
 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

  2016 أكتىبردتي                                                                      سٌت ًبشئيي 11لت الورح

                

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 30.60 المعاديعبد اهلل محمد سمير الصاوي   م حرة50

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.07.18 المعاديعبد اهلل محمد سمير الصاوي   م حرة100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.24.72 األىميسيف أسامة أحمد فرج  م حرة200

 ------- ------- ---- -------- ------ ----------------------- م حرة400

 ------- ------- ---- -------- ------ ----------------------- م حرة800

 ------- ------- ---- -------- ------ ----------------------- م حرة1500

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 38.37 أكتوبر 6ميند ضياء الدين محمد بياء عبد المعز   م صدر50

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.25.12 أكتوبر 6ميند ضياء الدين محمد بياء عبد المعز   م صدر100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 3.00.35 أكتوبر 6ميند ضياء الدين محمد بياء عبد المعز   م صدر200

 كأس مصر األىمي 2008 34.27 األىمي عمي محمد حجازي محمد ىالل م ظير50

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.15.77 األىميأحمد عادل محمد مصيمحي محمد  م ظير100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.41.25 األىميأحمد عادل محمد مصيمحي محمد  ظير م200

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 33.04 األىمي يوسف ىشام عادل سالم م فراشة50

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.13.34 أكتوبر 6 خالد مجدي عبد اهلل عمي م فراشة100

 ------- ------- ---- -------- ------ ----------------------- م فراشة200

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.16.75 األىميأحمد عادل محمد مصيمحي محمد م متنوع 100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.46.59 األىمي يوسف ىشام عادل سالم م متنوع200

 ------- ------- ---- -------- ------ ----------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
محمد أحمد محمد   –   حازم أشرف سعد

     إسماعيل عباس  –كريم مجدي إسماعيل  
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.04.34 سبورتنج

 ------- ------- ---- -------- ------ ----------------------- م حرة100×4

حرة 25× 10

سيف أسبهت فرج  –     يىسف هشبم عبدل

عوبر ببهر بهي  –ي     أدود عبدل هصيلخ

علي عورو سعد   –هذود خبلد عبد الفتبح  

ببسل هذود فىزي  -إسوبعيل كوبل عىض 

 عورو خبلد هرتجي   –علي تبهر دلوي      

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.27.80 األىمي

 م متنوع50×4
عمر عبد الشافي  –محمدعبد العظيم عمي

 خالد مجدي عبد اهلل -ميند ضياء محمد
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.20.22 أكتوبر 6

 ------- ---- -------- ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                       سٌت ًبشئيي 12لت الورح 

 

 البطـىلت  الذوــبم العبم ىالسهــ الٌبدي  االســــن السببق 

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 26.86ىميوبوليس  مصطفي طارق أحمد مسعد البردعي  م حرة50

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 59.39ىميوبوليس  مصطفي طارق أحمد مسعد البردعي  م حرة100

 كأس اإلتحاد ىمياأل 2011 2.14.46البنك أ الجيزة ميند ياسر محمد السيد الشافعي   م حرة200

 ------- ------- ---- ------- ------- ---------------------- م حرة400

 ------- ------- ---- ------- ------- ---------------------- م حرة800

 ------- ------- ---- ------- ------- ---------------------- م حرة1500

 كأس مصر األىمي 2008 35.18 األىمي ديابمد محمود أحأحمد محمود  م صدر50

 كأس مصر األىمي 2008 1.18.35 األىمي ديابمحمود أحمد أحمد محمود  م صدر100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.56.33 م العسكريةيحيى جمال محمد عبد القادر الدالل  م صدر200

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 31.41ىميوبوليس  مصطفي طارق أحمد مسعد البردعي  م ظير50

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.09.48ىميوبوليس  مصطفي طارق أحمد مسعد البردعي  م ظير100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.28.69األىمي أحمد السيد عمي أحمد   م ظير200

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 30.19 المؤسسة مروان إيياب أحمد محمد محمد م فراشة50

