
             W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

             dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2015   ÍœUM�w{U�d�« fO�u�uOK� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           
 

    متر متحرك  1: السلم                                    أوالد  براعم مبتدئ: المرحلة السنية 
                   60: المستوي المطلوب                                       7/10/2015: التــــاريخ 

  الجزيرة: نادي  –سليم كريم كولين جون روجرز /الالعب :  براعم مبتدئكأس أحسن العب 

                                                                                         E.A.T

 المواليد القيدرقم النادي 45Bاالســـــــم 0Bالترتيب 
18B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

46B 9 116.85 2006 36287 الجزيرة سليم كريم كولين جون روجرزاألول  
  7 98.20 2007 39809 هليوبوليس سيف اهللا كريم وائل حسن وهبيالثاني 
  6 96.70 2006 36286 رةالجزي رامز ضياء صبري صبحيالثالث 
  5 36621 2006 36621 هليوبوليس أحمد أمين أحمد حسين الرابع

  4 92.65 2006 36589 األهلي بالل محمد سعيد المغربيالخامس 
  3 81.85 2006 35868 الزمالك زياد شرف محمود محمد رضوان  السادس 
  2 81.65 2005 36588 األهلي ألن الفريد صبحي عبده اسكندرالسابع 
  1 80.40 2007 39687 الزهور أسامة مدحت سمير زكيالثامن 
  - 71.40 2007 39685 الزهور محمد إبراهيم محمد جالل أكرمجالل الدين  التاسع 
  - 70.10 2005 36597 الزمالك زياد هادي أحمد حسن إسماعيل العاشر

  × 89.40 2007 39810 هليوبوليس علي أدهم هشام عالء الدين عبد العظيم ----
  × 88.40 2004 36284 الجزيرة زياد عمر حسين فتحي ----
  × 81.10 2006 39696 األهلي علي محمد طارق سعد عبد الحميد البرهامي ----
  × 79.60 2004 36602 الزمالك بالل طارق سعد عبد الفضيل زهران ----
  × 79.45 2005 36288 الجزيرة عالء محمد أحمد أبو حشيش ----
  × 79.10 2005 36594 األهلي يس معتز زكريا سالمه ----

  × 78.80 2006 40349 الجزيرةياسين محمد إبراهيم عباس الزيات  ----

  × 77.85 2006 39697 األهلي يوسف محمد عادل محمود عزت ----

  × 76.50 2007 40352 الجزيرة علي محمد مختار حسين العجاتي ----

  × 76.10 2007 39699 األهلي زن محمد سيد سليمان يوسفما ----

  × 75.80 2006 36591 األهلي أسامة طارق عبد العليم بدر ----

  × 75.75 2006 36290 الجزيرة رامي ميشيل ارتيجو ----

  × 74.40 2006 39803 هليوبوليس علي عبد الجليل ميره عبد الرحمن إبراهيم حامد ----

 ×  72.20 2007 39698 األهلي يوسف د سيد سليمانمحم معاذ---- 

   64.50 2006 40427 هليوبوليسمحمود محمد حسين    كريم ياسر عاصم ----



               W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

             dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                          
 

    متر متحرك  1: السلم                              أوالد   براعم مبتدئ تابع :المرحلة السنية 
                60: المستوي المطلوب                                       7/10/2015: التــــاريخ 

                                                                                         E.A.T

 المواليد القيدرقم النادي 47Bاالســـــــم 1Bالترتيب 
19B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  × 62.94 2006 39804 هليوبوليس محمد نديم نديممازن مازن محمد  ----

  × 62.65 2006 36748 الجزيرةمحمد إيهاب محمد مختار ندا  ----

 لم يحقق المستوي 59.80 2006 40316 سبورتنج الحلومحمد يسري عطيه علي محمد  ----
 لم يحقق المستوي 47.00 2005 36604 الزمالك الكيالني  سعدمعلي محمد  ----



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

t� ‰ö??� XLO�√ ��«Ë —d�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

    متر متحرك   3: السلم                                   أوالد   براعم مبتدئ: المرحلة السنية 
                                                         45: المستوي المطلوب                                        8/10/2015: التــــاريخ 

                                                                                         E.A.T 

 المواليد القيدرقم النادي 48Bاالســـــــم 2Bالترتيب 
20B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

