
 السبـــــــــــاحة   للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت   االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتوبر حتي                                                          ث نبشئبسنت  11لورحلت ا   

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس اإلتحاد األىمي  2011 31.03األىمي سممي أيمن أحمد عبد المقصود  م حرة50
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.08.18األىمي عبد المقصود سممي أيمن أحمد  م حرة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.28.93 الغابةساندي أيمن عاطف ذكي  م حرة200
 ------- ------- ---- ------- -----------------------------  م حرة400

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

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

كأس اإلتحاد األىمي  2011 37.98المقاولون رودينا أسامة محمد محفوظ الجيار  م صدر50
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.22.24المقاولون رودينا أسامة محمد محفوظ الجيار  م صدر100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.55.78المقاولون سامة محمد محفوظ الجيار رودينا أ م صدر200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 36.25األىمي مريم راشد عبد المنعم ىالل  م ظير50
كأس مصر األىمي  2008 1.17.92األىمي رغدة محمد أحمد قطب   م ظير100
كأس اإلتحاد لي األه 2011 2.52.64األىمي سما محمد رأفت السيد  م ظير200
كأس مصر األىمي  2008 34.11وادي دجمة دانا خالد عبد المنعم عقل   م فراشة50
كأس مصر األىمي  2008 1.16.68وادي دجمة دانا خالد عبد المنعم عقل   م فراشة100
 ------- ------- ---- ------- ------- ---------------------- م فراشة200

كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.18.50المقاولون سامة محمد محفوظ رودينا أم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.56.00األىمي سممي أيمن أحمد عبد المقصود  م متنوع200
 ------- ------- ---- ------- ------- ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
مريم راشد عبد المنعم  –أيمن أحمدسممي 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.12.67األىمي ىنا إيياب سعد   –إسراء محمد سيد       

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

 م حرة25×10

مريم راشد عبد المنعم  –أيمن أحمدسممي 
ىنا إيياب سعد  –إسراء محمد سيد       

ه محمد شيدي  زين –مريم محمد حسن   
ميا يسري عقل   –سما أحمد عامر       

سارة مدحت محمد   –نوران جمال حسين 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.37.06 األىمي

 م متنوع50×4
 مريم راشد عبد المنعم –أيمن أحمدسممي 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.27.07 األىمي زينو محمد شيدي – سما محمد رأفت   

 وعم متن100×4
 
 

------- ------- ---- ------- ------- 

E.A.T  



 السبـــــــــــاحة   للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت   االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتوبر حتي                                                          ث سنت نبشئب 12لورحلت ا    

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس اإلتحاد األىمي  2011 29.49 الصيد ممك فتحي محمد محمد   م حرة50
كأس مصر األىمي  2008 1.04.23األىمي ربا ماجد محمود عبد الفتاح    م حرة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.18.98األىمي  مريم فاروق محمد محمد مرسي م حرة200
 ------- ------ ---- -------- ------- ---------------------- م حرة400

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

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

كأس مصر األىمي  2008 37.48األىمي الشحري  لمي طارق حسن محمد م صدر50
مصر كأس األىمي  2008 1.20.93األىمي لمي طارق حسن محمد الشحري  م صدر100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.58.33 أكتوبر 6  دينا محمود عابدين محمد سالم م صدر200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 34.18 المعادي ندي خالد لطفي الشاعر  م ظير50
كأس مصر األىمي  2008 1.13.09األىمي مورو عبد الحميد  ىانيا محمد ىاني م ظير100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.36.61األىمي  محمد مرسيمريم فاروق محمد  م ظير200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 33.38 المعادي ندي خالد لطفي الشاعر  م فراشة50
كأس مصر األىمي  2008 1.12.91مدينة نصر السيد طعيمو شيماء محسن  م فراشة100
كأس اإلتحاد ي األىل 2011 2.37.51 األىميناردين محمد عصمت إبراىيم   م فراشة200
القاىرة األىمي  2002 1.17.02ىميوبوليس فريدة وائل ممدوح حفني  م متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.43.84 األىميناردين محمد عصمت إبراىيم   م متنوع200
 ------- ------ ---- -------- ------- ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
نور محمود ىمام  –ق محمد مريم فارو

عاليا محمد السيد   –إنجي أحمد النجدي 
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.04.46األىمي 

