
1

االتحاد المصرى للرماية 

xمسدس رجال 
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55512نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام11

5546الشرقيهحمدى احمد محمد السيد12

55310صيد المحلةمحمود حسن نجيب الشربينى13

5537مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود 14

5528نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد15

5489اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى16

54713نادى الشمسحسن عالء عبدالمنعم شعراوى17

5477اتحاد الشرطةمحمد فتحى عبدالعال سليم18

5447اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد19

5446نادى الشمسحازم عطيه ابراهيم محمد عطيه20

54310القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد21
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5377مدينة نصرمحمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا24

5376نادى الجيشاشرف نصر عبدالسالم حموده25
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5261نادى الشمسمحمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 29
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5042الشبان المسلمينمحمد احمد محمود على32
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4925صيد اسكندريهمحمد قاسم طاهر المصرى35

4920صيد الدقىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل36
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4761الشبان المسلمينعالء عطيه عويضه احمد39

4733غزل المحلةمحمد السيد عرفه ابراهيم40

4691الرباط واالنوارهانى حامد على الزعترى41

4561غزل المحلةمحمد عبد الوهاب عبدالهادى 42

4370الرباط واالنوارمحمد محمد احمد محمد فوده43

4070الرباط واالنوارمعتز السيد محمد سالم44
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2150الشبان المسلمينمنصور عبدالراضي علي اسماعيل46

DNSالشبان المسلمينحسام محمد صابر عبدالحميد

DNSنادى الشرقيهجمال عبدالناصر عبدالمقصود مبروك

DNSالمؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد

DNSالقناه الرياضىاكرم كريم احمد مصطفى

DNSالقناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل

DNSالقناه الرياضىمحمد اسماعيل زرزور محمود

DNSصيد المحلةمحمد محمود تهامى محمد على

DNSمدينة نصرعمر محمد عبدالقادر السيد بسيونى

DNSمدينة نصرخالد مصطفى حسن مظهر

DNSمدينة نصرنور الدين صبحي ربيع عبدالخالق ابراهيم

: فرق مسدس رجال 

المؤسسه الرياضية 1

568عماد السيد ابراهيم حسن يونس

5681700يحيى يحيى شمس الدين العماوى

564احمد نبيل ابراهيم العادلى

:نادى الجيش2

564احمد عصمت كمال مصطفى

5671686حافظ جمال حافظ ابراهيم

555لؤى حامد محمود كرام

نادى الشرقية3

557السعيد محمد السعيد محمد

5541643حمدى احمد محمد السيد

532هشام رشاد جمعه سيد احمد

:اتحاد الشرطة4

544احمد محمود حامد محمد حماد

5471639محمد فتحى عبدالعال سليم

548باسم ايمن حسن حجازى

:نادى مدينة نصر 5

553على كامل عبدربه محمود 

5371619محمد عادل محمد جالل محمود عبدهللا

529احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

:نادى الشمس 6

526محمد ايهاب شكرى محمد عبدالرؤوف 

5441617حازم عطيه ابراهيم محمد عطيه

547حسن عالء عبدالمنعم شعراوى

:صيد الدقى7

543محمد على اسماعيل محمد الديهى 

5561595محمد عمرو عايد عبدالمجيد ابراهيم

496حسام نعيم العبد عبدالمالك

:غزل المحلة8

473محمد السيد عرفه ابراهيم

4561428محمد عبد الوهاب عبدالهادى 

499حسين عبدالحميد محمد االعصر
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:نادى الرباط واالنوار9

489محمد ضياء حسن عبدهللا

4691395هانى حامد على الزعترى

437محمد محمد احمد محمد فوده

:نادى الشبان المسلمين 10

504محمد احمد محمود على

2151195منصور عبدالراضي علي اسماعيل

476عالء عطيه عويضه احمد

x:مسدس سيدات
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5680150.4مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم6

5435123.7نادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح7

53780نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن 8

5338نادى الجيشساره عبدهللا عبدالعزيز متولى9

5317صيد الدقىهاله عماد عبدالرحمن فهمى عبدالقادر10

5307المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحليم جمعه11

5254نادى الجيشاسراء عبدهللا عبدالعزيز متولى12

52410المؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد13

5246نادى الجيشهدير ايمن محمود عبدالبارى السيد 14

5236نادى الجيشهاجر شريف صالح الدين15

5222صيد الدقىامال طارق حسين ابراهيم16
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DNSالقناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 

DNSاتحاد الشرطةايه محمود حامد محمد

DNSاتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل

DNSاتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى

DNSصيد الدقىرقيه ماجد محمد على سليمان نجم

DNSاتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر

DNSاتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى

DNSصيد الدقىهاجر ماجد محمد على سليمان نجم

DNSالقناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

DNSالقناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد

DNSاتحاد الشرطةيارا اشرف ابراهيم احمد 

DNSالقناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود

DNSالقناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 
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:بندقية رجال
x

