
1

:المفتوحه

16صيد الدقىفرانكو بيرو لويجى روالندو دوناتو1

15صيد الدقىمحمد احمد محمد امين2

15صيد الدقىاحمد فاروق شبراوى طوخى3

15صيد الدقىحسن على عزيز القريعى4

15الشمسعاصم طارق كمال احمد كمال يوسف كمال5

15وادى النطرونارا هاريتون مشجيان6

14صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم7

14الشمسكريكور كرابيك يعقوب ابيكيان8

13صيد الدقىحسن عثمان حنفى عثمان9

13الشمسعلى احمد حسن قاسم10

13الشمستميم حليم وهيب ابوسيف11

13صيد الدقىعمرو محمد فاروق ابوالعز حسن12

12صيد اسكندريةايمن احمد صالح الدين عطية13

12الشمسعاطف نعيم حبيب عبدهللا14

12الشمسحليم وهيب ابوسيف15

12الشمسخالد محمد فؤاد السيد فهمى16

12صيد اسكندريةوئام محسن مصطفى كامل17

12الشمسمحمد محمود محمد العليمى18

12الشمساشرف منير احمد فتح هللا19

11صيد اسكندريةايفانجلوس خريستو نياهونيش20

11الشمسوليد محمد رضا ابراهيم بطيشه21

11صيد الدقىكريم سمير رائف نده22

11صيد الدقىسيف هللا فتحى محمد فوزى23

11صيد اسكندريةاحمد محمد احمد عبدالاله24

11صيد الدقىفابيو بيرو لويجى روالندو دوناتو25

11صيد الدقىصابر علم صابر اسماعيل26

10صيد اسكندريةميساك ليون لليكيان27

10الشمسحاتم فتحى محمود الناقة28

10الشمسمحمد نبيل محمد البوشى احمد29

10صيد الدقىكلود اندريه اميل فتال30

10الشمسخالد محمد على عبدالموجود31

10صيد اسكندريةعبدالعزيز محمد جالل عبدالعزيز السوسى32

10صيد الدقىمحمود عباس احمد االتربى33

9صيد اسكندريةعمرو احسن محمد احمد منسى34

9المعادىقسطنطين ارجيرى بناكى35

9صيد الدقىمحمد صالح الدين خليفه داود36

9الشمسحسام فتحى احمد عبدالتواب37

9الشمساحمد مختار احمد سعيد38

للرماية المصرى االتحاد   

 

 بطولة كاس االتحاد للكاس الذهبية لالطباق المروحية
 على ميادين نادى الشمس 

15 - 12 - 2019 



2 9وادى النطرونمحمد ابراهيم عبدالحليم محمود39

9الشمسوائل امين عبدالنبى عبدالمنعم40

9صيد الدقىيحيى عاصم عبدالحليم الدالى41

8الشمسهادى عبدالمطلب محمود ربيع42

8صيد الدقىامين محمد احمد منصور43

8الشمسهيثم على حسن على الفقى44

8صيد الدقىياسر حسين محمد توفيق45

8صيد الدقىمجدى شفيق قوسه46

7صيد اسكندريةعلى محمد احمد عمر47

6صيد الدقىجايده احمد فريد عبدالرازق منصور48

5الشمسعبدالفتاح فرج عبدالفتاح فرج49

4صيد الدقىمحمد اشرف سعيد شاهين50

2الشمسمدحت سامى احمد مرسى51

0الشمسعمرو فاروق محمد عبدالغنى السيد52

DNSالشمساحمد معن عبدهللا عبدالغنى عبدالحليم

:الرجال

14صيد اسكندريةصالح الدين احمد محمد قاسم1

14صيد الدقىكريكور كرابيك يعقوب ابيكيان2

13صيد الدقىعمرو محمد فاروق ابوالعز حسن3

12الشمسحليم وهيب ابوسيف4

12الشمساشرف منير احمد فتح هللا5

11صيد اسكندريةايفانجلوس خريستو نياهونيش6

11صيد الدقىكريم سمير رائف نده7

10صيد الدقىكلود اندريه اميل فتال8

10صيد اسكندريةعبدالعزيز محمد جالل عبدالعزيز السوسى9

9وادى النطرونمحمد ابراهيم عبدالحليم محمود10

9صيد الدقىيحيى عاصم عبدالحليم الدالى11

8الشمسهادى عبدالمطلب محمود ربيع12

5الشمسعبدالفتاح فرج عبدالفتاح فرج13

4صيد الدقىمحمد اشرف سعيد شاهين14

0الشمسعمرو فاروق محمد عبدالغنى السيد15

:الرواد

10صيد اسكندريةميساك ليون لليكيان1

10صيد الدقىمحمود عباس احمد االتربى2

9المعادىقسطنطين ارجيرى بناكى3

9صيد الدقىمحمد صالح الدين خليفه داود4

8صيد الدقىامين محمد احمد منصور5

7صيد اسكندريةعلى محمد احمد عمر6

2الشمسمدحت سامى احمد مرسى7

:فوق السن

8صيد الدقىمجدى شفيق قوسه1

:سيدات

4صيد الدقىجايده احمد فريد عبدالرازق منصور1