49B 9 95.20 2006 36621 هليوبوليس أحمد أمين أحمد حسيناألول  
  7 94.30 2006 36287 الجزيرة سليم كريم كولين جون روجرزالثاني 

  6 93.00 2007 39809 هليوبوليس سيف اهللا كريم وائل حسن وهبيثالث ال
  5 87.05 2006 35868 الزمالك زياد شرف محمود محمد رضوان   الرابع

  4 85.35 2006 36286 الجزيرة رامز ضياء صبري صبحيالخامس 
  3 84.25 2006 39696 األهلي علي محمد طارق سعد عبد الحميد البرهاميالسادس 
  2 78.80 2005 36588 األهلي ألن الفريد صبحي عبده اسكندرالسابع 
  1 74.50 2007 39687 الزهور أسامة مدحت سمير زكيالثامن 
  - 73.60 2007 39685 الزهور جالل الدين أكرم محمد جالل محمد إبراهيم التاسع 
  - 72.05 2005 36597 الزمالك زياد هادي أحمد حسن إسماعيل العاشر

  × 80.35 2007 39810 هليوبوليس علي أدهم هشام عالء الدين عبد العظيم ----
  × 73.40 2004 36284 الجزيرة زياد عمر حسين فتحي ----
  × 71.65 2006 36591 األهلي أسامة طارق عبد العليم بدر ----
  × 71.55 2006 39804 هليوبوليس مازن محمد مازن نديم محمد نديم ----
  × 70.15 2007 40352 الجزيرة علي محمد مختار حسين العجاتي ----
  × 69.15 2006 39803 هليوبوليس عبد الرحمن إبراهيم حامد علي عبد الجليل ميره ----
  × 68.55 2006 40349 الجزيرةياسين محمد إبراهيم عباس الزيات  ----
  × 67.45 2006 36589 األهلي بالل محمد سعيد المغربي ----
  × 67.20 2006 40427 هليوبوليس  محمود محمد حسين   كريم ياسر عاصم ----
  × 66.40 2005 36288 الجزيرة عالء محمد أحمد أبو حشيش ----
  × 65.35 2005 36592 األهلي يوسف وليد سيد بكري بدوي ----
  × 65.20 2007 40351 الجزيرة علي شريف عبد الوهاب هاللي ----
  × 63.50 2004 36602 الزمالك طارق سعد عبد الفضيل زهران بالل ----
  × 63.00 2006 36748 الجزيرةمحمد إيهاب محمد مختار ندا  ----
  × 62.30 2005 36594 األهلي يس معتز زكريا سالمه ----



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

t� ‰ö??� XLO�√ ��«Ë —d�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

    متر متحرك   3: السلم                              أوالد   براعم مبتدئ تابع :المرحلة السنية 
   45: المستوي المطلوب                                       8/10/2015: التــــاريخ 

                                                                                         E.A.T

 المواليد القيدرقم النادي 50Bاالســـــــم 3Bالترتيب 
21B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  × 61.80 2006 39697 األهلي يوسف محمد عادل محمود عزت ----
  × 61.30 2006 36290 الجزيرة رامي ميشيل ارتيجو ----
  × 60.40 2006 40316 سبورتنج علي محمد محمد يسري عطيه الحلو ----
  × 55.60 2007 39698 األهلي يوسف محمد سيد سليمان معاذ ----
  × 54.00 2007 39699 األهلي د سيد سليمان يوسفمازن محم ----



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

‘ ‰ö??� XLO�√ ��«Ë d�d�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

    متر متحرك  1: السلم                                       أوالد متقدمبراعم : المرحلة السنية 
  110: المستوي المطلوب                                       10/10/2015: التــــاريخ 

  هليوبوليس:  نادي  –علي خالد علي محمد رمضان /الالعب :  متقدمبراعم كأس أحسن العب 

 المواليد القيدرقم النادي 51Bاالســـــــم 4Bالترتيب 
22B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

52B 9 176.65 2005 32091 ليوبوليسه علي خالد علي محمد رمضاناألول  
  7 173.15 2005 32093 هليوبوليس عمر أيمن عمرو عبد الفتاح خليلالثاني 
  6 169.50 2005 36642 الجزيرة حمزة يوسف عادل يوسف عاشورالثالث 
  5 156.45 2004 32837 الجزيرة حمزة محمد عبد المنعم سعوديالرابع 