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

 م حرة25×10

نور محمود ىمام  –مريم فاروق محمد 
عاليا محمد السيد  –إنجي أحمد النجدي 

ىايدي جودت  –ي محمد أبو اليدي يمن
سممي محمد كمال  –فرح محمد نبيل    

فرح ىيثم السيد  –نور محمد جمال     

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.27.82األىمي 

 م متنوع50×4
نور محمود ىمام  –مريم فاروق محمد 
حاد كأس اإلتاألىمي  2011 2.18.49األىمي عاليا محمد السيد   –إنجي أحمد النجدي 

 م متنوع100×4
 

 
------- -------- ---- ------ ------- 

E.A.T   



 السبـــــــــــاحة   للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت   االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتوبر حتي                                                                       ث سنت نبشئب 13لورحلت ا

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس اإلتحاد األىمي  2011 28.63 األىميفو صالح  ندي ىيثم خمي م حرة50
كأس مصر األىمي  2008 59.86الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
القاىرة األىمي  2002 2.12.32الجزيرة دينا مصطفي خالد حجازي    م حرة200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م حرة400

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

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

كأس اإلتحاد األىمي  2011 36.24 األىمي فريدة ىيثم محمد يحيى م صدر50
القاىرة األىمي  2003 1.12.52المعادي سممي رؤوف جاسر السيد   م صدر100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.50.21 األىمي فريدة ىيثم محمد يحيى م صدر200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 33.18 المعادي سميحو طارق أحمد محسن م ظير50
القاىرة األىمي  2002 1.09.38الجزيرة دينا مصطفي خالد حجازي    م ظير100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.31.77 ىمياأل ندي حسين فييم حسين م ظير200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 30.80 األىمييارا محمود محمد محمد جندي   م فراشة50
كأس مصر األىمي  2008 1.06.77الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.29.89 األىميىند حامد عمرو حسن سيد   م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.10.83 األىمي ندي حسين فييم حسينم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.31.99 األىمي ندي حسين فييم حسين م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
م ريم محمد قاس –       عيد طارق لبيب
ساره أحمد حماد   –     رنا محمد محمود

كأس مصر األىمي  2008 1.57.95األىمي 

 م حرة100×4
سيي عبد اهلل إبراىيم   –      ندا تعمب 

 رييام خالد  –  عبد الرؤوفبسمة طاىر
العربية التوفيقية  1999 4.28.07 المنتخب

 م حرة25×10

مريم صبحي السيد  –   فريدة ىيثم محمد
ممك عمرو النادي  –  د محمد يارا محمو

ممك محسن حسن  –  ندي شوقي العزب 
لمي زياد إبراىيم  -فرح محمد عبد المنعم
   ندي ىيثم خميفة   –فاطمة الزىراء محمود

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
 السيدنوران عادل  –سميحة محمد طارق
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.11.19المعادي حبيبة عصام أحمد  – سممي محمد جمال 

 م متنوع100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

E.A.T



 السبـــــــــــاحة   للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت   االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتوبر حتي                                                                    ث سنت نبشئب 14لورحلت ا 

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس اإلتحاد األىمي  2011 27.80 الصيد  سممي صابر محمد عبده زيتون م حرة50
كأس مصر األىمي  2008 59.86الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
القاىرة األىمي  2002 2.10.40المعادي ىبة اهلل ىانئ محمد سميم    م حرة200
 ------- ------- ---- -------- ------ --------------------- م حرة400

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

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

القاىرة التوفيقية  2005 35.39األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر50
القاىرة األىمي  2003 1.12.52المعادي رؤوف جاسر السيد   سممي م صدر100
القاىرة التوفيقية  2005 2.42.74األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 32.05 الجزيرة أماني أحمد محمد السيد موسي  م ظير50
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.09.18 الجزيرة أماني أحمد محمد السيد موسي  م ظير100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.28.80 الجزيرة أماني أحمد محمد السيد موسي  م ظير200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 30.56 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة50
د كأس اإلتحااألىمي  2011 1.05.94 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.08.65 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقرم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.29.03 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ --------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
ريم محمد قاسم  –    عيد طارق لبيب 
  ساره أحمد حماد  –  رنا محمد محمود 

كأس مصر األىمي  2008 1.57.95األىمي 

 م حرة100×4
سيي عبد اهلل إبراىيم   –      ندا تعمب 

 د رييام خال –  عبد الرؤوفبسمة طاىر
العربية التوفيقية  1999 4.28.07 المنتخب

 م حرة25×10

مريم صبحي السيد   –محمدفريدة ىيثم 
ممك عمرو النادي  –يارا محمود محمد 
ممك محسن حسن  –ندي شوقي العزب 

