
1

المفتوحه

18324صيد الدقىسركيس كريكور مارتايان1

17021صيد اسكندريهاحمد محمد عبدالسالم ابراهيم عشره2

16722صيد الدقىحسن على عزيز القريعى3

17019صيد الدقىماجد احمد سعد على4

16722صيد اسكندريهكريم عادل عبدالسالم عشره5

162صيد الدقىفرانكو بيرو لويجى روالندو دوناتو6

162صيد الدقىطارق عادل ابراهيم محمد ايوب7

161صيد الدقىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا8

160صيد اسكندريةمحمد عمرو محمد ياقوت سكر9

159صيد اسكندريهوئام محسن مصطفى كامل10

159صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم11

157صيد اسكندريةحسين محمد حسين كامل الديب12

157وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه14

157وادى النطروناسماعيل عبدالحفيظ جمعه قويه15

154صيد الدقىحسن عثمان حنفى عثمان16

153صيد الدقىمصطفى فرج راسم كامل17

153صيد الدقىاسامه على كامل على محمد18

152صيد الدقىصابر علم صابر اسماعيل19

151وادى النطرونعبدهللا غيث واعر عبدالدايم20

150صيد اسكندريةرامى محمد محمود عبداللطيف نعيم21

149صيد الدقىكريم عمرو عبدالقادر عبدالعظيم22

149صيد الدقىتحسين محمد رزق رزق مطر23

148صيد الدقىهشام محمد عزيز احمد24

148وادى النطرونجمعه عبدالحفيظ جمعه قويه25

147صيد الدقىمنى محمود محمد الهوارى26

146وادى النطرونصالح نايل عمر منبى27

146صيد الدقىيحيى عاصم عبدالحليم الدالى28

145صيد الدقىفرج راسم كامل سلطان29

143وادى النطرونرجب قاسم نايل عمر30

143المؤسسة الرياضيةاحمد محمود محى الدين محمد31

138وادى النطرونفرج هديوه امراجع عجيل32

137صيد اسكندريةبرج انترانيك ارتين مشجيان33

137صيد اسكندريةفؤاد احمد محمد عبداللطيف قاسم 34

136صيد الدقىهيثم محمد عدنان طه35

135صيد الدقىطارق محمد عثمان بقلة36

134صيد الدقىاشرف مصطفى القرنى عبدالعظيم قرنى37

134وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه38

130نادى المعادىعمر عبدالعزيز حسين توفيق39

127صيد الدقىجورج نقوال شيعا40

  للرماية المصرى االتحاد

 

 بطولة الجمهورية للكومباك سبوتنج
  على ميادين نادى صيد الدقى

2019 /3 /16-15  



2
126صيد اسكندريةمحمد السيد عبدالسالم ابراهيم عشره41

124صيد الدقىهانى محمد بهى الدين عبدالعزيز بسيونى42

124صيد الدقىفتح هللا محمد كمال الدين بركات43

121صيد اسكندريةعوض عوض فايز ضيف هللا44

121صيد الدقىسعيد علوانى عبدالحميد علوانى45

120نادى المعادىمحمد لبيب مصطفى الكومى46

119هواة الصيدعبدهللا محمد قمر يوسف محمد47

119نادى الشمسابراهيم على محمد ابراهيم حسن48

116وادى النطروننصر هللا عوانى عبدالحميد علوانى49

114صيد الدقىعمرو توفيق بسيونى احمد50

114وادى النطرونفايز فؤاد حبشى ابراهيم51

113نادى المعادىاسماعيل محمد مصطفى فهمى52

112وادى النطرونعبدهللا عبدالحليم عبدالسالم عطيوه53

111صيد الدقىعبدالحميد ابراهيم نايل عمر54

110نادى المعادىامين محمد احمد منصور55

110صيد الدقىاحمد حامد عبدالستار حامد56

108نادى الشمسخالد محمد فؤاد السيد فهمى57

107صيد الدقىوائل محمد صالح الدين عبدالحميد58

104صيد الدقىحسن سامى حسن عباس59

101صيد الدقىاسامه عيد عبدالبديع فرج القاضى60

96صيد الدقىرافى كريكور مارتايان61

93صيد الدقىسحر طلعت مصطفى ابراهيم62

90صيد الدقىاحمد محمد محمد فتح هللا63

86نادى المعادىكريكور سركيس مارتايان64

81هواة الصيدمحمد رمضان محمد يوسف65

78صيد اسكندريةرائد ميخائيل رزق هللا نقوال66

67صيد الدقىعمرو ابراهيم الدسوقى مصطفى السمرى67

52وادى النطرونمساعد عبدالمولى نايل عمر68

:الــفــــــرق

497:(أ)صيد اسكندرية :  الفريق االول

كريم عادل عشره/ محمد عمرو ياقوت سكر/ احمد محمد عبدالسالم عشره

494 :(أ)صيد الدقي :  الفريق الثانى

كريم عمرو عبدالقادر/فرانكو بيرو دوناتو/ سركيس كريكور مارتيان

485 :(ب)صيد الدقي : الفريق الثالث

طارق عادل ابراهيم ايوب/ مصطفى فرج راسم/ ماجد احمد سعد على

465 :(أ)وادى النطرون :  الفريق الرابع

عبدهللا غيث واعر عبدالدايم/ اسماعيل عبدالحافظ  قويه/ ياسين عبدالسالم عطيوه 

440:(ب)صيد اسكندرية :   الفريق الخامس

محمد عبدالسالم عشره/ وئام محسن مصطفى/ فؤاد احمد محمد قاسم

437 :(ب)الفريق السادس وادى النطرون 

رجب قاسم نايل/ صالح نايل عمر/ جمعه عبدالحفيظ جمعه قويه



3
الرجال

160صيد اسكندريةمحمد عبدالسالم ابراهيم عشره1

159صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم1

157وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه3

148صيد الدقىهشام محمد عزيز احمد4

146صيد الدقىيحيى عاصم عبدالحليم الدالى5

149صيد الدقىتحسين محمد رزق رزق مطر6

137صيد اسكندريةفؤاد احمد محمد عبداللطيف قاسم 7

136صيد الدقىهيثم محمد عدنان طه8

81هواة الصيدمحمد رمضان محمد يوسف9

سيدات

147صيد الدقىمنى محمود محمد الهوارى1

93صيد الدقىسحر طلعت مصطفى ابراهيم2

الرواد

137صيد اسكندريةبرج انترانيك ارتين مشجيان1

135صيد الدقىطارق محمد عثمان بقلة2

127صيد الدقىجورج نقوال شيعا3

110نادى المعادىامين محمد احمد منصور4

86نادى المعادىكريكور سركيس مارتايان5

فوق السن

78صيد اسكندريةرائد ميخائيل رزق هللا نقوال1

21 ناشئين 

153صيد الدقىمصطفى فرج راسم كامل1

112وادى النطرونعبدهللا عبدالحليم عبدالسالم عطيوه2


