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  تعالى لكـــأس المغفــــور لــه بإذن اهللا 
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  النتيجـــة  االتحــــاد  المرآز  الرمـــــــــــــاية  مــــــــــــــــــــاالس  م

  145/150  النـــــــــادي   األول  رجـــــــال –سكيت   المطيري صالح عويض   1
  142/150  ،،   الثاني  ،،  عبد العزيز محمد السعد   2
  139/150  ،،   الثالث  ،،  ناصر محمد الديحاني   3
  134/150  النـــــــــادي   االول  رجـــــــال –تراب عبد الرحمن ناصر الفيحان   1
  134/150  ،،   الثاني  ،،  طالل عبد اهللا الرشيدي   2
  126/150  الحرس الوطني   الثالث  ،،  خالد الشحومي   3
  178/200  الحرس الوطني   األول  رجـــــــال –دبل تراب    حمد محمد العفاسي   1
  169/200  النــــــــــادي   الثاني  ،،  مشفي عبد اهللا المطيري   2
  166/200  النــــــــــادي  الثالث  ،،  جراح الشويعر  3
  54  النـــــــــادي   األول     سيـــــدات  – رابـــــــــت  فاطمه عماد عبد الملك  1
  49  ،،   الثاني  ،،  سارة آرتي   2
  46  ،،   الثالث  ،،  رشا أحمد الفارس  3
  81/100  النـــــــــادي   األول  دات ــــــــسي سكـــــيت ـ  شيخة على الرشيدي   1
  66/100  ،،   نيالثا  ،،  ايمان سالم الشماع   2
  36/100  ،،   الثالث  ،،  مريم علي   3
  119  النـــــــــادي   األول  ين ــــــناشئ –  دبــــل تــــراب  الفيحانناصر اسامة   1
  117  ،،   الثاني    سعد حميد الفضلي  2
  111  ،،   الثالث    محمد فرحان المطيري   3
  71/100  النـــــــــادي   األول  ن يــــــناشئ –  سكـــــــيت  عبد العزيز محمد السعد  1
  68/100  ،،   الثاني  ،،  محمد ناصر العازمي   2
  64/100  ،،   الثالث  ،،  ماطر البغيلي   3
  116/150  النـــــــــادي   األول  ن ــــناشئي –راب  ــــــــت  طالل عبد اهللا الرشيدي   1
  98  ،،   الثاني  ،،  محمـد الهاملــي   2
  96  ،،   الثالث  ،،  محسن الهاملي   3
  91  النـــــــــادي   األول  ـ مدرسة الرمايةناشئين  –  سكيت  اهللا العازمي  عبد  1
  70  ،،   الثاني  ،،  جراح العتيبي   2
3            
  98  النـــــــــادي   األول  ـ مدرسة الرمايةين ـناشئ –  تراب  فراج الرشيدي   1
  97  ،،   الثاني  ،،  سلطان الديحاني   2
  86  ،،   الثالث  ،،  فضالة مشاري ال  3
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  النتيجة  ـــاداالتحـــــــ المرآز الرمـــــــــــــاية االســــــــــــــــــــم م
 641.4/700  النـــــــــادي   االول   رجــــال –مسدس ضغط الهواء   مشعل سند المطيري   1
  639/700  ،،  الثاني  ،،  علي فرحان المطيري  2
 638.4/700  الحرس الوطني  الثالث  ،،  المال عبد الوهابعبد اهللا   3
 685.6/700  النـــــــــادي   ل االو   رجـــال –بندقية ضغط الهواء   عبد اهللا عوض الحربي  1
 682.1/700  ،،   الثاني  ،،  خالد شارع السبيعي   2
 673.3/700  ،،   الثالث  ،،  محمد عادل عبد الرحمن  3
 682.1/700  النـــــــــادي   االول    رجـــال – متر  50 حرة بندقية  خالد شارع السبيعي  1
 681.4/700  ،،   الثاني  ،،  مشعل محمد الطاحوس  2
 678.5/700  ،،   الثالث  ،،  عبد اهللا عوض الحربي   3
      االول    سيدات – متر  50 حرة بندقية    1
      الثاني  ،،    2
      الثالث  ،،    3
  562/600  النـــــــــادي   االول    ناشئين – متر  50 حرة بندقية  ترآي عبد اهللا الشمري  1
  556/600  ،،   الثاني  ،،  محمد السبيعي   2
  555/600  ،،   الثالث  ،،  بنـدر المطـــيري   3
      االول    ناشئات – متر  50 حرة بندقية    1
      الثاني  ،،    2
      الثالث  ،،    3
  617/700  الحرس الوطني   االول    رجال – متر  50 مسدس حر  مشعل سند المطيري   1
 613.8/700  ،،   الثاني  ،،  زيد زعال الظفيري  2
 603.3/700  ،،   لثالثا  ،،  علي سعد المطيري   3
 469.7/500  النـــــــــادي   األول  سيــداتهواء ـ ال ضغط مسدس   إيمان عادل بولند  1
 448.3/500  ،،   الثاني  ،،  غزالن على حسين   2
 447.1/500  ،،   الثالث  ،،  اسراء رضا بهمن  3
 493.9/500  ي النـــــــــاد  األول   سيــداتهواء ـ ضغط البندقية   منيرة محمد العنجري  1
 487.6/500  ،،   الثاني  ،،  هبه محمد ارزوقي   2
 483.2/500  ،،   الثالث  ،،  زهراء خليل الصفار   3
 385/400  النـــــــــادي  األول  اتـــناشئسيدات  –بندقية ضغط الهواء   هبه محمد ارزوقي  1
 383/400  ،،  الثاني  ،،  زهراء خليل الصفار  2
 383/400  ،،  الثالث  ،،  شيماء شاآر بوحمد 3
 571/600  النـــــــــادي  األول   ناشئيــن –بندقية ضغط الهواء   محمد عادل عبد الرحمن 1
 564/600  ،،  الثاني  ،،  محمد السبيعي  2
 557/600  ،،  الثالث  ،،  بندر المطيري 3
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  النتيجة  االتحـــــــــاد المرآز الرمـــــــــــــاية االســــــــــــــــــــم م

