسسة الرياضيةفريده محمد عيد سليمان بدوى3

3380اتحاد الشرطهجنى محمد محمود على4

3363المؤسسة الرياضيةهنا محمد سيد محمد شتا5

3351القناه الرياضىرنيم ابراهيم عزت محمد فوزى6

3341القناه الرياضىفاطمه احمد فتحى محمد ابراهيم7

3293حدائق االهرامجنى عبدالمجيد فتحى محمود عطيه8

3282القناه الرياضىجنه خالد ابراهيم عبدالمجيد حسن9

3213القناه الرياضىروان محمد فوزى بشير عيسى10

3001حدائق االهرامنورهان محمد صديق عبدهللا على11

2911المؤسسة الرياضيةيارا سليمان مغاورى سليمان احمد12

2900مدينة نصرمرام عمرو محمد عمران13

2750المؤسسة الرياضيةمنار محمود محمد عبدالباقى14

2641اتحاد الشرطهجودى تامر فايز محمد حلمى ابوالخير15

2440حدائق االهرامحال عمرو احمد محمد ابراهيم16

2430القناه الرياضىرحمه هشام محمد السيد الزغبى17

2420حدائق االهرامجنى عمرو احمد محمد ابراهيم18

 سنه21بندقية ناشئين 
x

57126القناه الرياضىعمر محمد منصور حامد 1

57021المؤسسة الرياضيةكريم حسام الدين مخيمر محمد خليل2

56827نادى الجيششادى وائل عبدالعزيز حسين 3

56527صيد الدقى احمد محمد وائل احمد حسن4

56221نادى الجيشمازن احمد محمود محمد مبروك5

56219المؤسسة الرياضيةمحمد احمد حسن احمد دومه 6

55716صيد المحلةاحمد محمد مسعد احمد المنتصر 7

55610اتحاد الشرطةزياد حاتم ابراهيم الدسوقى يوسف8

55417صيد المحلةعبدالرحمن حسن صالح ابراهيم محمد9

55414القناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 10

55216نادى الجيشمروان صالح سليمان عبدربه 11
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54719القناه الرياضىعمر يسرى عرفه محمد بدر 12