لمي زياد إبراىيم -فرح محمدعبد المنعم
 ندي ىيثم خميفة  –فاطمة الزىراءمحمود

إلتحاد كأس ااألىمي  2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
 السيدنوران عادل –سميحة محمد طارق
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.11.19المعادي حبيبة عصام أحمد –سممي محمد جمال 

 م متنوع100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

E.A.T   



 السبـــــــــــاحة   للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت   االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتوبر حتي                                                                  ث سنت نبشئب 15لورحلت ا

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس العالم دبي  2010 26.07الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة50
كأس العالم دبي  2010 57.34الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.07.25 األىميالحميد مورو  ىانيا محمد ىاني عبد  م حرة200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م حرة400

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

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

كأس اإلتحاد األىمي  2011 35.25 األىمي الشحريلمي طارق حسن محمد  م صدر50
القاىرة األىمي  2003 1.12.52المعادي سممي رؤوف جاسر السيد  م صدر100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.33.87 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م صدر200
ت ك العالم دبي  2010 30.11الجزيرة ن فريدة ىشام أحمد عثما م ظير50
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.05.49 األىميىانيا محمد ىاني عبد الحميد مورو   م ظير100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.20.39 األىميىانيا محمد ىاني عبد الحميد مورو   م ظير200
كأس العالم دبي  2010 27.48الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة50
كأس العالم دبي  2010 1.02.15الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.06.30 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخريم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.19 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

مي حسام عمر  –مروة محمد عبدالوىاب 
س اإلتحاد كأاألىمي  2011 1.57.39األىمي 

 م حرة100×4
مي أحمد رأقت  –        نانسي جميل   

 سارة أشرف –  شروق شريف  الشناوي
العربية التوفيقية  1999 4.18.47 المنتخب

 م حرة200×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

 م حرة25×10

مريم صبحي السيد  –   محمدفريدة ىيثم 
النادي  ممك عمرو –  يارا محمود محمد 
ممك محسن حسن  –  ندي شوقي العزب 

لمي زياد إبراىيم  –فرح محمدعبد المنعم 
 ندي ىيثم خميفة   –فاطمة الزىراءمحمود 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

ندي عادل سيد  –لمي طارق حسن       
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.10.03األىمي 

 متنوعم 100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

                                                                                                      E.A.T   



 السبـــــــــــاحة   للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت   االتحاد المصري للسباحة     

 

 2016أكتوبر حتي                                                         ث سنت نبشئب 16لورحلت ا   

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس العالم دبي  2010 26.07الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة50
كأس العالم دبي  2010 57.34الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.07.25 األىميىانيا محمد ىاني عبد الحميد مورو   م حرة200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م حرة400

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

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

القاىرة األىمي  2002 33.42الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر50
القاىرة األىمي  2002 1.10.99الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر100
القاىرة األىمي  2002 2.31.55الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر200
العالم  بطولةدبي  2013 29.74األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  رم ظو50
العالم  بطولةدبي  2013 1.03.97األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير100
العالم  بطولةدبي  2013 2.17.38األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير200
كأس العالم دبي  2010 27.48الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة50
كأس العالم دبي  2010 1.02.15الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.06.30 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخريم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.19 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

مي حسام عمر  –مروة محمد عبد الوىاب
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.57.39األىمي 

 م حرة100×4
مي أحمد رأقت  –        نانسي جميل   

 سارة أشرف –  شروق شريف الشناوي 
العربية التوفيقية  1999 4.18.47 المنتخب

 م حرة25×10

مريم صبحي السيد  –   محمدفريدة ىيثم 
ممك عمرو النادي  –  يارا محمود محمد 
ممك محسن حسن  –  ندي شوقي العزب 

لمي زياد إبراىيم  –ح محمدعبد المنعم فر
 ندي ىيثم خميفة   –فاطمة الزىراءمحمود 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.10.03األىمي ندي عادل سيد  –لمي طارق حسن       

 م متنوع100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

E.A.T 



 السبـــــــــــاحة  للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت    االتحاد المصري للسباحة 

 

 2016أكتوبر حتي                                                            ث سنت نبشئب 17لورحلت ا

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
العالم كأس دبي  2010 26.07الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة50
كأس العالم دبي  2010 57.34الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
العالم  بطولةدبي  2013 2.04.95 األىميىانيا محمد ىاني عبد الحميد مورو   م حرة200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م حرة400

