
  
  

  
  

  برى   ـــــــــة الكــــــــة السنويـــــللبطول النتائــــــــج النهائيـــــةف ـــــــآش
  لصاحـــــب السمــــــو أمـــير البــــالد المفــــــدى  

  الشيخ/ صبــــــاح األحمـــــد الجابـــــر الصبـــــــاح " حفظه اهللا ورعاه " 
  راب ـــــــــــــل تــــــدب –راب ــــــــــــــت –يت ــــــــسك 
    /متر  50حرة  متر / بندقية 50متر / مسدس حر  10 واءـط الهـة ضغـمسدس وبندقي

 رماية القوس والسهم األولمبي 
   2011 مايو 7ـ  5الفترة من 

  

  

  النتيجــة  االتحـــــــاد  المرآز  الرمـــــــــــــاية  مــــــــــــــــــــاالس  م
  148/150  النــــــــــــادي  األول  رجــــال  –يت ــــسك  د دخيل المطيريزي  1
  144/150  اتحاد الشرطـة   الثاني  ،،  عبد اهللا الطرقي الرشيدي  2
  140/150  الحرس الوطني   الثالث  ،،  الحمادحماد انور   3
  139/150  اتحاد الشرطـة   االول  رجــــال  –راب ـــت  ناصر بدر المقلد  1
  138/150  النــــــــــــادي  الثاني  ،،  الرحمن ناصر الفيحانعبد   2
  138/150  ،،   الثالث  ،،  سعود بدر المقلد  3
  189/200  الحرس الوطني   األول  دبل تراب ـ رجـال   حمد محمد العفاسي  1
  187/200  االتحاد القطري   الثاني  ،،  راشد العذبة   2
  186/200  لعسكري االتحاد ا  الثالث  ،،  فهيد محمد الديحاني   3
  100/  80  النــــــــــــادي  األول  ـ سيــــدات  سكيت   افراح عادل عبد الرحمن   1
  100/  77  ،،   الثاني  ،،  شيخـه على الرشيــدي   2
  100/  71  ،،  الثالث  ،،  ايمان سالم الشماع   3
  100/  88  اتحاد الشرطـــة   األول  سيـدات  –راب  ــت  سارة عبد الرحمن الحوال   1
  100/  75  اتحاد الشرطـة   الثاني  ،،  شهد عبد الرحمن الحوال   2
  100/  67  النـــــــــــادي   الثالث  ،،  جنان أحمــد الفــــــــارس   3
 125/  112  النــــــــــــادي  األول  ناشئين –  سكيت  عبد العزيز السعد   1
 125/  110  ،،   الثاني  ،،  محمد العازمي   2
  125/  95  ،،  الثالث  ،،  البغيلي ماطر   3
 125/  112  النــــــــــــادي  األول  نــــناشئي –راب  ــــــــــــت طالل عبد اهللا الرشيدي   1
 125/  105  ،،   الثاني  ،، عبد اهللا الهاملي   2
  125/  99  ،،  الثالث  ،، حمد الرشيدي   3
 150/  110  النــــــــــــادي  ألولا  نــــناشئي –راب  ــــتدبــــل  اسامة الفيحان   1
 150/  106  ،،   الثاني  ،، محمد فرحان المطيري   2
  150/  98  ،،  الثالث  ،، عبد اهللا فرحان المطيري   3
  125/  79  النــــــــــــادي  األولرجال ـ مدرسة الرماية  –  سكيت عبد الوهاب المزين   1
  125 / 73  ،،   الثاني  ،، عبد الرحمن المجرب   2
      الثالث  ،،    
  125/  69  النــــــــــــادي  األول رجال ـ مدرسة الرماية  –  تراب جابر الرشيدي   1
  125/  67  ،،   الثاني  ،، جراح الماجد   2
  125/  60  ،،  الثالث  ،، مشاري الفضالة  3

  
  

  



  كـــــــــبرى   آشـــــــف النتائــــــــج النهائيـــــة للبطولـــــة السنويــــــــة ال
  لصاحـــــب السمــــــو أمـــير البــــالد المفــــــدى  

  الشيخ/ صبــــــاح األحمـــــد الجابـــــر الصبـــــــاح " حفظه اهللا ورعاه " 
  راب ـــــــــــــل تــــــدب –راب ــــــــــــــت –يت ــــــــسك 
   متر /  50متر / بندقية حرة  50س حر متر / مسد 10 واءـط الهـة ضغـمسدس وبندقي

 رماية القوس والسهم األولمبي 
   2011مايو  7ـ  5الفترة من 

  

  