 517/600  النـــــــــادي  األول  ناشئيـــــــــــــــنمسدس ضغط هواء ـ   موسى عبد اهللا الخياط 1
 514/600  ،،  الثاني ،،  فهد حميد الفضلي  2
 511/600  ،،  الثالث  ،،  خليفة الظفيري  3
 353  النـــــــــادي  األول  سيدات ناشئـــــــــاتمسدس ضغط هواء ـ   غزالن على حسين  1
 272  ،،  الثاني ،،  هنـد القطــان  2
 264  ،،  الثالث ،،  روان القطان  3
 271  النــــــــــادي األول  هواء ـ مدرسة الرماية ـ رجالبندقية   لعجمـــي فهــد ا 1
 267  ،،  الثاني ،،  فهــد العويشيـر  2
 231  ،،  الثالث ،،  فهـــــد المــــال 3
  324  النــــــــــادي  األولسيدات    –هواء ـ مدرسة الرماية بندقية   أمل نضال السيد عمر   1
  321  ،،  الثاني ،، هبة يحيى سبتي  2

         
      األول   رجالهواء ـ مدرسة الرماية ـ مسدس    1
     الثاني ،،   2
     الثالث ،،   3
  327  النــــــــــادي  األول   سيداتهواء ـ مدرسة الرماية ـ مسدس  رحمة العجمـي   1
  182  ،،  الثاني ،، العنود الرشيدي   2

         
  443  النــــــــــادي  األول  ماية القوس والسهم ـ رجــالر  عبد العزيز محمد بوشهري  1
  365  ،،   الثاني  ،، فهد آامل الرشيدي   2
  437  ،،   الثالث  ،، فالح عسكر العسكر   3
      األول  رماية القوس والسهم ـ ناشئين   1
      الثاني  ،،   2
      الثالث  ،،   3
  189  النــــــــــادي  ولاأل  رماية القوس والسهم ـ مبتدئين خالد سامي المهنا  1
  154  ،،   الثاني  ،، احمد فيصل البقصمي  2
  146  ،،   الثالث  ،، فارس مبارك المطيري   3

  

                                                                


