
  `�ô«           W�U��K� ÍdB*« œ«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

             dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    لعام إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم ا                          
 

    متر متحرك  1: السلم                                    أوالد  براعم مبتدئ: المرحلة السنية 
                   60: المستوي المطلوب                                       23/10/2014: التــــاريخ 

  هليوبوليس: نادي –علي خالد علي محمد رمضان /الالعب :  براعم مبتدئكأس أحسن العب 

                                                                                         E.A.T

 المواليد القيدرقم النادي 100Bاالســـــــم 0Bالترتيب 
46B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

101B 9 114.50 2005 32091 هليوبوليس علي خالد علي محمد رمضاناألول  
  7 110.00 2005 32101 هليوبوليس شريف عمرو أحمد عبده الشرباصيالثاني 
  6 107.40 2006 36287 الجزيرة رزسليم كريم كولين جون روجالثالث 
  5 102.45 2004 36306 الجزيرة يحيى شريف يحيى بهنس الرابع

  4 91.80 2006 35869 الزمالك يحيى ياسر فاروق سيد محمدالخامس 
  3 88.60 2006 35902 الزهور حمديعلي أحمد محمد محمود السادس 
  2 85.90 2006 35870 الزمالك محمد أحمد سعيد عنتر عبد المعطىالسابع 
  1 83.65 2005 36588 األهلي عبده اسكندرألن الفريد صبحي الثامن 
  - 82.40 2004 29895 األهلي صالح حسام الدين صالح أمين جاهين التاسع 
  - 78.90 2005 35905 الزهور باسل تامر مصطفى هانى رضوان العاشر

  × 108.70 2005 32093 ليسهليوبو عمر أيمن عمرو عبد الفتاح خليل ----
  × 97.15 2006 36286 الجزيرة رامز ضياء صبري صبحي ----
  × 93.15 2005 36642 الجزيرة عاشوريوسف حمزة يوسف عادل  ----
  × 84.95 2004 29861 الجزيرة مصطفي كريم مصطفي أحمد المغربي ----

  × 82.00 2004 36645 الجزيرةمحمد خالد جميل سعد اهللا  ----

  × 81.40 2004 36596 األهلي أحمد السيد معوض رويد أحمد موسي ----

  × 79.70 2005 36595 األهلي محمد رزق عاطفمحمود محمود أحمد  ----

  × 77.65 2005 36288 الجزيرة عالء محمد أحمد أبو حشيش ----

  × 73.75 2005 33183 الزمالك زكريا محمد أحمد محمد أحمد موسي ----

  × 73.55 2004 33103 الجزيرة نديم هيثم عبد الغفار يوسف أحمد عثمان ----

  × 72.45 2006 36290 الجزيرة رامي ميشيل ارتيجو ----

 ×  72.20 2006 36748 الجزيرةمحمد إيهاب محمد مختار ندا ---- 

  × 71.85 2005 36597 الزمالك زياد هادي أحمد حسن إسماعيل ----



               W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

             dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام            إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                          
 

    متر متحرك  1: السلم                              أوالد   براعم مبتدئ تابع :المرحلة السنية 
                60: المستوي المطلوب                                       23/10/2014: التــــاريخ 

                                                                                         E.A.T

 المواليد القيدرقم النادي 102Bاالســـــــم 1Bالترتيب 
47B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  × 69.55 2004 36602 الزمالك بالل طارق سعد عبد الفضيل زهران ----

  × 69.50 2005 36593 األهلي أحمد وائل رأفت هالل ----

  × 66.90 2005 36605 الزمالك عبد اهللا طارق مبروك عطية ----

  × 63.30 2004 36284 الجزيرة زياد عمر حسين فتحي ----



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

      متر متحرك 3: السلم                                   أوالد   براعم مبتدئ: المرحلة السنية 
                                                         45: المستوي المطلوب                                        22/10/2014: التــــاريخ 

                                                                                         E.A.T 

 المواليد القيدرقم النادي 103Bاالســـــــم 2Bالترتيب 
48B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

104B 9 100.45 2005 32091 يوبوليسهل علي خالد علي محمد رمضاناألول  
  7 99.20 2004 36306 الجزيرة يحيى شريف يحيى بهنسالثاني 
  6 97.35 2006 36287 الجزيرة سليم كريم كولين جون روجرزالثالث 
  5 92.70 2005 32101 هليوبوليس شريف عمرو أحمد عبده الشرباصي الرابع

  4 87.00 2006 35870 مالكالز محمد أحمد سعيد عنتر عبد المعطىالخامس 
  3 85.70 2006 35869 الزمالك يحيى ياسر فاروق سيد محمدالسادس 
  2 78.05 2004 29895 األهلي صالح حسام الدين صالح أمين جاهينالسابع 
  1 77.05 2006 35902 الزهور علي أحمد محمد محمود حمديالثامن 
  - 75.50 2005 35905 الزهور باسل تامر مصطفى هانى رضوان التاسع 
  - 68.90 2005 36595 األهلي محمود أحمد محمود عاطف محمد رزق العاشر

  × 76.95 2004 29861 الجزيرة مصطفي كريم مصطفي أحمد المغربي ----
  × 75.60 2004 36602 الزمالك بالل طارق سعد عبد الفضيل زهران ----
  × 75.45 2004 33103 الجزيرة ننديم هيثم عبد الغفار يوسف أحمد عثما ----
  × 74.50 2005 36642 الجزيرة  عاشوريوسف حمزة يوسف عادل  ----
  × 73.25 2006 36286 الجزيرة رامز ضياء صبري صبحي ----
  × 71.50 2005 33183 الزمالك زكريا محمد أحمد محمد أحمد موسي ----
  × 69.85 2004 36645 الجزيرةمحمد خالد جميل سعد اهللا  ----
  × 68.15 2005 32093 هليوبوليس عمر أيمن عمرو عبد الفتاح خليل ----
  × 68.00 2005 36288 الجزيرة عالء محمد أحمد أبو حشيش ----
  × 67.30 2004 36596 األهلي رويد أحمد موسي أحمد السيد معوض ----
  × 66.70 2006 36290 الجزيرة رامي ميشيل ارتيجو ----
  × 64.60 2005 36605 الزمالك عبد اهللا طارق مبروك عطية ----
  × 63.45 2005 36588 األهلي ألن الفريد صبحي عبده اسكندر ----
  × 63.30 2004 36284 الجزيرة زياد عمر حسين فتحي ----
  × 61.60 2006 36748 الجزيرةمحمد إيهاب محمد مختار ندا  ----



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

    متر متحرك   3: السلم                              أوالد   براعم مبتدئ تابع :المرحلة السنية 
                                                         45: المستوي المطلوب                                       22/10/2014: التــــاريخ 

                                                                                         E.A.T

 المواليد القيدرقم النادي 105Bاالســـــــم 3Bالترتيب 
49B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  × 59.85 2005 36597 الزمالك زياد هادي أحمد حسن إسماعيل ----
  × 58.95 2005 36593 األهلي أحمد وائل رأفت هالل ----



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

    متر متحرك  1: السلم                                       أوالد متقدمبراعم : المرحلة السنية 
  110: المستوي المطلوب                                       24/10/2014: التــــاريخ 

