
1

المفتوحه

117صيد اسكندريةاحمد محمد عبدالسالم ابراهيم عشره1

115صيد الدقىسركيس كريكور سركيس مارتايان2

111صيد الدقىمصطفى فرج راسم كامل3

109صيد الدقىفرانكو بيرو لويجى روالندو دوناتو4

107صيد اسكندريةهادى سمير محمد احمد شاهين5

107صيد الدقىحسن على عزيز القريعى6

83صيد الدقىعبدالشفيع عوض فايز ضيف هللا7

83وادى النطرونارا هاريتون مشجيان8

82صيد الدقىصابر علم صابر اسماعيل9

81صيد اسكندريةمحمد عبدالسالم ابراهيم عشره10

81صيد الدقىعمرو يسرى على عبده الجيار11

79صيد اسكندريةياسين محمد عبدالسالم ابراهيم عشره12

79صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم13

78صيد الدقىمحمد يوسف كمال محمد سليمان كمال14

78صيد اسكندريةاحمد محمد احمد عبدالاله15

78صيد الدقىهشام محمد عزيز احمد16

78وادى النطرونرمضان عبدالسالم عطيوه عويضه17

77صيد الدقىمحمد احمد محمد امين18

77صيد الدقىتحسين محمد رزق رزق مطر19

77وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه20

77صيد اسكندريةفؤاد احمد محمد عبداللطيف قاسم 21

77صيد اسكندريةيحيى السيد عبدالسالم ابراهيم عشره22

76نادى المعادىعمر عبدالعزيز حسين توفيق23

75المؤسسة الرياضيةاحمد محمود محى الدين محمد24

75وادى النطرونفرج هديوه امراجع عجيل25

74صيد الدقىاشرف مصطفى القرنى عبدالعظيم قرنى26

72صيد الدقىعمرو ابراهيم الدسوقى مصطفى السمرى27

72صيد الدقىاحمد فاروق شبراوى طوخى28

72صيد الدقىفرج راسم كامل سلطان29

72صيد اسكندريةعبدالعزيز محمد جالل عبدالعزيز السوسى30

71وادى النطروناسماعيل عبدالحفيظ جمعه قويه31

71وادى النطرونجمعه عبدالحفيظ جمعه قويه32

71صيد الدقىعبدالحميد ابراهيم نايل عمر33

70نادى المعادىمحمد لبيب مصطفى الكومى34

70صيد الدقىجورج نقوال شيعا35

69صيد الدقىحسن احمد محمد ابوزيد36

69وادى النطرونمساعد عبدالمولى نايل عمر37

69صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل38

66نادى المعادىمحمود محمد عبدالرحمن منصور39

  للرماية المصرى االتحاد

 

 بطولة القاهرة كومباك سبوتنج
  على ميادين نادى صيد الدقى

2019 /12 /28  



2
66صيد الدقىمصطفى نورالدين محمد عبدهللا40

64صيد الدقىسعيد علوانى عبدالحميد علوانى41

64نادى المعادىخالد عبدالسالم حسين محمود42

63صيد اسكندريةمحمد السيد عبدالسالم ابراهيم عشره43

60صيد اسكندريةعلى السيد سعيد على عبدالجواد ابوكليله44

60وادى النطرونمحمد محمود اشرف على عبدالجواد ابوكليله45

60نادى الشمسابراهيم على محمد ابراهيم حسن46

59نادى الشمسخالد محمد فؤاد السيد فهمى47

58صيد الدقىنور الدين محمد عبدهللا حسين48

56صيد الدقىطارق محمد عثمان بقلة49

55صيد الدقىطارق السباعى محمد زين العابدين50

54صيد الدقىامين محمد احمد منصور51

54المؤسسة الرياضيةسامح محمد سمير محمد رشاد 52

53صيد اسكندريةهشام يحيى خميس ابوهيف53

51نادى المعادىاسماعيل محمد مصطفى فهمى54

49صيد اسكندريةزياد محمد سالمه على55

47صيد الدقىمحمد عادل محمد حلمى همام56

46صيد اسكندريةمحمود فؤاد احمد محمد قاسم57

46صيد الدقىعماد عليش توحيد عليش58

43صيد الدقىايمن محمد محمد سيد59

41صيد الدقىمحمد عبدالعزيز احمد على60

45صيد الدقىعادل ماهر شلبى لوقا61

40صيد الدقىمى عادل ماهر شلبى لوقا62

38نادى الشمسنشأت كرم وليم جرجس63

35صيد الدقىعمر حسين امين هندى64

34صيد الدقىامجد عبدالسالم فرج البنوى65

34صيد الدقىشريف محمد فخرى حنفى يونس66

33صيد الدقىكريم احمد عبداللطيف علوى67

32صيد الدقىمحمد لطفى محمد عويس68

32صيد الدقىمحمد خالد يحيى زكريا يحيى69

32صيد الدقىاحمد عالء الدين احمد عبدالمجيد70

:الــفــــــرق

269 :(أ)صيد الدقي :  الفريق االول

فرانكو بيرو لويجى دوناتو/ سركيس كريكور مارتايان/ حسن على عزيز القريعى

256 :(ب)صيد الدقي : الفريق الثانى

عبدالشفيع عوض فايز/ مصطفى فرج راسم كامل/ صابر علم صابر اسماعيل

254:(أ)صيد اسكندرية :  الفريق الثالث

محمد عبدالسالم ابراهيم عشره/ احمد محمد عبدالاله/ احمد محمد عبدالسالم عشره

231  :(أ)وادى النطرون :  الفريق الرابع 

ياسين عبدالسالم عطيوه عويضه/ ارا هاريتون مشجيان/ اسماعيل عبدالحفيظ جمعه قويه

206  :(ب)وادى النطرون :  الفريق الخامس 

محمد محمود اشرف ابوكليله/ جمعه عبدالحفيظ جمعه قويه/ فرج هديوه امراجع عجيل

204:(ب)صيد اسكندرية :   الفريق السادس



3
وئام محسن مصطفى كامل/ هادى سمير محمد شاهين/  صالح الدين احمد قاسم

الرجال

81صيد اسكندريةمحمد عبدالسالم ابراهيم عشره1

79صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم2

835صيد الدقىمحمد يوسف كمال محمد سليمان كمال3

824صيد الدقىهشام محمد عزيز احمد4

77صيد الدقىتحسين محمد رزق رزق مطر5

77وادى النطرونياسين عبدالسالم عطيوه عويضه6

77صيد اسكندريةفؤاد احمد محمد عبداللطيف قاسم 7

75صيد اسكندريةعبدالعزيز محمد جالل عبدالعزيز السوسى8

55صيد الدقىطارق السباعى محمد زين العابدين9

34صيد الدقىشريف محمد فخرى حنفى يونس10

32صيد الدقىمحمد خالد يحيى زكريا يحيى11

الرواد

70صيد الدقىجورج نقوال شيعا1

58صيد الدقىنور الدين محمد عبدهللا حسين2

56صيد الدقىطارق محمد عثمان بقلة3

54صيد الدقىامين محمد احمد منصور4

45صيد الدقىعادل ماهر شلبى لوقا5

فوق السن

41صيد الدقىمحمد عبدالعزيز احمد على1

38نادى الشمسنشأت كرم وليم جرجس2

21 ناشئين 

91صيد الدقىمصطفى فرج راسم كامل1