 كأس مصر األىمي 2008 1.09.48 الجزيرة عمر أحمد محمد عيسى عيد فراشةم 100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.34.05األىمي  محمد عصام حجازي محمد م فراشة200

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.09.88ىميوبوليس  مصطفي طارق أحمد مسعد البردعي م متنوع 100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.33.30البنك أ الجيزة شافعي  ميند ياسر محمد السيد ال م متنوع200

 ------- ------- ---- -------- ------- ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
أحمد أسامة فرج   –يوسف كمال أحمد  

 محمد عادل  –أحمد مصطفي شوقي    
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.56.67 األىمي

 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م حرة100×4

حرة  25× 10

يوسف طارق صالح  –يوسف كمال أحمد
محمد عادل  –أحمد مصطفي شوقي    

أحمد السيد عمي  –نور الدين أحمد     
أحمد شريف السيد  –ممدوح عمي رضا 

 شياب عاطف سيد–خالد مصطفي محمد

 كأس اإلتحاد ياألىل 2011 2.16.98 األىمي

 م متنوع50×4
أحمد أسامة فرج  –أحمد السيد عمي    

محمد عادل  –عبد الرحمن مصطفي    
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.11.19 األىمي

 ------- ---- -------- ------ ---------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.T  



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                       سٌت ًبشئيي 13لت الورح 

 

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 األسكندرية األوليمبي 2011 26.58 ش مسيحية جون نادر أدمون ثابت م حرة50

 تحادكأس اإل األىمي 2011 58.68 ش مسيحية جون نادر أدمون ثابت م حرة100

 القاىرة التوفيقية  2005 2.08.69 األىمي أحمد ىشام محمد فتحي  م حرة200

 ------- ------ ---- ------ ------- ---------------------- م حرة400

 ------- ------ ---- ------ ------- ---------------------- م حرة800

 ------- ------ ---- ------ ------- ---------------------- م حرة1500

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 32.81الصيد  محمود فتحي محمد محمد إسماعيل   م صدر50

 العربية التوفيقية  1999 1.12.28 ىميوبوليس مايكل رزق سعد رزق اهلل م صدر100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.41.98 القاىرةعبد الرحمن محمد محمود الخطيب  م صدر200

 األسكندرية األوليمبي 2011 31.18 ش مسيحية جون نادر أدمون ثابت م ظير50

 األسكندرية األوليمبي 2011 1.06.69 ش مسيحية جون نادر أدمون ثابت م ظير100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.26.09األىمي  أدىم أحمد سعد إبراىيم سميم جاىين  م ظير200

 كأس مصر األىمي 2008 28.96 األىمي عيطومحمود محمد محمود أبو  م فراشة50

 كأس مصر األىمي 2008 1.05.44 األىمي محمود محمد محمود أبو عيطو م فراشة100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.23.16األىمي  إياد حسام الدين حسين عبد الرؤوف  م فراشة200

 العربية وفيقية الت 1999 1.07.26 ىميوبوليس مايكل رزق سعد رزق اهللم متنوع 100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.27.42الصيد  محمود فتحي محمد محمد إسماعيل   م متنوع200

 ------- ------ ---- ------ ------- ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
عبد الرحمن عدنان  –إياد حسام حسين     
 ىشام صالح عباس –أدىم أحمد سعد      

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.50.93 لياأله

 م حرة100×4
محمد الميدي   –              مروان جالل 

 يحيى  يحيى أحمد –    عمرو طارق صالح
 العربية التوفيقية  1999 4.06.20 المنتخب

حرة 25× 10

أدىم أحمد سعد        –يوسف واصف يوسف   
عبد الرحمن عدنان  –  ىشام صالح عباس

إياد حسام حسين       –د فاروق    يوسف أحم
يوسف شريف بشير   –أحمد عادل مرسي  

 أحمد صبري أمين –يوسف حاتم مبروك   

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.12.04 األىمي

 م متنوع50×4
عمر مصطفي كامل  –    محمود أبو عيطو

زياد حسام محفوظ  –أحمد حشمت أحمد    
 مصركأس  األىمي 2008 2.04.58 األىمي

 ------ ---- ------ ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.T   



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                       سٌت ًبشئيي 14لت الورح