  4 137.20 2004 29895 األهلي مين جاهينصالح حسام الدين صالح أالخامس 
  3 134.95 2005 32192 الزمالك محمد ياسر محمد رؤوف عبد العزيز غنيمالسادس 
  2 132.20 2005 32358 سبورتنج تميم محمد سامي جاد الكريم طنطاويالسابع 
  1 131.65 2006 35902 الزهور علي أحمد محمد محمود حمدي الثامن
  - 131.45 2005 32191 الزمالك مد صابر إبراهيمسيف مح التاسع
  - 125.00 2005 36593 األهلي أحمد وائل رأفت هالل العاشر

  × 165.90 2005 32098 هليوبوليس عمر محمد أمين الحسيني سيد النواوي ----
  × 141.10 2004 32838 الجزيرة ياسين شريف عبد الوهاب هاللي ----
  × 132.90 2005 32101 هليوبوليس عبده الشرباصيشريف عمرو أحمد  ----
  × 124.25 2006 35870 الزمالك محمد أحمد سعيد عنتر عبد المعطى ----
  × 122.00 2004 36645 الجزيرةمحمد خالد جميل سعد اهللا  ----
  × 118.20 2006 35869 الزمالك يحيى ياسر فاروق سيد محمد ----

 لم يحقق المستوي 109.30 2004 36596 األهلي السيد معوضرويد أحمد موسي أحمد  ----
 لم يحقق المستوي 107.90 2004 33103 الجزيرة نديم هيثم عبد الغفار يوسف أحمد عثمان ----
 لم يحقق المستوي 107.15 2005 36595 األهلي محمود أحمد محمود عاطف محمد رزق ----
 لم يحقق المستوي 107.15 2005 35905 الزهور باسل تامر مصطفى هانى رضوان ----
 لم يحقق المستوي 103.65 2005 33183 الزمالك زكريا محمد أحمد محمد أحمد موسي ----
 لم يحقق المستوي 103.45 2004 32350 سبورتنج أدهم محمد فرج محمد طافور ----
 لم يحقق المستوي 83.65 2004 32353 سبورتنج يوسف محمد فرج محمد طافور ----
 لم يحقق المستوي 80.45 2004 29861 الجزيرة مصطفي كريم مصطفي أحمد المغربي ----

E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

‘ ‰ö??� XLO�√ ��«Ë d�d�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

    متر متحرك  3: السلم                                      أوالد متقدمبراعم : المرحلة السنية 
  120: المستوي المطلوب                                       11/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد القيدرقم النادي 53Bاالســـــــم 5Bالترتيب 
23B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

54B 9 190.4 2004 32837 الجزيرة حمزة محمد عبد المنعم سعودياألول  
  7 190.15 2005 32091 هليوبوليس علي خالد علي محمد رمضانالثاني 
  6 175.05 2005 32093 هليوبوليس لفتاح خليلعمر أيمن عمرو عبد االثالث 
  5 152.65 2005 32358 سبورتنج تميم محمد سامي جاد الكريم طنطاويالرابع 

  4 149.75 2004 32838 الجزيرة ياسين شريف عبد الوهاب هالليالخامس 
  3 147.25 2005 36595 األهلي محمود أحمد محمود عاطف محمد رزقالسادس 
  2 145.40 2006 35902 الزهور أحمد محمد محمود حمديعلي السابع 
  1 144.50 2006 35870 الزمالك محمد أحمد سعيد عنتر عبد المعطىالثامن 
  - 143.05 2004 29895 األهلي صالح حسام الدين صالح أمين جاهين التاسع
  - 142.00 2005 32191 الزمالك سيف محمد صابر إبراهيم العاشر