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

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

كأس مصر األىمي  2008 32.94األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر50
القاىرة األىمي  2002 1.10.99الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر100
القاىرة األىمي  2003 2.30.76الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  درم ص200
العالم  بطولةدبي  2013 29.74األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير50
العالم  بطولةدبي  2013 1.03.97األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير100
العالم  بطولةدبي  2013 2.17.38األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير200
كأس العالم دبي  2010 27.48الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة50
كأس العالم دبي  2010 1.02.15الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.06.30 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخريم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.19 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
نورىان أحمد كمال   – ربا ماجد محمود  

مي حسام عمر  –مروة محمد عبد الوىاب
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.57.39األىمي 

 م حرة100×4
ياسمبن فاروق أبو العز  –فاطمة جمال 

 شذي يحيى –أمنية فخري عبد الحافظ  
العربية التوفيقية  1999 4.10.64 المنتخب

 م حرة25×10

السيد مريم صبحي  –   محمدفريدة ىيثم 
ممك عمرو النادي  –  يارا محمود محمد 
ممك محسن حسن  –  ندي شوقي العزب 

لمي زياد إبراىيم  –فرح محمدعبد المنعم 
 ندي ىيثم خميفة   –فاطمة الزىراءمحمود 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.10.03األىمي ندي عادل سيد  –  لمي طارق حسن     

 م متنوع100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

E.A.T    
  



 السبـــــــــــاحة  للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت    االتحاد المصري للسباحة 

 

 2016أكتوبر حتي                                                            ث سنت نبشئب 18لورحلت ا

 

 البطـولت  الحوــبم عبمال الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس العالم دبي  2010 26.07الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة50
كأس العالم دبي  2010 57.34الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
العالم  بطولةدبي  2013 2.04.55 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة200
العالم  بطولةدبي  2013 4.24.32 األىمي قاسمريم محمد حسين السيد  م حرة400
العالم  بطولةدبي  2013 8.54.21 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة800
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م حرة1500

كأس مصر األىمي  2008 32.94األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر50
القاىرة األىمي  2002 1.10.99الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  صدر م100
القاىرة األىمي  2003 2.30.76الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر200
العالم  بطولةدبي  2013 29.74األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير50
العالم  بطولةدبي  2013 1.03.97ي األىلمريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير100
العالم  بطولةدبي  2013 2.17.38األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير200
كأس العالم دبي  2010 27.48الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة50
كأس العالم دبي  2010 1.02.15الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر يم عبد الرحمن السيد صقرمر م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.06.30 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخريم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.19 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

مي حسام عمر  –مروة محمد عبد الوىاب
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.57.39األىمي 

 م حرة100×4
ياسمبن فاروق أبو العز  –   فاطمة جمال

 شذي يحيى –   أمنية فخري عبد الحافظ 
العربية التوفيقية  1999 4.10.64 المنتخب

 م حرة25×10

مريم صبحي السيد  –   محمدفريدة ىيثم 
ممك عمرو النادي  –  يارا محمود محمد 
ممك محسن حسن  –  ندي شوقي العزب 

لمي زياد إبراىيم  –فرح محمدعبد المنعم 
 ندي ىيثم خميفة   –فاطمة الزىراءمحمود 

كأس اإلتحاد ي األىل 2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.10.03األىمي ندي عادل سيد  –لمي طارق حسن       

 م متنوع100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

E.A.T                                    
 

                       



 السبـــــــــــاحة  للحوبهبث القصيرة  األرقــــــبم القيبسيـت للجوهوريت    االتحاد المصري للسباحة 

 

 2016أكتوبر حتي                                                            ث سنت نبشئب 19لورحلت ا

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
كأس العالم دبي  2010 26.07الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة50
كأس العالم دبي  2010 57.34لجزيرة افريدة ىشام أحمد عثمان  م حرة100
العالم  بطولةدبي  2013 2.04.55 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة200
العالم  بطولةدبي  2013 4.24.32 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة400
العالم  بطولةدبي  2013 8.54.21 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة800
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- حرةم 1500