 

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 القاىرة األىمي 2002 25.23 المعادي  عبد اهلل عويس محمد يوسف  م حرة50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 54.10األىمي أحمد ياسر السيد عمي يوسف غالب   م حرة100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.57.78األىمي يوسف محمد صالح الدين فتحي كراره  م حرة200

 ------- ------- ---- ------- ------- ----------------------- م حرة400

 ------- ------- ---- ------- ------- ----------------------- م حرة800

 ------- ------- ---- ------- ------- ----------------------- م حرة1500

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 31.80المقاولون  محمود أسامة محمد محفوظ الجيار  م صدر50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.08.53المقاولون  محمود أسامة محمد محفوظ الجيار  م صدر100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.31.55المقاولون  محمود أسامة محمد محفوظ الجيار  م صدر200

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 28.70المعادي  محمد سامي محمد السيد محمود حسن م ظير50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.02.15المعادي  حمد سامي محمد السيد محمود حسنم م ظير100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.14.23المعادي  محمد سامي محمد السيد محمود حسن م ظير200

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 27.13الزىور كريم عادل ماىر زكريا نوفل  م فراشة50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 59.15الزىور ا نوفل كريم عادل ماىر زكري م فراشة100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.12.16 القاىرةعمر ىشام عبد المطيف حسن   م فراشة200

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.02.60األىمي  مازن محمد أحمد الرشيديم متنوع 100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.13.66المعادي  محمد سامي محمد السيد محمود حسن م متنوع200

 ------- ------- ---- ------- ------ ----------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
أحمد ياسر غالب  –شريف حسن         
 يحيى إيمان لطفي –يوسف محمد صالح 

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.42.34 األىمي

 م حرة100×4
ىدي  محمد الم –            مروان جالل 

 يحيى يحيى أحمد –  عمرو طارق صالح
 العربية التوفيقية  1999 4.06.20 المنتخب

حرة  25× 10

شريف حسن  –       أحمد محمد النجار 
يحيى إيمان لطفي  –يوسف محمد صالح 
عمر وجدي متولي          –أحمد ياسر غالب   

أحمد نبيل عبد العظيم  –عالء عمي فيمي 
 عمرو شريف –  مازن محمد الرشيدي  

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.01.07 األىمي

 م متنوع50×4
عالء عمي فيمي  –فخر الدين خميل      
أحمد ياسر غالب  –عمرو شريف        

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.58.00 األىمي

 ------- ---- ------- ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.T 



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                      سٌت ًبشئيي 15لت حالور 

    

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 بطولة العالم دبي 2013 24.47سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م حرة50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 54.10األىمي ياسر السيد عمي يوسف غالب  أحمد  م حرة100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.57.78األىمي يوسف محمد صالح الدين فتحي كراره  م حرة200

 العربية التوفيقية 1999 4.16.16 الزىور محمود عبده بدوي بدوي  م حرة400

 -------- -------- ----- -------- -------- ------------------------- م حرة800

 -------- -------- ----- -------- -------- ------------------------- م حرة1500

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 31.37األىمي يوسف أبو بكر سميمان راضي أبو سمره  م صدر50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.07.22األىمي  محمد حسام إبراىيم عبد الفتاح عيسوي م صدر100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.25.90األىمي يوسف أبو بكر سميمان راضي أبو سمره  م صدر200

 بطولة العالم دبي 2013 26.11سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير50

 لمبطولة العا دبي 2013 56.45سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.07.52األىمي  أحمد ىاني محمد محمود ىميل م ظير200

 بطولة العالم دبي 2013 26.35سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م فراشة50

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 57.98األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م فراشة100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.06.09األىمي  د عباس محمودأحمد أكرم محم م فراشة200

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.02.33األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمودم متنوع 100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.13.02األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م متنوع200

 -------- -------- ----- -------- -------- ------------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس  