  هليوبوليس:  نادي  –أحمد سالم أحمد سالم السيد /الالعب :  متقدمبراعم كأس أحسن العب 

 المواليد القيدرقم النادي 106Bاالســـــــم 4Bالترتيب 
50B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

107B 9 203.15 2004 19641 هليوبوليس سيدالسالم أحمد سالم أحمد األول  
  7 192.55 2005 32102 هليوبوليس مرسيمحمد أحمد سعيد أحمد الثاني 
  6 165.75 2004 29826 سبورتنج أدهم مجدي محمود إسماعيلالثالث 
  5 159.90 2004 32838 الجزيرة ياسين شريف عبد الوهاب هالليالرابع 

  4 157.90 2003 29697 األهلي يوسف محمد سعيد المغربيالخامس 
  3 150.30 2003 29848 الجزيرة علي جمال محمد أحمدالسادس 
  2 141.85 2005 32191 الزمالك سيف محمد صابر إبراهيمالسابع 
  1 134.90 2003 33185 الزمالك علي محمود شوقي علي قطب الثامن
  - 128.95 2005 32205 الزهور محمد أحمد محمد فؤاد التاسع
  - 124.60 2005 32358 سبورتنج تميم محمد سامي جاد الكريم طنطاوي العاشر

  - 123.00 2004 29854 الزهور نور الدين ياسين كامل ياسين علي 11ال
  - 115.55 2004 29830 األهلي محمد طه أحمد هاني محمود السيد 12ال

  × 159.90 2004 32097 هليوبوليس نور الدين وليد أحمد عباس توفيق ----
  × 143.60 2004 29845 ةالجزير أشرف كريم الدين محمد أشرف عبد الحكيم ----
  × 128.70 2005 32192 الزمالك محمد ياسر محمد رؤوف عبد العزيز غنيم ----
  × 128.35 2003 29844 الجزيرة شريف عدلي ثابت ميخائيل مسعود ----
  × 127.70 2004 32837 الجزيرة حمزة محمد عبد المنعم سعودي ----
  × 120.10 2003 29846 الجزيرة ميدحمزة حسام أحمد السباعي عبد الح ----
  × 114.90 2005 32354 سبورتنج يحيى أحمد رفعت مرسي راضي ----
  × 113.80 2003 27019 األهلي خالد ضياء الدين حسن الشعراوي ----

 لم يحقق المستوي 107.70 2005 32207 الزهور خالد أنور خالد أنور أبو سحلي ----

 لم يحقق المستوي 103.20 2004 32350 سبورتنج طافور أدهم محمد فرج محمد ----

 لم يحقق المستوي 103.15 2005 32211 الزهور يوسف أحمد كامل يونس البنا ----

 لم يحقق المستوي 100.05 2005 32210 الزهور جمال الدين أحمد هاني أبو الفتوح ----

 لم يحقق المستوي 94.95 2004 29831 األهلي مروان أحمد سعد الدين سليمان ----

 لم يحقق المستوي 83.65 2004 32353 سبورتنج يوسف محمد فرج محمد طافور ----

 لم يحقق المستوي 82.25 2003 32352 سبورتنج يوسف محمد شعبان رجب السخاوي ----
E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

    متر متحرك  3: السلم                                      أوالد متقدمبراعم : المرحلة السنية 
  120: المستوي المطلوب                                       25/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد القيدرقم النادي 108Bاالســـــــم 5Bالترتيب 
51B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

109B 9 199.50 2004 19641 هليوبوليس سيدالسالم أحمد سالم أحمد األول  
  7 196.70 2005 32102 هليوبوليس محمد أحمد سعيد أحمد مرسيالثاني 
  6 176.15 2005 32205 الزهور محمد أحمد محمد فؤادالثالث 
  5 160.60 2003 29848 الجزيرة علي جمال محمد أحمدالرابع 

  4 158.40 2004 29826 سبورتنج أدهم مجدي محمود إسماعيلالخامس 
  3 157.10 2004 32837 الجزيرة بد المنعم سعوديحمزة محمد عالسادس 
  2 144.15 2005 32191 الزمالك سيف محمد صابر إبراهيمالسابع 
  1 141.05 2003 29697 األهلي يوسف محمد سعيد المغربيالثامن 
  - 138.05 2005 32358 سبورتنج تميم محمد سامي جاد الكريم طنطاوي التاسع
  - 134.80 2005 32211 الزهور يونس البنايوسف أحمد كامل  العاشر

  - 128.85 2005 32192 الزمالك محمد ياسر محمد رؤوف عبد العزيز غنيم 11ال
 -  121.80 2004 29831 األهلي مروان أحمد سعد الدين سليمان 12ال

  × 180.85 2004 32097 هليوبوليس نور الدين وليد أحمد عباس توفيق ----

  × 140.15 2004 29845 الجزيرة الدين محمد أشرف عبد الحكيمأشرف كريم  ----

  × 131.80 2003 29846 الجزيرة حمزة حسام أحمد السباعي عبد الحميد ----

  × 128.40 2004 32838 الجزيرة ياسين شريف عبد الوهاب هاللي ----

  × 124.20 2004 29854 الزهور نور الدين ياسين كامل ياسين علي ----

  × 124.10 2003 33185 الزمالك علي محمود شوقي علي قطب ----

 لم يحقق المستوي 117.15 2004 29830 األهلي أحمد هاني محمود السيد محمد طه ----

 لم يحقق المستوي 102.50 2003 29844 الجزيرة شريف عدلي ثابت ميخائيل مسعود ----

 لم يحقق المستوي 112.05 2005 32207 الزهور خالد أنور خالد أنور أبو سحلي ----

 لم يحقق المستوي 100.50 2005 32354 سبورتنج يحيى أحمد رفعت مرسي راضي ----

 لم يحقق المستوي 91.70 2005 32210 الزهور جمال الدين أحمد هاني أبو الفتوح ----

 لم يحقق المستوي 86.50 2004 32350 سبورتنج أدهم محمد فرج محمد طافور ----

 لم يحقق المستوي 73.45 2004 32353 سبورتنج يوسف محمد فرج محمد طافور ----

E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

       الثابت : السلم                                        أوالد متقدمبراعم : المرحلة السنية 
   65: المطلوب  المستوي                                     26/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد112B رقم القيد111Bالنادي 110Bاالســـــــم 6Bالترتيب 
52B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

113B 9 110.70 2004 32097 هليوبوليس نور الدين وليد أحمد عباس توفيقاألول  
  7 110.45 2004 19641 هليوبوليس سيدالسالم أحمد سالم أحمد الثاني 
  6 92.75 2003 29697 األهلي ييوسف محمد سعيد المغربالثالث 
  5 91.45 2004 29826 سبورتنج أدهم مجدي محمود إسماعيلالرابع 

  4 91.25 2005 32205 الزهور محمد أحمد محمد فؤادالخامس 
  3 89.75 2003 29848 الجزيرة علي جمال محمد أحمدالسادس 
  2 89.70 2005 32358 سبورتنج تميم محمد سامي جاد الكريم طنطاوي السابع
  1 89.60 2004 32837 الجزيرة حمزة محمد عبد المنعم سعوديالثامن 

