
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9493959795935679نادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم1

91919695969656514نادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى2
91919593939655912المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى3
9589959295935598صيد المحلهمحمد محمود تهامى محمد على4
9191959692935587المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى محمد عبدالرؤوف 5
93939095919355512المؤسسة الرياضيةمحمد امالى احمد احمد محمد6
9295929193925559مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود7
9394949591885559نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل8
9191949096935556المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى9

9897928988915554نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين محمد10
9493919590915548القناه الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد11
9389929393945547المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس12
90929391949055013نادى الجيشهاشم محمد هاشم حسن احمد13
87919492959054910اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى14
8890959189965499اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد محمد حماد15
9388978789925464القناه الرياضىكريم محمد شوكت حسن محمد خليل16
8987929191935437مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل17
8893929090895428المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران18
9389919288895426مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود19
8591869789935417صيد الدقىمحمد هانى السعيد محمد حافظ20
8789869094935396نادى الجيشعماد عاطف صابر رشوان21
8591899092905377نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى22
8889958688855316صيد المحلهمحمود حسن نجيب الشربينى23
8689848889885246القناه الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى24
8889878582925234اتحاد الشرطةالهامى نبيل محفوظ على القال25
9290859085805225اتحاد الشرطةحسن صابر حسين على26
8788878685875205الشبان المسلمينمحمد احمد محمود على27
8389918888815205مدينة نصرعمر وليد نبيل عقل28

9283898392815200صيد الدقىحسام نعيم العبد عبدالمالك29
8883838688865141سكر قوصايمن حسين مصطفى يونس30

8383868686885126سكر قوصمحمد عبدالرؤوف محمد يوسف31
8986878178905114الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن32
8588808081854992سكر قوصمحمد حسن محمد حسن33
8182908480814984صيد المحلهاسامه محمد ابوالعنين السنباطى34
8381798482844935الرباط واالنوارمحمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم35
7379807885884832صيد الدقىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل36
7382679081834761سكر قوصمحمد على عبدالولى عبدالعليم37
8272837579804714الرباط واالنواراحمد يحيى ابراهيم محمد38
7780757881804712صيد المحلهسامح مسعد السيد ابراهيم عبدالمعبود39
7081768167824574الشبان المسلمينياسر احمد محمود على40
6774786983824531صيد المحلهمحمد على محمود عبدالرحمن41
7178787273764480كفر الدوارمحمد على محمد دعبس42

ضغط هواءاالتحاد بطولة كأس
غزل المحلةعلى ميادين 

13 ،14/11 /2020

         



4947515156452990الشبان المسلمينسمير سعد فهمي ابراهيم43
M.V.P2055503957682890احمد محمد البهنسى عمر44

M.V.PDNSعمرو اسماعيل محمود جامع
DNSالرباط واالنوارمحمد ضياء حسن عبدهللا

DNSالشبان المسلمينمنصور عبدالراضي علي اسماعيل
DNSصيد الدقىسيف الدين وائل ممدوح مصطفى على

DNSالمؤسسة الرياضيةسامى عبدالرازق محمد
DNSنادى الجيشمحمد على محمد الدهان

(رجال)فرق مسدس هواء 

:نادى الجيش1
567حافظ جمال حافظ ابراهيم

5651687احمد عصمت كمال مصطفى
555احمد حسام صالح الدين محمد

المؤسسه الرياضية 2
555احمد نبيل ابراهيم العادلى

5591668يحيى يحيى شمس الدين العماوى
554عماد السيد ابراهيم حسن يونس

:نادى مدينة نصر 3
543احمد بهاء الدين محمود اسماعيل
5421640سليم احمد سيف الدين احمد داود

555على كامل عبدربه محمود

:القناه الرياضى 4
554عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد

5241624محمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى
546كريم محمد شوكت حسن محمد خليل

:اتحاد الشرطة5
549باسم ايمن حسن حجازى

5491620احمد محمود حامد محمد حماد
522حسن صابر حسين على

:صيد المحلة6
559محمد محمود تهامى محمد على
5311551محمود حسن نجيب الشربينى

461سامح مسعد السيد ابراهيم عبدالمعبود

:صيد الدقى7
483مصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل
5411544محمد هانى السعيد محمد حافظ

520حسام نعيم العبد عبدالمالك

:سكر قوص 8
499محمد حسن محمد حسن

5141525ايمن حسين مصطفى يونس
512محمد عبدالرؤوف محمد يوسف

         



:نادى الرباط واالنوار9
471احمد يحيى ابراهيم محمد

4931475محمد فؤاد محمود عبدالقادر عبدالكريم
511احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