 نبيل ىشام لطفي –محمد صالح حسن    
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.41.85 األىمي

 م حرة100×4
محمود عبده بدوي  –أحمد الشافعي      

 عمرو جمال –     عبد الغنيروز ىيثم في
 العربية التوفيقية 1999 3.55.21 المنتخب

حرة  25× 10

عمي أحمد خمف اهلل   – أحمد أكرم عباس 
نبيل ىشام لطفي  –محمد صالح حسن    

أحمد محمود دياب  –كريم أشرف سمير  
زياد محمد كامل  -يوسف أبو بكر سميمان
 عمر عابدين عمي–فرقان بنيو سوم جيت

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.00.34 األىمي

 عم متنو50×4
عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس  

 كريم أشرف سمير –محمد صالح حسن  
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.53.88 األىمي

 ------- ---- ------- ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.T



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                        سٌت ًبشئيي 16لت الورح 

 

 البطـىلت  ـبمالذوـ العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 بطولة العالم دبي 2013 24.47سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م حرة50

 القاىرة التوفيقية 2005 53.89 األىمي الكفراوي محمد سامي أحمد ياسر  م حرة100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.57.78األىمي يوسف محمد صالح الدين فتحي كراره  حرةم 200

 العربية التوفيقية 1999 4.16.16 الزىور محمود عبده بدوي بدوي  م حرة400

 ------- ----- ---- ------ ------- -------------------------- م حرة800

 ------- ----- ---- ------ ------- -------------------------- م حرة1500

 القاىرة  األىمي 2001 31.05 األىمي محمد رفعت محمد عوض م صدر50

 القاىرة  األىمي 2001 1.07.11 األىمي محمد رفعت محمد عوض م صدر100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.25.90األىمي يوسف أبو بكر سميمان راضي أبو سمره  م صدر200

 بطولة العالم دبي 2013 26.11سبورتنج   أحمد عبد اهلل محمد سعيد يوسف  م ظير50

 بطولة العالم دبي 2013 56.45سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.07.52األىمي  أحمد ىاني محمد محمود ىميل م ظير200

 بطولة العالم دبي 2013 26.35بورتنج  س يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م فراشة50

 القاىرة األىمي 2002 57.71 األىمي أحمد صالح عبده مصطفي م فراشة100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.06.09األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م فراشة200

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 1.02.33األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمودم متنوع 100

 اإلتحادكأس  األىمي 2011 2.13.02األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م متنوع200

 ------- ----- ---- ------ ------- -------------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس       

 نبيل ىشام لطفي –محمد صالح حسن          
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.41.85 األىمي

 م حرة100×4
محمود عبده بدوي بدوي  –أحمد الشافعي     

 عمرو جمال –          عبد الغنيىيثم فيروز 
 العربية التوفيقية 1999 3.55.21 المنتخب

حرة  25× 10

عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس       
نبيل ىشام لطفي  –محمد صالح حسن          

أحمد محمود دياب  –م أشرف سمير        كري
زياد محمد كامل  –     يوسف أبو بكر سميمان

 عمر عابدين عمي –فرقان بنيو سوم جيت     

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.00.34 األىمي

 م متنوع50×4
عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس       

 كريم أشرف سمير –محمد صالح حسن        
 كأس اإلتحاد األىمي 2011 1.53.88 األىمي

 ----- ---- ------ ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.T



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                  سٌت ًبشئيي 17لت الورح     

 

 البطـىلت  هــبمالخ العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 كأس مصر األىمي 2008 24.22 األىمي حسين مدحت أبو القاسم محمد م حرة50