E.A.T                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

      متر متحرك1: السلم                                      أوالد متميزبراعم : المرحلة السنية 
  150: المستوي المطلوب                                      24/10/2014: التــــاريخ 

    هليوبوليس : النادي  –محمود إبراهيم حامد عبد الجليل ميره /الالعب  : متميزبراعم كأس أحسن العب 

 المواليد116B رقم القيد115Bالنادي 114Bاالســـــــم 7Bالترتيب 
53B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

117B 9 220.30 2003 27473 هليوبوليس محمود إبراهيم حامد عبد الجليل ميرهاألول  
  7 219.65 2003 27474 هليوبوليس يوسف أحمد مجدي عبد الواحدالثاني 
  6 197.40 2003 27457 الزمالك شوقي صالح إبراهيم يحيى وليد الثالث 
  5 190.90 2003 27437 الجزيرة ياسين حاتم السيد جمال عامر عيدالرابع 

  4 172.20 2003 27456 الزمالك ياسين محمد صابر إبراهيم موسيالخامس 
  3 156.55 2003 29723 الزهور كريم أحمد سمير فوزي خليل السادس

  × 214.90 2003 29834 هليوبوليس مد أشرف كمال الدين محمد أبو العززياد مح ----
  × 166.45 2003 29837 هليوبوليس محمود محمد عبد الحميد وصفي ----

 لم يحقق المستوي 146.60 2003 29849 الجزيرة عمر جاسر جودت جالل ----
 لم يحقق المستوي 140.35 2004 32355 سبورتنج ياسين محمد شعبان رجب السخاوي ----
 لم يحقق المستوي 126.25 2003 29722 الزهور سيف محمد أحمد سيد ----

E.A.T                                                                                                                                                                                  
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 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

    متر متحرك 3: السلم                                     أوالد  متميزبراعم : المرحلة السنية 
  155: المستوي المطلوب                                      26/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد120B رقم القيد119Bالنادي 118Bاالســـــــم 8Bالترتيب 
54B المستوي

المحقق 
مالحظات قاط الن

121B 9 243.10 2003 27474 هليوبوليس يوسف أحمد مجدي عبد الواحداألول  
  7 227.40 2003 29837 هليوبوليس محمود محمد عبد الحميد وصفيالثاني 
  6 208.25 2003 27457 الزمالك يحيى وليد شوقي صالح إبراهيمالثالث 
  5 195.80 2003 29849 الجزيرة عمر جاسر جودت جاللالرابع 
  4 190.80 2003 27456 الزمالك ياسين محمد صابر إبراهيم موسي الخامس
  3 188.55 2004 32355 سبورتنج ياسين محمد شعبان رجب السخاوي السادس
  2 180.50 2003 27437 الجزيرة ياسين حاتم السيد جمال عامر عيد السابع

  × 222.75 2003 27473 سهليوبولي محمود إبراهيم حامد عبد الجليل ميره ----
  × 214.20 2003 29834 هليوبوليس زياد محمد أشرف كمال الدين محمد أبو العز ----

E.A.T 
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 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

          الثابت: السلم                                      أوالد   متميزبراعم : المرحلة السنية 
  125: المستوي المطلوب                                      25/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد124B رقم القيد123Bالنادي 122Bاالســـــــم 9Bالترتيب 
55B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

125B 9 220.50 2003 27473 هليوبوليس محمود إبراهيم حامد عبد الجليل ميرهاألول  
  7 207.75 2003 27474 هليوبوليس يوسف أحمد مجدي عبد الواحدالثاني 
  6 172.75 2003 27437 الجزيرة ياسين حاتم السيد جمال عامر عيدالثالث 
  5 170.10 2003 27457 الزمالك قي صالح إبراهيميحيى وليد شوالرابع 
  4 169.80 2003 27456 الزمالك ياسين محمد صابر إبراهيم موسي الخامس
  3 156.75 2003 29849 الجزيرة عمر جاسر جودت جالل السادس
  2 128.15 2004 32355 سبورتنج ياسين محمد شعبان رجب السخاوي السابع

  × 190.85 2003 29837 هليوبوليس حميد وصفيمحمود محمد عبد ال ----
  × 174.10 2003 29834 هليوبوليس زياد محمد أشرف كمال الدين محمد أبو العز ----

 لم يحقق المستوي 97.10 2003 29723 الزهور كريم أحمد سمير فوزي خليل---- 
E.A.T                                                                                                                                                                                  
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??� XLO�√ ��«Ë dN� ‰ôd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

      متر متحرك1: السلم                                     بنات  مبتدئبراعم : المرحلة السنية 
  60: المستوي المطلوب                                       22/10/2014: التــــاريخ 

  هليوبوليس :نادي –  مريم محمد عبد الرحمن الغمراوي /الالعبه : مبتدئ  براعمكأس أحسن العبه 

 المواليد128B رقم القيد127Bالنادي 126Bاالســـــــم 10Bالترتيب 
56B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

129B 9 116.50 2003 36722 هليوبوليس مريم محمد عبد الرحمن الغمراوياألول  
  7 105.75 2003 36289 الجزيرة جنة إيهاب مصطفي فهمي عبد الحميدالثاني 
  6 105.30 2005 32013 هليوبوليس ملك حسن مدحت صادقالثالث 
  5 99.45 2006 35872 الزمالك هنا ياسر فاروق سيد محمدالرابع 

  4 96.90 2006 36291 الجزيرة الرا محمود عماد إبراهيم البطالخامس 
  3 87.40 2004 34564 األهلي هراسعبد الغني ملك حازم أشرف السادس 
  2 85.40 2005 36603 الزمالك المجدوب سلمي خالد خليلالسابع 
  1 78.35 2005 32835 الجزيرة عائشة إيهاب محمد مختار ندا الثامن 

  × 76.30 2005 35871 الزمالك إيريني إيهاب كرم ميالد  ----
  × 75.00 2004 36643 الجزيرة ملك إسماعيل محمد شاكر المرقبي ----
  × 74.10 2006 36720 هليوبوليس هيا حسام محمد صالح الدين ----
  × 61.30 2005 36600 الزمالك الباز ممدوحأحمد حبيبة ياسر  ----

E.A.T                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

??� XLO�√ ��«Ë dN� ‰ôd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

     متر متحرك3: السلم                                    بنات  مبتدئبراعم : المرحلة السنية 
 45: المستوي المطلوب                                       23/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد132B رقم القيد131Bالنادي 130Bاالســـــــم 11Bالترتيب 
57B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

133B 9 86.75 2004 34564 األهلي ملك حازم أشرف عبد الغني هراساألول  
  7 82.35 2003 36722 هليوبوليس مريم محمد عبد الرحمن الغمراويالثاني 
  6 81.60 2003 36289 الجزيرة إيهاب مصطفي فهمي عبد الحميد جنةالثالث 
  5 80.10 2006 35872 الزمالك هنا ياسر فاروق سيد محمدالرابع 

  4 75.65 2005 32013 هليوبوليس ملك حسن مدحت صادقالخامس 
  3 74.70 2006 36291 الجزيرة الرا محمود عماد إبراهيم البطالسادس 
  2 70.85 2005 36603 الزمالك خليل المجدوبسلمي خالد السابع 