54614صيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم 13

53616صيد الدقى مصطفى حسام منير العبد14

53511اتحاد الشرطةعمرو محمد مصطفى على عبدالعال15

3732غزل المحلهوليد محمد هاشم عبدالوهاب طه16

DNSالمؤسسة الرياضيةادهم عالء محمد عبدالكريم

DNSنادى الجيشسيف هللا شريف امام محمد ابوسنه 

:نادى الجيش 1

552مروان صالح سليمان عبدربه 

5621682مازن احمد محمود محمد مبروك

568شادى وائل عبدالعزيز حسين 

:القناه الرياضي 2

571عمر محمد منصور حامد 

5471672عمر يسرى عرفه محمد بدر 

554عبدهللا احمد عبدالقوى شبايك 

:صيد الدقى 3

565احمد محمد وائل احمد حسن

5461647مازن طارق محمود عبدالحليم 

536مصطفى حسام منير العبد

:فرق خارج  التريب

المؤسسة الرياضية

: سنة 18بندقية ناشئين  
x

57431القناه الرياضىمجدى محمد حافظ ابراهيم المهدى1

55717نادى الجيشعمرو عبدالمتجلى احمد متولى على 2

55517نادى الجيشمحمد منصور محمد عبدالرحمن3

54413نادى الجيشاحمد عمرو محمد على مخلص 4

52610صيد المحلةاحمد ممدوح عبدالمعطى البلتاجى5

5197نادى الجيشعبدهللا شريف امام محمد ابوسنه6

5158اتحاد الشرطةيوسف عبدالقوى عبدالرازق عبدالقوى7

5115المؤسسة الرياضيةادهم عالء الدين محمد سعد8

5047اتحاد الشرطةهانى جهاد محمدى ابراهيم9

x: سنة 16بندقيه ناشئين 

48022نادى الجيشكريم وائل عبدالعزيز حسين قناوى1

46917القناه الرياضىعبدالرحمن محمد السيد توفيق على2

46115المؤسسة الرياضيةمحمد مصطفى احمد محمد سعد3

4559القناه الرياضىحمزه مصطفى السيد محمد السيد4

45111نادى الجيشيوسف وائل محمد المهدى عبدالرحمن5

44910نادى الجيشياسين وليد عبدالمنعم احمد شومان6

44712القناه الرياضىعبدالرحمن مدحت سعيد محمد7

43412حدائق االهرامابراهيم محمود ابراهيم محمد ابوالنور8

42812صيد الدقىسيف الدين محمد عبد المنعم على داود9

4289صيد المحلةاحمد محمد مسعد محمد فرحات10

 :( سنه 21 )رق بندقيه ضغط هواء ناشئين ف
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42710المؤسسة الرياضيةعلى محمد على محمد11

4095اتحاد الشرطهمصطفى حسين حاتم حسين شديد12

3725نادى الجيشكريم عالءالدين محمد تونى عبدهللا13

3471حدائق االهراممحمد كريم شعبان حامد ابراهيم14

3393غزل المحلهمحمد رضا محمد ابراهيم15

x:  سنه 21بندقية ناشئات 

59246المؤسسه الرياضيهفريده خالد احمد محمد درويش 1

58530نادى الجيشضحى احمد حسنى محمد عثمان 2

58431صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن 3

58032القناه الرياضىياسمين ايهاب محمد محمد4

57825نادى الجيشمريم رمضان محمد متولى 5

57325القناه الرياضىهدير اشرف محمد فرج الجوهرى 6

56219القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود 7

56019نادى الجيشفرح حاتم محمد لطفى احمد 8

54816القناه الرياضىروعه محمد اسماعيل عبدالاله9

53311اتحاد الشرطهيارا عالء عطيه امين عطيه10

5238نادى الجيشهاله محمد على محمد عتمان11

5076صيد الدقىيسرا حازم محمد حلمى ابراهيم العيسوى12

4954صيد المحلةحنين عالء عبدالرحمن عبده13

x:  سنه 18بندقية ناشئات 

57830القناه الرياضىمنه احمد خضر محمد على 1

57123القناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد2

56618نادى الجيشمريم وائل محمد المهدى 3

56120صيد المحلةيارا محمد كامل زكى4

55924القناه الرياضىاالء عمرو محمد على خليفه5

55116القناه الرياضىبسمله احمد عبدالغفار صبح ابوزيد6

52613نادى الجيشنغم حاتم محمد لطفى احمد7

5259صيد الدقىدينا عمرو محمود نبيل البناوى8

5248نادى الجيشعلياء حسين ابراهيم محمود 9

DNSالمؤسسه الرياضيهملك محسن محمد صالح 

x: سنه 16بندقية ناشئات 

37111القناه الرياضىندى محمد حافظ ابراهيم المهدى1

37011القناه الرياضىبسنت احمد محمد عبدالكريم محمد2

3708صيد المحلةمنة هللا احمد حسن احمد االديب3

36715نادى الجيشزينب سلطان حسين سلطان حسن4

36313المؤسسه الرياضيهيمنى محمد عبدالفتاح شيل حسن5

3618القناه الرياضىسلمى خالد احمد على6

35913المؤسسه الرياضيهفيروز احمد محمد عبدالمنعم7

3587المؤسسه الرياضيهجنى محمد اسماعيل عبدالاله8
35713القناه الرياضىريماس وليد محمد عبدالعزيز9

34513نادى الجيشهبه محمد كمال فهيم عافيه10

3398المؤسسه الرياضيهجودى حسن محمد عبدالمطلب يونس11

3394المؤسسه الرياضيهصافيناز عزالدين عبدالحميد احمد شاهين12

3205نادى الجيشبسمله عمرو سيد محمد13

3122نادى الجيشجومانه ايهاب احمد عبدالحليم14

2790نادى الجيشحبيبه ايهاب طه حمدى محمد عالم15

DNSالقناه الرياضىسلمى مدحت خليل ابوالمجد