 كأس العالم مانشستر 2008 51.38 األىمي حسين مدحت أبو القاسم محمد م حرة100

 العالم بطولة دبي 2013 1.50.55 األىمي أحمد أكرم محمد عباس محمود م حرة200

 العالم بطولة دبي 2013 4.02.78سبورتنج     حيى أحمد أحمد ياسر محمد ي م حرة400

 العالم بطولة دبي 2013 8.34.72سبورتنج     أحمد ياسر محمد يحيى أحمد  م حرة800

 العالم بطولة دبي 2013 16.02.10سبورتنج     أحمد ياسر محمد يحيى أحمد  م حرة1500

 العالم بطولة دبي  2014 28.77 سبورتنج دالي ديمتريوس فنج تشوان تشين م صدر50

 العالم بطولة دبي  2014 1.03.05 سبورتنج دالي ديمتريوس فنج تشوان تشين م صدر100

 القاىرة األىمي 2002 2.20.46 األىمي محمد رفعت محمد عوض م صدر200

 بطولة العالم دبي 2013 26.11سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير50

 بطولة العالم دبي 2013 56.45سبورتنج   سف أحمد عبد اهلل محمد سعيد يو م ظير100

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.07.52األىمي  أحمد ىاني محمد محمود ىميل م ظير200

 القاىرة األىمي 2003 26.28 الصيد يحيى حسام شوقي الصباغ م فراشة50

 القاىرة األىمي 2002 57.71 األىمي أحمد صالح عبده مصطفي م فراشة100

 العالم بطولة دبي 2013 2.01.82األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م فراشة200

 العالم بطولة دبي 2013 58.69األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمودم متنوع 100

 العالم بطولة دبي 2013 2.05.65األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م متنوع200

 العالم بطولة دبي 2013 4.21.02األىمي  كرم محمد عباس محمودأحمد أ م متنوع400

 م حرة50×4
أبو القاسم مدحت حسين –محمد خالد حسين

 مروان عادل عثمان –أحمد مصطفي جبريل
 كأس مصر األىمي 2008 1.41.63 األىمي

 م حرة100×4
 الحبالعادل أيمن  –    خالد الجمال       

 د الفوليمحم –    ختارمىاني محمد أحمد 
 العربية التوفيقية 1999 3.40.87 المنتخب

حرة 25× 10

عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس    
نبيل ىشام لطفي  –محمد صالح حسن      

أحمد محمود دياب  –كريم أشرف سمير    
زياد محمد كامل  – يوسف أبو بكر سميمان
 عمر عابدين عمي –فرقان بنيو سوم جيت 

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.00.34 األىمي

 م متنوع50×4
حسين مدحت أبو القاسم –محمد خالد حسين

 كأس مصر األىمي 2008 1.53.12 األىمي     مروان عادل عثمان –أحمد أشرف رمضان

 ------- ---- ------- ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 

E.A.T



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                          سٌت ًبشئيي 18لت الورح

 

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 كأس مصر األىمي 2008 24.22 األىمي حسين مدحت أبو القاسم محمد م حرة50

 كأس العالم مانشستر 2008 51.38 األىمي حسين مدحت أبو القاسم محمد م حرة100

 العالم بطولة دبي 2013 1.50.55 األىمي أحمد أكرم محمد عباس محمود م حرة200

 العالم بطولة دبي 2013 3.55.79سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة400

 العالم بطولة دبي 2013 8.11.12سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة800

 العالم بطولة دبي 2013 15.22.08سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  حرةم 1500

 العالم بطولة دبي  2014 28.77 سبورتنج دالي ديمتريوس فنج تشوان تشين م صدر50

 العالم بطولة دبي  2014 1.03.05 سبورتنج دالي ديمتريوس فنج تشوان تشين م صدر100

 القاىرة األىمي 2002 2.20.46 ىمياأل محمد رفعت محمد عوض م صدر200

 بطولة العالم دبي 2013 26.11سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير50

 العالم بطولة دبي 2016 54.75سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير100

 العالم بطولة دبي 2013 2.03.08 األىمي أحمد محمد موسي أحمد بيجت محمد  م ظير200

 القاىرة األىمي 2003 26.28 الصيد يحيى حسام شوقي الصباغ   م فراشة50

 القاىرة األىمي 2001 57.70 األىمي أحمد محمود عمي العبادي م فراشة100

 العالم بطولة دبي 2013 2.01.82األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م فراشة200