  × 74.15 2005 32835 الجزيرة عائشة إيهاب محمد مختار ندا ----
 ×  72.85 2006 36720 هليوبوليس هيا حسام محمد صالح الدين---- 
 ×  70.85 2004 36643 الجزيرة ملك إسماعيل محمد شاكر المرقبي---- 
 ×  60.35 2005 36600 الزمالك لبازحبيبة ياسر أحمد ممدوح ا---- 
 ×  59.85 2005 35871 الزمالك إيريني إيهاب كرم ميالد ---- 

                                                                                                                                                            E.A.T 



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2014Ø2015 

??� XLO�√ ��«Ë dN� ‰ôd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

       متر متحرك1: السلم                                  بنات    متقدمبراعم : لمرحلة السنية ا
  100: المستوي المطلوب                                     26/10/2014: التــــاريخ 

     لجزيرةا: النادي  –كريمة عماد الدين جميل سعد اهللا/ الالعبه :متقدم  براعمكأس أحسن العبه 

 المواليد136B رقم القيد135Bالنادي 134Bاالســـــــم 12Bالترتيب 
58B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

137B 9 168.05 2004 30001 الجزيرة كريمة عماد الدين جميل سعد اهللاألول  
  7 150.05 2005 32092 هليوبوليس باكيناز عبد الحليم فاروق سالمالثاني 
  6 148.30 2004 29835 هليوبوليس هنا محمد محمد وجيه فضليالثالث 
  5 145.25 2004 32364 سبورتنج زينه أحمد ماهر عبد الجواد الطنيخيالرابع 

  4 136.10 2003 29843 الجزيرة نادين إبراهيم أدهم سعد الدين سالمالخامس 
  3 134.40 2003 27482 األهلي هنا هاني عصمت سعوديالسادس 
  2 132.35 2005 32206 الزهور عبد الفتاح الهيشىهاجر أحمد حسن صبري السابع 
  1 125.45 2004 32189 الزمالك شهد أحمد سعيد عنتر عبد المعطي الثامن

 -  113.60 2004 29720 الزهور فريدة ممدوح نور الدين محمدالتاسع 
 -  107.30 2005 32193 الزمالك جودي وليد رفعت فرج محمد العاشر

  × 105.30 2005 32213 هليوبوليس مد مجدي كامل جميعيهانيا أحمد مح ----
                                                                                                                                                             E.A.T 
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 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

     متر متحرك 3:السلم                                   بنات   متقدمبراعم : المرحلة السنية 
 110: المستوي المطلوب                                     24/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد140B رقم القيد139Bالنادي 138Bاالســـــــم 13Bالترتيب 
59B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

141B 9 168.00 2004 30001 الجزيرة كريمة عماد الدين جميل سعد اهللاألول  
  7 154.85 2004 29835 هليوبوليس هنا محمد محمد وجيه فضليالثاني 
  6 148.75 2004 32364 سبورتنج زينه أحمد ماهر عبد الجواد الطنيخيالثالث 
  5 142.35 2005 32092 هليوبوليس باكيناز عبد الحليم فاروق سالمالرابع 

  4 137.60 2003 29843 الجزيرة لدين سالمنادين إبراهيم أدهم سعد االخامس 
  3 133.95 2004 32189 الزمالك شهد أحمد سعيد عنتر عبد المعطيالسادس 

  2 126.65 2004 29720 الزهور فريدة ممدوح نور الدين محمد السابع

  1 125.30 2005 32195 الزمالك جسمين تامر سعيد محمد أحمد الثامن

 -  120.10 2003 27482 األهلي وديهنا هاني عصمت سعالتاسع 

 -  110.45 2005 32206 الزهور هاجر أحمد حسن صبري عبد الفتاح الهيشىالعاشر 

  × 120.00 2005 32213 هليوبوليس هانيا أحمد محمد مجدي كامل جميعي ----

 لم تحقق المستوي 109.20 2005 32193 الزمالك جودي وليد رفعت فرج محمد ----

 لم تحقق المستوي 91.90 2004 30582 سبورتنج  حازم أحمد طه يس روان ----
E.A.T                                                                                                                                                                                  
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 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2014  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    الحكم العام              إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                                         

 الثابت          :السلم                                       بنات   متقدمبراعم : نية المرحلة الس
 60: المستوي المطلوب                                     25/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد144B رقم القيد143Bالنادي 142Bاالســـــــم 14Bالترتيب 
60B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

145B 9 90.50 2004 29835 هليوبوليس حمد محمد وجيه فضليهنا ماألول  
  7 88.60 2004 32364 سبورتنج زينه أحمد ماهر عبد الجواد الطنيخيالثاني 
  6 85.80 2004 29720 الزهور فريدة ممدوح نور الدين محمدالثالث 
  5 82.30 2004 30001 الجزيرة كريمة عماد الدين جميل سعد اهللالرابع 

  4 80.50 2003 27482 األهلي هنا هاني عصمت سعوديالخامس 
  3 77.90 2005 32092 هليوبوليس باكيناز عبد الحليم فاروق سالمالسادس 
  2 74.90 2003 29843 الجزيرة نادين إبراهيم أدهم سعد الدين سالم السابع

  2 74.90 2005 32195 الزمالك جسمين تامر سعيد محمد أحمد السابع م
  - 69.20 2004 32189 الزمالك شهد أحمد سعيد عنتر عبد المعطي التاسع

 -  69.20 2005 32206 الزهور هاجر أحمد حسن صبري عبد الفتاح الهيشىالتاسع م 

  × 69.15 2005 32213 هليوبوليس هانيا أحمد محمد مجدي كامل جميعي ----
  × 69.10 2005 32193 الزمالك جودي وليد رفعت فرج محمد ----

 ×  67.80 2004 30582 سبورتنج  روان حازم أحمد طه يس---- 
E.A.T                                                                                                                                                                                  
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√ ��«ËdN� ‰ö?????????� XLO� �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

      متر متحرك1 :السلم                                   بنات   متميزبراعم : نية المرحلة الس
 140: المستوي المطلوب                                     25/10/2014: التــــاريخ 

    سبورتنج: نادي   –هانيا علي عبد الحميد علي السيد/ الالعبه : متميز  براعمكأس أحسن العبه 

 المواليد148B رقم القيد147Bالنادي 146Bاالســـــــم 15Bترتيب ال
61B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

149B 9 180.45 2003 27697 سبورتنج أمنية زكي محمد زكي حجازياألول  
  7 176.20 2003 27698 سبورتنج هانيا علي عبد الحميد علي السيدالثاني 
  6 160.45 2004 29853 الزهور ملك محمد لطفي عبد اهللا الثالث 
  5 159.55 2003 32095 هليوبوليس ملك محمد عبد المنعم محمد الشاذليالرابع 

  4 152.65 2003 26654 الجزيرة حبيبة أيمن فوزي حسينالخامس 

  × 163.50 2003 32351 سبورتنج منة اهللا عمرو علي محمد أحمد حماده ----
                                                                                                                                                               E.A.T 

 
 
 
 
 