95949593949856912المؤسسة الرياضيةهدير سعد محمد سعد القمشانى1
93979693919656615القناه الرياضىهاله اشرف محمد فرج الجوهرى 2
95969093909756110اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر3
91939691909255311مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى4
9091929293945528صيد الدقىمسكات على اسماعيل محمد الديهى 5
8889959294915497نادى الجيشايمى محمد حافظ ابراهيم6
92919490908854512المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان محمد نصر7
91929486909254511اتحاد الشرطةدعاء فؤاد محمد فتحى8
9193929088875415نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود9

9088918787895328القناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 10
8990858392925316نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن11
9090918892875386اتحاد الشرطةاالء محمد عبدالرحمن مرسى12
9087908887865285المؤسسة الرياضيةمرام احمد محمد سرور13
8389918385875183نادى الجيشمروه ثروت امام حسين14
8986908483825144صيد المحلةهند زيدان على زيدان15
7691858984895143القناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود16
8585878784845125صيد الدقىدينا اشرف على يحيى على امين17
9386857886835112القناه الرياضىيمنى محمد سيد محمد محمود 18
8082818781874981كفر الدوارياسمينا مجدى احمد خليل سالمه19
8080758671774692هواة الصيدمها ايهاب حلمى احمد الهنداوى20
7073737362564072هواة الصيدالشيماء احمد الجوهرى محمود الجوهرى21

DNSالمؤسسة الرياضيةهبه محمد محمود محمد محمد

DNSصيد الدقىامال طارق حسين ابراهيم

DNSاتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل

DNSصيد الدقىحبيبه وائل ممدوح مصطفى

DNSصيد الدقىرشيده يحيى عبدالمحسن دعبس

DNSالمؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه

DNSنادى الجيشمها محمد السيد سليمان مصباح

DNSاتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى

 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:اتحاد الشرطة 1

538االء محمد عبدالرحمن مرسى

5451644دعاء فؤاد محمد فتحى

561ناى احمد عبدالمجيد جابر

المؤسسه الرياضية2

545اميره فتوح عثمان محمد نصر

5691642هدير سعد محمد سعد القمشانى

528مرام احمد محمد سرور

         



:نادى الجيش 3

549ايمى محمد حافظ ابراهيم

5311621اسراء زكريا ابراهيم حسن

541هبة سراج الدين سيد محمود

:القناة الرياضى 4

532اكرام كريم احمد مصطفى 

5111609يمنى محمد سيد محمد محمود 

566هاله اشرف محمد فرج الجوهرى 

بندقية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

1009998999910059550المؤسسه الرياضيةمحمد الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى1

99989697999958845المؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم2

97979898999958835نادى الجيشمصطفى رضا محمد محمود3

97979998989858737المؤسسه الرياضيةاسامه محمد السعيد ابراهيم4

959996100999658538المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد محمد كريم5

98969896979858335المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم6

95989897969958324نادى الجيشمحمد فارس محمد عامر7

98979795969758031نادى الجيشمحمود محمد عبدالقادر علي8

95979797989658028اتحاد الشرطةمصطفى محمد خليل مصطفى حلمى 9

98939996989557935نادى بدرمحمد اشرف على عبدالنور10

91999596939556927نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف11

95949395989456924نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي12

95949497969356923القناه الرياضىمحمد سيد محمد محمود13

92959698949456922صيد الدقىباسم احمد حسن راشد14

93919594999756921نادى بدرمحمد على قطب الرمادى15

93959292959656320القناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى16

94969297958956319نادى بدراحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم17

87959795919656119المؤسسه الرياضيةمصطفى محمد محمد عبدهللا قدوس18

95959292959156020القناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر القاضى19

92958995939656018اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين محمد ابوزيد20

87979096969355918المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى21

94929292929155315كفر منصوراحمد على الدين محمد عبدالقادر على22

94929194938655030صيد الدقىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا23

90909591919355014القناه الرياضىمصطفى محمد منصور حامد احمد24

95919290879354813صيد المحلةعمر خالد عبدالهادى نعمان النمورى25

93878591959354418نادى الجيشمحمد صبحى محمد محمد المرشدى26

84889388949354013القناه الرياضىاحمد عادل محمد حسين27

89908793888953611سكر قوصمحمد عيد محمد عبدالرحمن28

8386878385825065الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى29

8680848183814956حدائق االهرامعمر عماد عبدالرازق عفيفى30

8380818275794803صيد المحلةشريف محمد ابراهيم غريب حسن31

7579788581804787مدينة نصرعمرو محمد ابراهيم عمران32

6976788382874753سكر قوصسمير غريب ابراهيم يوسف33

6480767180904614كفر الدوارشريف خالد محمد على الثابت34

         