 العالم بطولة دبي 2013 56.53 األىمي وسي أحمد محمد مأحمد بيجت محمد م متنوع 100

 العالم بطولة دبي 2013 2.01.14 األىمي أحمد محمد موسي أحمد بيجت محمد  م متنوع200

 العالم بطولة دبي 2013 4.21.02األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م متنوع400

 م حرة50×4
حسين مدحت أبو القاسم  –محمد خالد حسين
 مروان عادل عثمان –ريل  أحمد مصطفي جب

 كأس مصر األىمي 2008 1.41.63 األىمي

 م حرة100×4
 محمد الفولي  –           خالد الجمال       

 الحبالعادل أيمن  – مختارىاني محمد أحمد 
 العربية التوفيقية 1999 3.40.87 المنتخب

حرة  25× 10

عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس      
نبيل ىشام لطفي  –حسن         محمد صالح

أحمد محمود دياب  –كريم أشرف سمير      
زياد محمد كامل  –   يوسف أبو بكر سميمان

 عمر عابدين عمي –فرقان بنيو سوم جيت   

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.00.34 األىمي

 م متنوع50×4
حسين مدحت أبو القاسم  –محمد خالد حسين

 كأس مصر األىمي 2008 1.53.12 األىمي     ن عادل عثمانمروا –أحمد أشرف رمضان  

 ------- ------ ---- ------- ------ ----------------------- متنوع م100×4

E.A.T



 ــــــــــــاحةالسب    للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت    االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتىبر دتي                                                                         سٌت ًبشئيي 19لت الورح
 

E.A.T

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  ــناالســ السببق 

 القاىرة األىمي 2003 24.12 األىمي غالي جوزيف جورج ديمتري م حرة50

 كأس العالم دبي 2010 50.20 األىمي محمد خالد محمد حسين م حرة100

 العالم بطولة دبي 2013 1.50.55 األىمي أحمد أكرم محمد عباس محمود م حرة200

 العالم بطولة دبي 2013 3.55.79سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة400

 العالم بطولة دبي 2013 8.11.12سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة800

 العالم بطولة دبي 2013 15.22.08سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة1500

 العالم بطولة دبي  2014 28.77 سبورتنج تشيندالي ديمتريوس فنج تشوان  م صدر50

 العالم بطولة دبي  2014 1.03.05 سبورتنج دالي ديمتريوس فنج تشوان تشين م صدر100

 كأس العالم مانشستر 2008 2.17.51 ىميوبوليس شريف عمي حسن مدكور  م صدر200

 طولة العالمب دبي 2013 26.11سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير50

 العالم بطولة دبي 2016 54.75سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير100

 كأس العالم دبي 2010 1.59.57 األىمي محمد خالد محمد حسين م ظير200

 كأس العالم دبي 2010 24.60 األىمي  مروان عادل عثمان ىالل م فراشة50

 كأس العالم دبي 2010 53.55 ألىميا مروان عادل عثمان ىالل م فراشة100

 كأس العالم دبي 2010 1.59.49 األىمي  مروان عادل عثمان ىالل م فراشة200

 العالم بطولة دبي 2013 56.53 األىمي أحمد محمد موسي أحمد بيجت محمد م متنوع 100

 المالع بطولة دبي 2013 2.01.14 األىمي أحمد محمد موسي أحمد بيجت محمد  م متنوع200

 العالم بطولة دبي 2013 4.21.02األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م متنوع400