       متر متحرك3 :السلم                                   بنات   متميزبراعم : المرحلة السنية 
  145: المستوي المطلوب                                     24/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد152B رقم القيد151Bالنادي 150Bاالســـــــم 16Bالترتيب 
62B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

153B 9 199.80 2003 27698 سبورتنج هانيا علي عبد الحميد علي السيداألول  
  7 198.75 2003 27697 سبورتنج أمنية زكي محمد زكي حجازيالثاني 
  6 175.40 2003 26654 الجزيرة حبيبة أيمن فوزي حسين الثالث
  5 161.25 2004 29853 الزهور ملك محمد لطفي عبد اهللا  الرابع

 ×  159.75 2003 32351 سبورتنج منة اهللا عمرو علي محمد أحمد حماده---- 

 لمستويلم تحقق ا 141.45 2003 32095 هليوبوليس ملك محمد عبد المنعم محمد الشاذلي---- 
                                                                                                                                                               E.A.T 
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    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

 الثابت             :السلم                                     بنات     متميزبراعم : المرحلة السنية 
     120: المستوي المطلوب                                     26/10/2014: التــــاريخ 

 المواليد156B رقم القيد155Bالنادي 154Bاالســـــــم 17Bالترتيب 
63B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

157B 9 163.90 2003 27698 سبورتنج هانيا علي عبد الحميد علي السيداألول  
  7 160.15 2003 26654 الجزيرة حبيبة أيمن فوزي حسينالثاني 
  6 158.60 2003 27697 سبورتنج أمنية زكي محمد زكي حجازي الثالث
  5 156.25 2004 29853 الزهور ملك محمد لطفي عبد اهللا  الرابع

  4 143.80 2003 32095 هليوبوليس ملك محمد عبد المنعم محمد الشاذليالخامس 

 ×  143.65 2003 32351 سبورتنج هللا عمرو علي محمد أحمد حمادهمنة ا---- 
E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

 
 

    تحركمتر م 1 :السلم                                    ) ج( الناشئين مج : المرحلة السنية 
  215: المستوي المطلوب                                             7/11/2014: التاريخ 

 هليوبوليس   : نادي –   أدهم سالم أحمد سالم سيد/ الالعب: ) ج(  الناشئين مجكأس أحسن العب  

المواليد 160Bرقم القيد 159Bالنادي 158Bاالســـــــم 18Bالترتيب 
64B المستوي

المحقق 
ظات مالحالنقاط 

161B 9 319.90 2001 22184هليوبوليس أدهم سالم أحمد سالم سيد األول  
  7 299.55 2002 24808العسكرية .ممحمد أحمد فاروق البسطويسي الثاني 
  6 241.45 2002 24967األهلي زياد يسري سيد مرسي الثالث 
  5 240.00 2002 24964األهلي أحمد يحيى سعد عبد المجيد الرابع 

  4 236.45 2001 24905سبورتنج نور الدين أحمد علي شاهين الخامس 
  3 233.90 2001 24906سبورتنج أحمد محمد أحمد الرفاعي السادس 

لم يحقق المستوي  214.20 2001 24910الزمالك مصطفي ياسر فاروق سيد محمد ---- 
مستوي لم يحقق ال 212.10 2002 24943هليوبوليس حسين هشام عادل محمد زكي ---- 
لم يحقق المستوي  207.30 2002 24968األهلي يوسف باسم فكري اسكندر ---- 
لم يحقق المستوي  195.00 2001 22116الجزيرة علي حسن رشاد عيد ---- 
لم يحقق المستوي  193.15 2002 24928الزهور كريم أشرف سعيد محمد ---- 
لم يحقق المستوي  187.95 2001 22193األهلي زياد محمد المرسي المرسي ---- 
لم يحقق المستوي  175.30 2002 29847الجزيرة   محمد جمال محمد أحمد---- 
لم يحقق المستوي  132.35 2002 24966األهلي عمرو حازم فكري شعبان ---- 

E.A.T  
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    متر متحرك 3 :السلم                                )   ج ( الناشئين مج : المرحلة السنية 
  225: المستوي المطلوب                                               5/11/2014: التاريخ 

المواليد 164Bرقم القيد 163Bالنادي 162Bاالســـــــم 19Bالترتيب 
65B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

165B 9 332.40 2001 22184هليوبوليس أدهم سالم أحمد سالم سيد األول  
  7 270.20 2002 24967األهلي زياد يسري سيد مرسي الثاني 
  6 265.70 2002 24808العسكرية .ممحمد أحمد فاروق البسطويسي الثالث 
  5 258.80 2002 24964األهلي أحمد يحيى سعد عبد المجيد الرابع 

  4 248.85 2001 24905سبورتنج نور الدين أحمد علي شاهين الخامس 
  3 243.20 2002 24943هليوبوليس دل محمد زكي حسين هشام عاالسادس 
  2 235.25 2002 24928الزهور كريم أشرف سعيد محمد السابع 

 ×  228.20 2002 24968األهلي يوسف باسم فكري اسكندر ---- 

لم يحقق المستوي  224.95 2001 22193األهلي زياد محمد المرسي المرسي ---- 
لم يحقق المستوي  219.50 2001 22116الجزيرة علي حسن رشاد عيد ---- 
لم يحقق المستوي  210.20 2001 24910الزمالك مصطفي ياسر فاروق سيد محمد ---- 
لم يحقق المستوي  203.85 2001 24906سبورتنج أحمد محمد أحمد الرفاعي ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                  

 
 
 

      الثابت    :السلم                                 )      ج ( الناشئين مج : المرحلة السنية 
 190: المستوي المطلوب                                               8/11/2014: التاريخ 

المواليد 168Bرقم القيد 167Bالنادي 166Bاالســـــــم 20B الترتيب
66B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

169B 9 277.50 2001 22184هليوبوليس أدهم سالم أحمد سالم سيد األول  
  7 254.15 2002 24964األهلي أحمد يحيى سعد عبد المجيد الثاني 
  6 252.90 2002 24808العسكرية .ماروق البسطويسي محمد أحمد فالثالث 
  5 232.10 2002 24967األهلي زياد يسري سيد مرسي الرابع 

  4 221.30 2002 24943هليوبوليس حسين هشام عادل محمد زكي الخامس 
E.A.T                                                                                                                                                                       

 



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

√ ��«ËdN� ‰ö?????????� XLO� �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

     متر متحرك 1 :السلم                                    ) ب( الناشئين مج : المرحلة السنية 
 260: وب المستوي المطل                                               5/11/2014: التاريخ 

 الجزيرة: نادي –محمد شريف عمرو محمد شريف نعمان/ الالعب:) ب( الناشئين مجكأس أحسن العب 

المواليد 172Bرقم القيد 171Bالنادي 170Bاالســـــــم 21Bالترتيب 
67B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

173B 9 341.70 2000 22176الجزيرة  محمد شريف عمرو محمد شريف نعماناألول  
  7 302.15 2000 19980سبورتنج محمود إسماعيل محمود كريم مجدي الثاني 
  6 269.10 1999 18186الزمالك عبد الرحمن سامح  أمين الجابري الثالث 