7476748276734554سكر قوصحسين محمد احمد محمد35

7664777183664372الرباط واالنواروليد محمود احمد حسن36

6376635762703913سكر قوصاشرف فرج محمد على37

7462725571523863كفر الدوارعبدالرحمن الصافى محى الدين عبدالمنعم 38

6662686759633852مدينة نصرحسام محمد حسنين شحاته39

6157627068603780الرباط واالنوارعالء محمد محمد سيد احمد40

81887470DNF3132مدينة نصراحمد محمد محمود بدوى عبدهللا41

3026333517341751كفر منصورمصطفى محمد فهمى محمد عبدالتواب42

DNSاتحاد الشرطةارحب بدرالدين محمد ابوزيد

DNSصيد الدقىمازن طارق محمود عبدالحليم

DNSاتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى

 :(رجال  )رق بندقيه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

587اسامه محمد السعيد ابراهيم

5851755ابراهيم احمد محمد كريم
583يوسف حلمى يوسف ابراهيم

نادى الجيش 2

569ياسين فايز عيد سلطان مرسي

5881740مصطفى رضا محمد محمود
583محمد فارس محمد عامر

نادى منتزه بدر3

579محمد اشرف على عبدالنور

5691711محمد على قطب الرمادى

563احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

:القناة الرياضى4

569محمد سيد محمد محمود

5601679شادى ابراهيم السيد بدر القاضى
550مصطفى محمد منصور حامد احمد

:سكر  قوص5

536محمد عيد محمد عبدالرحمن

4751466سمير غريب ابراهيم يوسف

455حسين محمد احمد محمد

:نادى الرباط واالنوار6

378عالء محمد محمد سيد احمد

5061321ناصر احسان عبده موسى

437وليد محمود احمد حسن

بندقية سيدات

         



xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

999997100999859239نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 1
96979998989658433المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد محمد2
97959999979758429نادى الجيشدينا حسنى العيسوى3
98999894969858336صيد المحلةمى مجدى السيد ابوقرن4
969496981009858235القناه الرياضىياسمين ايهاب محمد محمد5
96949898989457830نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع6
96949596979957732اتحاد الشرطةشهد بدرالدين محمد ابوزيد 7
97979895969357628المؤسسة الرياضيةهدير السيد محمد السيد مخيمر 8
96959596989657624نادى الجيشنورهان محمد محمود عامر9

93979695989657526صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين10
95949395959556718صيد الدقىباكينام طارق حسن نسيم11
96949792939456621صيد الدقىندى محمد وائل احمد حسن 12
93959791939556424صيد الدقىهبة هللا محمد وائل احمد حسن13
93939296959556423صيد المحلةساميه سمير مسعد الطنطاوى14
93989691889456022صيد المحلةبسنت ياسر جالل محمود القبانى15
96959495928856021نادى الجيشبسنت احمد محمد توفيق16
95939392939355916المؤسسة الرياضيةاسراء طارق سيد حنفى17
93929299899355815هواة الصيدايه محمد متولى حافظ الفوال18
97939293898955322اتحاد الشرطةنمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى19
93949290909355211اتحاد الشرطةاسراء حاتم طه محمد نجيب20
90928993939355013المؤسسة الرياضيةمى ممدوح محمد زكى21
78919493969654818القناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود22
92918794869254213القناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 23
85878992919553910المؤسسة الرياضيةايمان مرزوق محمد احمد24
7479798279784717مدينة نصرهانيا طارق محمد كامل طموم25

DNSصيد الدقىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى

 :(سيدات  ) بندقيه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

584دينا حسنى العيسوى

5781754ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

592منة هللا حسين عبدالفتاح 

:صيد المحله 2

583مى مجدى السيد ابوقرن

5641722ساميه سمير مسعد الطنطاوى 

575ايه ايمن منير السعيد نور الدين

:الرياضية :المؤسسه 3

584الزهراء شعبان معبد محمد

5761710هدير السيد محمد السيد مخيمر 

550مى ممدوح محمد زكى

         



:صيد الدقى 4

564هبة هللا محمد وائل احمد حسن

5661697ندى محمد وائل احمد حسن 

567باكينام طارق حسن نسيم

:اتحاد الشرطه 5

577شهد بدرالدين محمد ابوزيد 

5521682اسراء حاتم طه محمد نجيب

553نمير عصام محمد عبدالسميع الفخرانى

:القناة الرياضي6

542اسراء ابراهيم صابر احمد 

5821672ياسمين ايهاب محمد محمد

548باسنت محمود عبده محمود

         