 م حرة50×4
حسين مدحت أبو القاسم  –محمد خالد حسين

 مروان عادل عثمان –أحمد مصطفي جبريل  
 كأس مصر األىمي 2008 1.41.63 األىمي

 م حرة100×4
 محمد الفولي  –           خالد الجمال       

 الحبالعادل أيمن  – مختارىاني محمد حمد أ
 العربية التوفيقية 1999 3.40.87 المنتخب

حرة  25× 10

عمي أحمد خمف اهلل   –أحمد أكرم عباس      
نبيل ىشام لطفي  –محمد صالح حسن        

أحمد محمود دياب  –كريم أشرف سمير      
زياد محمد كامل  –   يوسف أبو بكر سميمان

 عمر عابدين عمي –سوم جيت    فرقان بنيو

 كأس اإلتحاد األىمي 2011 2.00.34 األىمي

 م متنوع50×4
حسين مدحت أبو القاسم  –محمد خالد حسين

 كأس مصر األىمي 2008 1.53.12 األىمي     مروان عادل عثمان –أحمد أشرف رمضان  

 ----- ---- ------ ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 



              ــــــــــــاحةالسب   للذوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهىريت االتحاد المصري للسباحة 

 

 2016أكتىبر دتي                                                                     العوىهي رجبلردلت الن   

 

E.A.T 

 البطـىلت  الذوــبم العبم السهــي الٌبدي  االســــن السببق 

 العالم بطولة دبي 2016 22.32 سبورتنج محمد إسماعيل القماش مازن م حرة50

 العالم بطولة دبي 2016 49.55 سبورتنج محمد إسماعيل القماش زنما م حرة100

 كأس العالم دبي  2010 1.50.09 سموحو محمد ماىر عبد المجيد فرىود  م حرة200

 كأس العالم مانشستر 2008 3.54.37 األىمي محمد محمود السيد جاد اهلل  م حرة400

 العالم بطولة دبي 2013 8.11.12سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة800

 العالم بطولة دبي 2013 15.22.08سبورتنج العمراوي عمي مرسي مروان أحمد  م حرة1500

 العالم بطولة دبي 2016 27.39 سبورتنج محمد إسماعيل القماش يوسف م صدر50

 العالم بطولة دبي 2016 1.00.59 سبورتنج محمد إسماعيل القماش يوسف م صدر100

 العالم بطولة دبي 2016 2.13.35 سبورتنج محمد إسماعيل القماش يوسف صدر م200

 كأس العالم دبي  2010 26.20 األىمي محمد خالد محمد حسين م ظير50

 العالم بطولة دبي 2016 54.75سبورتنج   يوسف أحمد عبد اهلل محمد سعيد  م ظير100

 كأس العالم دبي 2010 1.59.57 األىمي محمد خالد محمد حسين م ظير200

 كأس العالم دبي 2010 24.60 األىمي مروان عادل عثمان ىالل   م فراشة50

 كأس العالم دبي 2010 53.55 األىمي   مروان عادل عثمان ىالل م فراشة100

 كأس العالم دبي 2010 1.59.49 األىمي مروان عادل عثمان ىالل م فراشة200

 العالم بطولة دبي 2013 56.53 األىمي حمد موسي أحمد مأحمد بيجت محمد م متنوع 100

 العالم بطولة دبي 2013 2.01.14 األىمي أحمد محمد موسي أحمد بيجت محمد  م متنوع200

 العالم بطولة دبي 2013 4.21.02األىمي  أحمد أكرم محمد عباس محمود م متنوع400

 م حرة50×4
أحمد صالح عبده   –جوزيف جورج ديمتري

 اهللمحمد محمود جاد –الفتاحعبد مصطفي 
 كأس مصر األىمي 2008 1.37.47 األىمي

 م حرة100×4
 الرحمن أبو بكر  عبد –       محمد ممدوح

 عبده أحمد صالح –      حسين أبو القاسم
 كأس العالم مانشستر 2008 3.27.87 المنتخب

 م حرة200×4
محمد ماىر فرىود  – عبد الرحمن أبو بكر 

  محمد محمود جاد اهلل –  أبو القاسم حسين
 كأس العالم مانشستر 2008 7.31.38 المنتخب

حرة  25× 10
 

 

 
 

 القاىرة التوفيقية 2005 1.57.31 األىمي

 م متنوع50×4
 

 
 القاىرة األىمي 2002 1.49.18 األىمي   

 ----- ---- ------ ------ ----------------------- متنوع م100×4
 

 