لم يحقق المستوي  259.70 2000 34832األهلي بالل محمد السيد الهادي ---- 
ستوي لم يحقق الم 252.30 2000 24923الجزيرة  مروان هيثم عبد الغفار يوسف---- 
لم يحقق المستوي  249.90 2000 19975هليوبوليس علي أيمن أحمد فتحي عبد اللطيف  ---- 
لم يحقق المستوي  245.15 1999 20304العسكرية .مهشام عادل فولي سليم عبد الحميد ---- 
لم يحقق المستوي  224.45 2000 24831الزمالك خالد محمد سيد إبراهيم ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 

    متر متحرك 3 :السلم                                 )  ب ( الناشئين مج : المرحلة السنية 
  270: المستوي المطلوب                                                8/11/2014: يخ التار

المواليد 176Bرقم القيد 175Bالنادي 174Bاالســـــــم 22Bالترتيب 
68B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

177B 9 354.65 2000 22176الجزيرة  محمد شريف عمرو محمد شريف نعماناألول  
  7 290.25 1999 18186الزمالك ن الجابري عبد الرحمن سامح  أميالثاني 
  6 280.55 2000 34832األهلي بالل محمد السيد الهادي الثالث 
  5 280.40 2000 24923الجزيرة  مروان هيثم عبد الغفار يوسف الرابع

  4 277.95 1999 20304العسكرية .مهشام عادل فولي سليم عبد الحميد الخامس 
E.A.T  

 
 



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

√ ��«ËdN� ‰ö?????????� XLO� �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

    الثابت      :السلم                                   )     ب ( الناشئين مج : ة المرحلة السني
 230: المستوي المطلوب                                               6/11/2014: التاريخ 

المواليد 180Bرقم القيد 179Bالنادي 178Bاالســـــــم 23Bالترتيب 
69B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

181B 9 330.25 2000 34832األهلي ل محمد السيد الهادي بالاألول  
  7 276.20 2000 19980سبورتنج كريم مجدي محمود إسماعيل محمود الثاني 
  6 272.20 2000 22176الجزيرة  محمد شريف عمرو محمد شريف نعمانالثالث 
  5 271.50 1999 20304العسكرية .مهشام عادل فولي سليم عبد الحميد الرابع 

  4 260.60 2000 19975هليوبوليس علي أيمن أحمد فتحي عبد اللطيف  الخامس 
  3 240.05 1999 18186الزمالك عبد الرحمن سامح  أمين الجابري السادس 
  2 237.70 2000 24923الجزيرة  مروان هيثم عبد الغفار يوسفالسابع 

م يحقق المستوي ل 222.10 2000 22192الجزيرة إبراهيم علي مصطفي رياض ---- 
لم يحقق المستوي  210.00 2000 24831الزمالك خالد محمد سيد إبراهيم ---- 
لم يحقق المستوي  150.05 2000 35757األهلي أكمل محمد محمد عبد المنعم حسن ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

ËdN� ‰ö?????????� XLO�√ ��« �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

     متر متحرك 1 :السلم                                    ) أ( الناشئين مج : سنية المرحلة ال
 320: المستوي المطلوب                                               8/11/2014: التاريخ 

 ليسهليوبو: نادي –      يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم/ الالعب: ) أ( الناشئين مجكأس أحسن العب 

المواليد 184Bرقم القيد 183Bالنادي 182Bاالســـــــم 24Bالترتيب 
70B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

185B 9 412.40 1997 13588هليوبوليس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  األول  
  7 391.85 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسنالثاني 
  6 390.40 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي الثالث 
  5 326.10 1998 16285سبورتنج محمد تامر محمد محمود العيسوي   الرابع

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

    متر متحرك 3 :السلم                                  )    أ( الناشئين مج : المرحلة السنية 
  330: المستوي المطلوب                                                6/11/2014: التاريخ 

المواليد 188Bرقم القيد 187Bالنادي 186Bاالســـــــم 25Bالترتيب 
71B المستوي

المحقق 
مالحظات نقاط ال

189B 9 495.65 1997 13588هليوبوليس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  األول  
  7 435.45 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسنالثاني 
  6 411.45 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي  الثالث
  5 383.15 1998 15383الجزيرة مصطفي علي مصطفي رياض الرابع 

  4 335.90 1998 16285سبورتنج محمد تامر محمد محمود العيسوي  الخامس 

لم يحقق المستوي  290.00 1997 18182هليوبوليس محي الدين خالد محي الدين حسن ---- 
E.A.T  

 



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

ËdN� ‰ö?????????� XLO�√ ��« �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

     الثابت     :السلم                                   )      أ( الناشئين مج : المرحلة السنية 
 270: المستوي المطلوب                                               5/11/2014: التاريخ 

المواليد 192Bرقم القيد 191Bالنادي 190Bاالســـــــم 26Bالترتيب 
72B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

193B 9 382.35 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي األول  
  7 358.55 1997 13588هليوبوليس د أحمد سليم  يوسف عمر عزت سيالثاني 
  6 351.70 1998 15383الجزيرة مصطفي علي مصطفي رياض الثالث 
  5 317.30 1998 16285سبورتنج محمد تامر محمد محمود العيسوي  الرابع 
  4 277.45 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسن الخامس

  3 276.30 1998 19969هليوبوليس  اللطيف السعدني عبد مد فؤادمحمود المندوه أحالسادس 

 ×  271.80 1997 18182هليوبوليس محي الدين خالد محي الدين حسن  ----
E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

           dN� ‰ö?????????� XLO�√ ��«Ë �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

   متر متحرك 1 :السلم                                   ) ج( الناشئات مج : المرحلة السنية 
  185: المستوي المطلوب                                                6/11/2014: التاريخ 

هليوبوليس : نادي   –فريدة أمين أحمد حسين/ الالعبه :) ج( الناشئات مج كأس أحسن العبه 

المواليد 196Bرقم القيد 195Bالنادي 194Bاالســـــــم 27Bالترتيب 
73B المستوي

محقق ال
مالحظات النقاط 

197B 9 220.30 2002 27470 هليوبوليس ملك عصام عبد الحفيظ أحمد األول  
198B 7 200.80 2002 24942 هليوبوليس فريدة أمين أحمد حسينالثاني  
199B 6 200.75 2001 32849الجزيرة نجال أيمن عماد الدين مرتجي الثالث  

200B 5 187.20 2001 22215األهلي مايا عبد الحميد السعيد حسنين الرابع  

201B ----لم تحقق المستوي   179.95 2002 24970 األهلي شهد أيمن عبد الحكيم عبد الباسط
202B ---- لم تحقق المستوي   177.65 2001 22196األهلى دعاء يسرى عبد المنعم ربيع
203B ---- لم تحقق المستوي   171.85 2002 32833الجزيرة هاجر يسري محمد صالح عمار السعودي
204B ---- لم تحقق المستوي   158.30 2002 27480هليوبوليس ليلي هشام سامح سامي درويش
205B ---- لم تحقق المستوي   154.10 2001 32836الجزيرة فريدة محمد محمود بهجت حفيظ
206B ----لم تحقق المستوي   153.35 2002 24830 األهلي مريم هشام زكي عبد العال عقل
207B ---- لم تحقق المستوي   146.80 2001 22162ر الزهورانا هشام أحمد رشدي