  النتيجــة  االتحـــــــاد المرآز  الرمـــــــــــــاية  مــــــــــــــــــــاالس  م
 700/  655.3  االتحاد العسكري   االول  رجـال –متر 10 هــواءمسدس   بــدر صالح المهيني   1
 700/  650.2  االتحاد القطري   الثاني  ،،  غانم النعيمي   2
 700/  642.6  الحرس الوطني   الثالث  ،،  عبد اهللا على المال  3
 700/  689.7  االتحاد العسكري  االول  رجـال –متر 10 هــواءبندقية   عبد اهللا عوض الحربي   1
 700/  685.9  النــــــــــــادي   الثاني  ،،  خالد شارع السبيعي   2
 700/  678.4  النــــــــــــادي  الثالث  ،، محمد عادل عبد الرحمن   3
 600/  502.6  النــــــــــــادي  األول  سيدات – متر 10 هــواءبندقية   مريم محمد ارزوقي   1
 600/  493.2  ،،   الثاني  ،،  آيــات حسن الدويخي   2
 600/  484.2  ،،  الثالث  ،،  فاطمه عمـاد عبد الملك  3
  500/  450  النــــــــــــادي  األول  سيدات – متر 10 مسدس هــواء  غــــادة الشمالـــــي  1
 500/  448.1  ،،   الثاني  ،،  اســراء بهمــــــــن  2
 500/  447.7  ،،  الثالث  ،،  غزالن على حسين  3
 700/  677.4  الحرس الوطني   األول   متر ـ رجــال 50بندقية  مشعل محمد الطاحوس  1
 700/  676.7  االتحاد العسكري   الثاني  ،، خالد ناصر السبيعي   2
 700/  675.1  االتحاد العسكري   الثالث  ،، مفرح ناصر السبيعي   3
 700/  615.1  االتحاد العسكري   األول   ـ رجــالحر متر  50 مسدس  خالد على السبيعي   1
 700/  601.7   االتحاد العسكري  الثاني  ،،  بدر صالح المهيني   2
 700/  597.8  االتحاد القطري   الثالث  ،،  غانــم النعيمــــــي   3
  600/  579  النــــــــــــادي  األول  ناشئين – متر 10 هــواءبندقية  محمد عادل عبد الرحمن   1
  600/   566  ،،   الثاني  ،،  بنـــدر المطـــــــيري   2
  600 / 562  ،،  الثالث  ،،  علــى فرحــــان  3
  600/  544  النــــــــــــادي  األول  ناشئين – متر 10 مسدس هــواء  بدر عبد الرزاق الطيار   1
  600/  539  ،،   الثاني  ،،  جاسم عبد الملك   2
  600/  524  ،،  الثالث  ،،  فهد الفضلي   3
  400 / 393  النــــــــــــادي  األول  ناشئات – متر 10 هــواءبندقية   آيات حسن الدويخي   1
  400/ 385  ،،   الثاني  ،،  فاطمه عماد عبد الملك   2
  400/  385  ،،  الثالث  ،،  شيماء بوحيمد  3
  400/  354  النــــــــــــادي  األول  ناشئات – متر 10 هــواء مسدس  غزالن على حسين   1
  400/  332  ،،   الثاني  ،،  حــــوراء باســـــم  2

      الثالث  ،،    
 
  
  
  
  
  



  

  لنتائــــــــج النهائيـــــة للبطولـــــة السنويــــــــة الكـــــــــبرى   آشـــــــف ا
  لصاحـــــب السمــــــو أمـــير البــــالد المفــــــدى  

  الشيخ/ صبــــــاح األحمـــــد الجابـــــر الصبـــــــاح " حفظه اهللا ورعاه " 
  راب ـــــــــــــل تــــــدب –راب ــــــــــــــت –يت ــــــــسك 
   متر /  50متر / بندقية حرة  50متر / مسدس حر  10 واءـط الهـة ضغـمسدس وبندقي

 رماية القوس والسهم األولمبي 
   2011مايو  7ـ  5الفترة من 

  

  

  النتيجــــة  االتحـــــــاد المرآز  الرمـــــــــــــاية  مــــــــــــــــــــاالس  م
 400/  349  النــــــــــــادي األول رجالبندقية ضغط هواء ـ مدرسة الرماية ـ  ـم يوســف الجاســــ 1
 400/  339  ،،  الثاني ،، أحمـد الصــالل  2
 400/  337  ،، الثالث ،، مبــارك السبيعـي   3
 400/  343  النــــــــــــادي األول بندقية ضغط هواء ـ مدرسة الرماية ـ سيدات جمانه بو عباس  1
 400/  300  ،،  الثاني ،، أسيـل العازمــــي  2
 400/  293  ،، الثالث ،، فنـــار الرفاعــي   3
 400/  291  النــــــــــــادي األول الجرضغط هواء ـ مدرسة الرماية ـ  مسدس عبد العزيز الهاجري  1
 400/  247  ،،  الثاني ،، ـــــــــر قعمـــــار با 2
 400/  230  ،، الثالث ،، ــــيري أدم المطـــــ  3
 400/  277  النــــــــــــادي األول ضغط هواء ـ مدرسة الرماية ـ سيدات مسدس سارة القطان  1
 400/ 274  ،،  الثاني ،، شيخة القطان  2
 400/  246  ،، الثالث ،، سارة شهاب   3
  539  ــــــــاديالنــــ  األول  رماية القوس والسهم ـ رجــال فالــح العسكر   1
  486  ،،   الثاني  ،، عبد العزيز بوشهري   2
  450  ،،  الثالث  ،، على الجاسم   3
  524  النــــــــــــادي  األول  رماية القوس والسهم ـ سيــدات سناء الخضري   1
  361  ،،   الثاني  ،، نور زينال   2
  225  ،،  الثالث  ،، ريم الرشيدي   3
  539  النــــــــــــادي  األول  لسهم ـ ناشئينرماية القوس وا فالح العسكر 1
  483  ،،   الثاني  ،، عسكر العسكر  2
  347  ،،  الثالث  ،، بدر زينال   3

  
                                                                         