كأس مصر األىمي  2008 32.94األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر50
القاىرة األىمي  2002 1.10.99الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر100
القاىرة األىمي  2003 2.30.76الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر200
العالم  بطولةدبي  2013 29.74األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير50
العالم  بطولةدبي  2013 1.03.97األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير100
العالم  بطولةدبي  2013 2.17.38األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير200
كأس العالم دبي  2010 27.48الجزيرة ىشام أحمد عثمان  فريدة م فراشة50
كأس العالم دبي  2010 1.02.15الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة200
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.06.30 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخريم متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.19 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------ ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

ي حسام عمر م –مروة محمد عبد الوىاب
كأس اإلتحاد األىمي  2011 1.57.39األىمي 

 م حرة100×4
ياسمبن فاروق أبو العز  –فاطمة جمال 

 شذي يحيى –أمنية فخري عبد الحافظ  
العربية التوفيقية  1999 4.10.64 المنتخب

 م حرة25×10

مريم صبحي السيد  –   محمدفريدة ىيثم 
ممك عمرو النادي  –  يارا محمود محمد 

ممك محسن حسن  –  ي شوقي العزب ند
لمي زياد إبراىيم  –فرح محمدعبد المنعم 
 ندي ىيثم خميفة   –فاطمة الزىراءمحمود 

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.38األىمي 

 م متنوع50×4
نورىان أحمد كمال   –ربا ماجد محمود   

كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.10.03األىمي ندي عادل سيد  –لمي طارق حسن       

 م متنوع100×4
 

 
------ -------- ---- ------- ------- 

E.A.T



 السبـــــــــــاحة  للحوبهبث القصيرة  ــــبم القيبسيـت للجوهوريتاألرقــ   االتحاد المصري للسباحة 

 

 2016أكتوبر حتي                                                             العووهي آنسبثلورحلت ا

 

 البطـولت  الحوــبم العبم الزهــن النبدي  االســــن السببق 
العالم ىونج كونج  1999 25.14األىمي لواني  رانيا عمرو مصطفي ع م حرة50
العالم ىونج كونج  1999 54.69األىمي رانيا عمرو مصطفي عمواني   م حرة100
العالم ىونج كونج  1999 1.59.41األىمي رانيا عمرو مصطفي عمواني   م حرة200
العالم  بطولةدبي  2013 4.24.32 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة400
العالم  بطولةدبي  2013 8.54.21 األىمي ريم محمد حسين السيد قاسم م حرة800
 ------- ------- ---- -------- ------- ---------------------- م حرة1500

العالم  بطولةدبي  2013 32.92األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر50
العالم  بطولةدبي  2013 1.10.74األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن   م صدر100
القاىرة األىمي  2003 2.30.76الزىور سممي عبد الرؤوف زينيم إسماعيل  م صدر200
العالم  بطولةدبي  2013 29.74األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير50
العالم  بطولةدبي  2013 1.03.97األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر  م ظير100
العالم  بطولةدبي  2013 2.17.38األىمي ريم عبد الرحمن السيد صقر م م ظير200
كأس العالم دبي  2010 27.48الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة50
كأس العالم دبي  2010 1.02.15الجزيرة فريدة ىشام أحمد عثمان  م فراشة100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.23.07 مدينة نصر مريم عبد الرحمن السيد صقر م فراشة200
العالم  بطولةدبي  2013 1.05.37األىمي مي عاطف عبد الفتاح حسن  م متنوع 100
كأس اإلتحاد األىمي  2011 2.21.19 األىمي يارا عماد إبراىيم محي الدين فخري م متنوع200
 ------- ------- ---- -------- ------- ---------------------- م متنوع400

 م حرة50×4
ياسمين فاروق أبو العز -كاترين الماس

نيي عصام محمد   -مي أحمد رأفت    
القاىرة األىمي  2001 1.55.92األىمي 

 م حرة100×4
ياسمبن فاروق أبو العز  – فاطمة جمال

 شذي يحيى – أمنية فخري عبد الحافظ 
العربية التوفيقية  1999 4.10.64 المنتخب

 م حرة200×4
 

 
------- -------- ---- ------- ------- 

 م حرة25×10

 

 

 

 

القاىرة األىمي  2003 2.19.00األىمي 

 م متنوع50×4
مي عاطف عبدالفتاح  –  ىبة اهلل يحيى
ندي ىشام عبدالغني  –    سممي زينيم

كأس مصر األىمي  2008 2.08.16األىمي 

 م متنوع100×4
 

 
------- -------- ---- ------- ------- 

E.A.T    