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

           dN� ‰ö?????????� XLO�√ ��«Ë �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

   متر متحرك 3 :السلم                                  ) ج (الناشئات مج : المرحلة السنية 
  190: المستوي المطلوب                                               7/11/2014: التاريخ 

 

المواليد 210Bرقم القيد 209Bالنادي 208Bاالســـــــم 28Bالترتيب  
74B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

211B 9 234.45 2002 24942 هليوبوليس فريدة أمين أحمد حسيناألول  
212B 7 233.65 2002 27470 هليوبوليس ملك عصام عبد الحفيظ أحمد الثاني  
213B 6 210.25 2002 32833الجزيرة هاجر يسري محمد صالح عمار السعودي الثالث  

214B 5 200.95 2001 32849الجزيرة نجال أيمن عماد الدين مرتجي الرابع  
215B 4 199.20 2001 22196األهلى دعاء يسرى عبد المنعم ربيع الخامس  

216B ---- لم تحقق المستوي   187.40 2001 22215األهلي مايا عبد الحميد السعيد حسنين
217B ----لم تحقق المستوي   175.00 2002 24830 األهلي مريم هشام زكي عبد العال عقل
218B ---- لم تحقق المستوي   162.35 2001 32836الجزيرة فريدة محمد محمود بهجت حفيظ

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 

ابت       الث :السلم                                       ) ج( الناشئات مج : المرحلة السنية 
 145: المستوي المطلوب                                              8/11/2014: التاريخ 

المواليد 221Bرقم القيد 220Bالنادي 219Bاالســـــــم 29Bالترتيب 
75B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

222B 9 204.70 2002 24942 هليوبوليس فريدة أمين أحمد حسيناألول  
223B 7 203.85 2002 27470 هليوبوليس فيظ أحمد ملك عصام عبد الحالثاني  
224B 6 184.45 2001 22196األهلى دعاء يسرى عبد المنعم ربيع الثالث  

225B 5 179.00 2002 32833الجزيرة هاجر يسري محمد صالح عمار السعودي الرابع  
226B 4 172.60 2001 32849الجزيرة نجال أيمن عماد الدين مرتجي الخامس  
227B 3 145.15 2001 22190األهلى محمد محمود علياء محسن السادس  

E.A.T                                                                                                                                                                       



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

           dN� ‰ö?????????� XLO�√ ��«Ë �L�u� 2014  ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                         

   متر متحرك 1 :السلم                                  ) ب( الناشئات مج : المرحلة السنية  
  220: المستوي المطلوب                                               5/11/2014: التاريخ 

 هليوبوليس:  نادي –مها خالد عيسى عامر  /الالعبه:) ب( الناشئات مج كأس أحسن العبه 

واليد الم230Bرقم القيد 229Bالنادي 228Bاالســـــــم 30Bالترتيب 
76B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

231B 9 257.50 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  األول  
232B 7 236.30 2000 19978سبورتنج فريدة تامر محمد محمود محمد الثاني  
233B 6 225.55 1999 16609هليوبوليس مرام محمود إسماعيل محمد سهمود  الثالث  

لم تحقق المستوي  205.90 1999 15671هليوبوليس الق سارة محمد محمد عبد الخ---- 
E.A.T                                                                                                                                                                      

 
   متر متحرك 3 :السلم                                  ) ب( الناشئات مج : المرحلة السنية 

 230: المستوي المطلوب                                              8/11/2014: التاريخ 

المواليد 236Bرقم القيد 235Bالنادي 234Bاالســـــــم 31Bالترتيب 
77B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

237B 9 311.50 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  األول  
238B 7 248.10 1999 16609هليوبوليس مرام محمود إسماعيل محمد سهمود  الثاني  
239B 6 241.05 2000 19978سبورتنج فريدة تامر محمد محمود محمد الثالث  

                                                                                                                                                             E.A.T 

 
 

   الثابت        :السلم                                        ) ب( الناشئات مج : المرحلة السنية 
  190: المستوي المطلوب                                               6/11/2014: التاريخ 

 

المواليد 242Bرقم القيد 241Bالنادي 240Bاالســـــــم 32Bالترتيب 
78B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

243B 9 254.25 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  األول  
244B 7 201.90 2000 19978سبورتنج فريدة تامر محمد محمود محمد الثاني  

245B ---- حقق المستوي لم ت 189.20 1999 15671هليوبوليس سارة محمد محمد عبد الخالق
                                                                                                                                                            E.A.T 

      
                                                                                                                                                     



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

 ‰ö?????????� XLO�√ ��«Ë �L�u� dN�2014   ÍœUM� w{U�d�« fO�u�uOK�

    حكم السكرتارية                            الحكم العام       إداري لجنة المسابقات             

   متر متحرك 1 :السلم                                  ) أ( الناشئات مج : المرحلة السنية 
  280: المستوي المطلوب                                             8/11/2014: التاريخ 
 العسكرية.م: نادي   –مها محمد عبد السالم عبد السالم جوده/ الالعبه:) أ( الناشئات مج سن العبه كأس أح

المواليد 248Bرقم القيد 247Bالنادي 246Bاالســـــــم 33Bالترتيب 
79B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

249B 9 337.90 1998 20302العسكرية .ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده األول  
E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 

    متر متحرك 3 :السلم                                   ) أ (الناشئات مج : المرحلة السنية 
 290: المستوي المطلوب                                              6/11/2014: تاريخ ال

المواليد 252Bرقم القيد 251Bالنادي 250Bاالســـــــم 34Bالترتيب 
80B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

253B 9 334.85 1998 20302العسكرية .ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده األول  
254B7 320.15 1997 14908سبورتنج  د سميرالميداني منة اهللا أحم الثاني  

                                                                                                                                                            E.A.T 

 
 

    الثابت        :السلم                                     ) أ( الناشئات مج : المرحلة السنية 
  220: المستوي المطلوب                                              5/11/2014: التاريخ 

 

المواليد 257Bرقم القيد 256Bالنادي 255Bاالســـــــم 35Bالترتيب 
81B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

258B 9 329.30 1998 20302العسكرية .ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده األول  
259B7 254.95 1998 16292هليوبوليس ليلي خالد حسن سعد  الثاني  

E.A.T                                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  W�uD�W�—uNL'«  fDGK�2014Ø2015 

 ‰ö?????????� XLO�√ ��«Ë �L�u� dN�2014   ÍœUM� w{U�d�« fO�u�uOK�

    حكم السكرتارية                            الحكم العام       إداري لجنة المسابقات             

   متر متحرك 1 :السلم                                        العمومي رجال : المرحلة السنية 
  245: المستوي المطلوب                                            15/11/2014: التاريخ 

كال من الالعبين   :العمومي رجال كأس أحسن العب 
 الجزيرة:  نادي  الحميد حسن           عمار خالد عبد/ الالعب   -1
الزمالك :    نادي     مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي/ الالعب   -2

 
 

المواليد 262Bرقم القيد 261Bالنادي 260Bاالســـــــم 36Bالترتيب 
82B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