58942244.1المؤسسه الرياضيةاسامه محمد السعيد1

59238243.1المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم2

58337222.3نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي3

58538198.5نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود4

58130178.1اتحاد الشرطةمحمد سعد منصور احمد5

58230156.5نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر6

58337136.3المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى7

57521111.8اتحاد الشرطةعبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر8

57331المؤسسه الرياضيةاحمد محمود محمد عطيه عرام9

57025المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى10

56924نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي11

56024اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 12

56020صيد الدقىمحمد هشام محمد نور الليثى13

55923نادى الجيشمحمد طارق محمد طه14

55420اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد15

55117نادى الجيشعبدالرحمن نصر فتحى عبدالتواب16

5185نادى الشمسمحمود محمد زاهر محمد المنشاوى17

5167صيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا18

5078نادى الشمساحمد محمد مجاهد عبدالفتاح19

4777الرباط واالنوارمعتز على زين العابدين ابوالعنين20

4685الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى21

4297الرباط واالنواروليد محمود احمد حسن22

3960الرباط واالنوارهشام محمد على ابوحشيش23

DNSالمؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم

DNSالمؤسسه الرياضيةمحمد شعبان احمد موسى

DNSالقناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود

DNSالقناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى

DNSالقناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى

DNSالقناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين

DNSصيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن

DNSصيد الدقىاحمد هشام محمد نور الليثى

DNSنادى الجيشمحمد حمدى عبدالقادر

المؤسسه الرياضية 1

589اسامه محمد السعيد

5921764ابراهيم احمد محمد كريم

583محمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

نادى الجيش 2

583ياسين فايز عيد سلطان مرسي

5821750محمد فارس محمد عامر

585مصطفى رضا محمد محمود

:رق بندقيه ضغط رجالف
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اتحاد الشرطه3

581محمد سعد منصور احمد

5601716مصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 

575عبدالمنعم السيد عبدالمنعم االحمر

:نادى الرباط واالنوار4

468ناصر احسان عبده موسى

4771374معتز على زين العابدين ابوالعنين

429وليد محمود احمد حسن

x: بندقية سيدات 

58941246.8نادى الجيششيماء عبداللطيف محمد حشاد1

58840245.2المؤسسة الرياضيةهدير السيد محمد السيد مخيمر 2

58941224.2المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد محمد3

58131203.8نادى الجيشدينا حسنى عبدالعزيز العيسوى4

58137180.6صيد المحلةهدى عادل السيد محمود 5

59040159.9نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع6

57728131المؤسسه الرياضيةريهام احمد سليمان محمد عبدالكريم7

57231اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 8

57024المؤسسه الرياضيهمى ممدوح محمد زكى9

56824صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين10

56722صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 11

56523اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب12

56417صيد المحلةلبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ13

.56222صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن14

56124نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق15

55919المؤسسه الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد16

55919صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم17

55820صيد الدقىيارا احمد محمد عبدالناصر18

53915صيد الدقىريم سامح محمد سيف الدين احمد19

4988اتحاد الشرطةمريم حسن محمد حسن الشاذلى20

178DNFنادى الجيشنورهان محمد محمود عامر
DNSنادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 

DNSالمؤسسه الرياضيةفدوى ابواليزيد زكى ابواليزيد حسين 

DNSالمؤسسه الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى

DNSالقناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 

DNSالقناه الرياضىهدير محمد فيصل يوسف

DNSالقناه الرياضىاالء ابراهيم صابر احمد

DNSصيد الدقىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال 

:نادى الجيش 1

589شيماء عبداللطيف محمد حشاد

5811760دينا حسنى عبدالعزيز العيسوى

590ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

:المؤسسه الرياضية 2

589الزهراء شعبان معبد محمد

5881747هدير السيد محمد السيد مخيمر 

570مى ممدوح محمد زكى

رق بندقيه ضغط سيدات هواء فرقف
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:صيد المحله 3

581هدى عادل السيد محمود 

5641713لبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ

568ايه ايمن منير السعيد نور الدين

:صيد الدقى 4

562هبة هللا محمد وائل احمد حسن

5591679باكينام طارق حسن نسيم

558يارا احمد محمد عبدالناصر

:اتحاد الشرطه 5

498مريم حسن محمد حسن الشاذلى

5651635اسراء حاتم طه محمد نجيب

572شهد بدرالدين محمد ابوزيد 