263B 9 288.70 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسناألول  
264B 7 286.80 1997 13588هليوبوليس زت سيد أحمد سليم  يوسف عمر عالثاني  
265B 6 282.15 1994 10066هليوبوليس  لي  علي عالء حسين الشمرالثالث  

266B 5 262.00 2000 22176الجزيرة  محمد شريف عمرو محمد شريف نعمانالرابع  

لم يحقق المستوي  241.75 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي  ----
لم يحقق المستوي  215.75 1993 10061الجزيرة أحمد سليمان عزب  عاصم أحمد صالح ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 

   متر متحرك  3 :السلم                                        العمومي رجال : المرحلة السنية 
 260: المستوي المطلوب                                            13/11/2014: التاريخ 

المواليد 269Bرقم القيد 268Bالنادي 267Bاالســـــــم 37Bالترتيب 
83B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

270B9 290.15 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي ألول ا  
271B 7 288.95 1994 10066هليوبوليس لي  علي عالء حسين الشمرالثاني  
272B 6 278.85 1997 13588هليوبوليس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  الثالث  

المستوي لم يحقق  248.35 1996 13171الجزيرة  عمار خالد عبد الحميد حسن ----
لم يحقق المستوي  233.50 1993 10061الجزيرة أحمد سليمان عزب  عاصم أحمد صالح ---- 
لم يحقق المستوي  226.00 1999 18186الزمالك عبد الرحمن سامح  أمين الجابري ---- 
لم يحقق المستوي  223.20 2000 22176الجزيرة  محمد شريف عمرو محمد شريف نعمان---- 
لم يحقق المستوي  151.15 1990 4484األهلى  محمود عبد المقصود السيد أحمد ---- 

  E.A.T                                                                                                                                                                                                    
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         الثابت :السلم                                         العمومي رجال : المرحلة السنية  
    260: المستوي المطلوب                                            14/11/2014: التاريخ 

المواليد 275Bرقم القيد 274Bالنادي 273Bاالســـــــم 38Bالترتيب 
84B المستوي

قق المح
مالحظات النقاط 

لم يحقق المستوي  257.60 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي  ----
لم يحقق المستوي  249.65 1997 13588هليوبوليس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  ---- 
لم يحقق المستوي  248.45 1994 11176هليوبوليس  أدهم محمد إبراهيم صابر---- 
لم يحقق المستوي  242.60 1990 4484األهلى  محمود عبد المقصود السيد أحمد ---- 
لم يحقق المستوي  209.65 2000 34832األهلي بالل محمد السيد الهادي ---- 
لم يحقق المستوي  220.05 1998 15383الجزيرة مصطفي علي مصطفي رياض ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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               230: ب المستوي المطلو                   العمومي رجال  : المرحلة السنية  
          السلم المتحرك التوافقي  الغطس الزوجي: السلم                        15/11/2014: التاريخ  

مالحظات  النقاط 
85B المستوي

المحقق 
86B المواليد 87B رقم القيد 276B النادي 39B االســـــــم الترتيب 

 9 293.28 
1994 10066 

هليوبوليس 
لي  علي عالء حسين الشمر

277Bل األو
 أدهم محمد إبراهيم صابر 11176 1994

 7 286.29 
1998 15383 

الجزيرة 
مصطفي علي مصطفي رياض 

الثاني 
 عمار خالد عبد الحميد حسن 13171 1996

 6 246.00 
1990 4484 

األهلي 
أحمد محمود عبد المقصود السيد 

الثالث 
محمد عبد الناصر محمد عبد المجيد  3290 1987

                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

 210: المستوي المطلوب                      العمومي رجال  : المرحلة السنية 
                     السلم الثابت التوافقي  الغطس الزوجي: السلم                        14/11/2014: التاريخ 

مالحظات  النقاط 
88B المستوي

المحقق 
89B المواليد 90B رقم القيد 278B النادي 40B االســـــــم الترتيب 

 9 284.86 
1994 11176 

هليوبوليس 
 أدهم محمد إبراهيم صابر

279B األول
ر عزت سيد أحمد سليم  يوسف عم 13588 1997

 7 259.70 
1987 3290 

األهلي 
محمد عبد الناصر محمد عبد المجيد 

الثاني 
أحمد محمود عبد المقصود السيد   4484 1990

 6 249.15 
1993 10061 

الجزيرة 
أحمد سليمان عزب  عاصم أحمد صالح 

 الثالث
مصطفي علي مصطفي رياض  15383 1998

E.A.T                                                                                                                                                                       
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   متر متحرك 1 :السلم                                العمومي آنسات     : المرحلة السنية 
  195: المستوي المطلوب                                                 15/11/2014:  التاريخ

العسكرية . مها محمد عبد السالم عبد السالم جوده نادي م: نادي  –/الالعبه:العمومي آنسات كأس أحسن العبه 

المواليد 282Bرقم القيد 281Bالنادي 280Bاالســـــــم 41Bالترتيب 
91B المستوي

المحقق 
حظات مالالنقاط 

  9 224.25 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر   األول
  7 216.95 1998 20302العسكرية .ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده الثاني 

لم تحقق المستوي  141.00 1994 10601األهلي شنيشن دينا محمد فؤاد مصطفي كامل ---- 
E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 

 متر متحرك 3 :السلم                                 العمومي آنسات    : المرحلة السنية 
  205: المستوي المطلوب                                          13/11/2014: التاريخ 

المواليد 285Bرقم القيد 284Bالنادي 283Bاالســـــــم 42Bالترتيب 
92B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  9 216.45 1998 20302العسكرية .ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده األول 

لم تحقق المستوي  187.65 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  ---- 
E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

        الثابت :السلم                                      العمومي آنسات    : المرحلة السنية 
  205: المستوي المطلوب                                            14/11/2014: التاريخ 

المواليد 288Bرقم القيد 287Bالنادي 286Bاالســـــــم 43Bالترتيب 
93B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  9 240.45 1998 20302العسكرية .ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده  ----

لم تحقق المستوي  203.80 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر   ----
لم تحقق المستوي  132.15 1998 16292هليوبوليس ليلي خالد حسن سعد  

E.A.T                                                                                                                                                                       
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 195: المستوي المطلوب                العمومي آنسات   : المرحلة السنية 
السلم المتحرك   الغطس الزوجي التوافقي : السلم                       15/11/2014: التاريخ 

مالحظات  النقاط 
94B المستوي

المحقق 
95Bاليد المو 96B رقم القيد 289B النادي 44B االســـــــم الترتيب 

 9 199.44 
1998 16292 

هليوبوليس 
ليلي خالد حسن سعد 

290B األول
مها خالد عيسى عامر  19974 1999

E.A.T                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 180: المستوي المطلوب                ي آنسات   العموم: المرحلة السنية 
السلم الثابت                 الغطس الزوجي التوافقي : السلم                      14/11/2014: التاريخ 

مالحظات  النقاط 
97B المستوي

المحقق 
98B المواليد 99B رقم القيد 291B النادي 45B االســـــــم الترتيب 

 -- 9 224.70 
1998 16292 

س هليوبولي
ليلي خالد حسن سعد 

292B---- 
مها خالد عيسى عامر  19974 1999

E.A.T                                                                                                                                                                       
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