  × 167.70 2005 32098 هليوبوليس مد أمين الحسيني سيد النواويعمر مح ----

  × 141.20 2005 36642 الجزيرة حمزة يوسف عادل يوسف عاشور ----

  × 133.80 2005 32101 هليوبوليس شريف عمرو أحمد عبده الشرباصي ----

  × 130.05 2004 36596 األهلي رويد أحمد موسي أحمد السيد معوض ----

  × 128.05 2005 32192 الزمالك محمد ياسر محمد رؤوف عبد العزيز غنيم ----

  × 123.20 2006 35869 الزمالك يحيى ياسر فاروق سيد محمد ----

 لم يحقق المستوي 111.05 2005 33183 الزمالك زكريا محمد أحمد محمد أحمد موسي ----
 لم يحقق المستوي 109.60 2004 29861 الجزيرة مصطفي كريم مصطفي أحمد المغربي ----
 لم يحقق المستوي 107.85 2004 36645 الجزيرةمحمد خالد جميل سعد اهللا  ----
 لم يحقق المستوي 105.65 2005 36593 األهلي أحمد وائل رأفت هالل ----
 لم يحقق المستوي 99.45 2004 32350 سبورتنج أدهم محمد فرج محمد طافور ----
 لم يحقق المستوي 94.30 2005 35905 الزهور طفى هانى رضوانباسل تامر مص ----
 لم يحقق المستوي 92.15 2004 32353 سبورتنج يوسف محمد فرج محمد طافور ----

 لم يحقق المستوي 87.50 2004 33103 الجزيرة نديم هيثم عبد الغفار يوسف أحمد عثمان---- 
E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

       الثابت : السلم                                        أوالد متقدمعم برا: المرحلة السنية 
   65: المستوي المطلوب                                      9/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد57B رقم القيد56Bالنادي 55Bاالســـــــم 6Bالترتيب 
24B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

58B 9 106.00 2005 32091 هليوبوليس حمد رمضانعلي خالد علي ماألول  
  7 100.40 2004 32837 الجزيرة حمزة محمد عبد المنعم سعوديالثاني 
  6 94.70 2005 32098 هليوبوليس عمر محمد أمين الحسيني سيد النواويالثالث 
  5 93.50 2005 32358 سبورتنج تميم محمد سامي جاد الكريم طنطاويالرابع 

  4 87.45 2005 36595 األهلي مود أحمد محمود عاطف محمد رزقمحالخامس 
  3 86.60 2006 35870 الزمالك محمد أحمد سعيد عنتر عبد المعطىالسادس 
  2 83.50 2005 36642 الجزيرة حمزة يوسف عادل يوسف عاشور السابع
  1 82.65 2004 29895 األهلي صالح حسام الدين صالح أمين جاهينالثامن 

 -  81.55 2006 35902 الزهور علي أحمد محمد محمود حمدي اسعالت
 -  78.10 2004 36596 األهلي رويد أحمد موسي أحمد السيد معوض العاشر

 -  71.70 2006 35869 الزمالك يحيى ياسر فاروق سيد محمد 11ال
 -  71.35 2005 35905 الزهور باسل تامر مصطفى هانى رضوان 12ال

 ×  84.70 2005 32093 هليوبوليس عمرو عبد الفتاح خليلعمر أيمن  ----
 ×  82.60 2004 32838 الجزيرة ياسين شريف عبد الوهاب هاللي ----
  × 78.00 2005 32101 هليوبوليس شريف عمرو أحمد عبده الشرباصي ----
 ×  72.00 2004 29861 الجزيرة مصطفي كريم مصطفي أحمد المغربي ----
 ×  69.85 2005 32192 الزمالك ر محمد رؤوف عبد العزيز غنيممحمد ياس ----
 ×  69.70 2005 32191 الزمالك سيف محمد صابر إبراهيم ----
 ×  67.45 2004 36645 الجزيرةمحمد خالد جميل سعد اهللا  ----
 ×  65.70 2004 32350 سبورتنج أدهم محمد فرج محمد طافور ----

 لم يحقق المستوي 63.00 2005 33183 الزمالك أحمد موسيزكريا محمد أحمد محمد  ----
 لم يحقق المستوي 62.70 2004 33103 الجزيرة نديم هيثم عبد الغفار يوسف أحمد عثمان ----
 لم يحقق المستوي 60.80 2004 32353 سبورتنج يوسف محمد فرج محمد طافور ----
 لم يحقق المستوي 60.25 2005 36593 األهلي أحمد وائل رأفت هالل ----

E.A.T                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

 XLO�√ ��«Ë dN� ‰ö??�d�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

      متر متحرك1: السلم                                      أوالد متميزبراعم : المرحلة السنية 
  150: المستوي المطلوب                                      11/10/2015: التــــاريخ 

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

 المواليد61B رقم القيد60Bالنادي 59Bاالســـــــم 7Bالترتيب 
25Bمستوي ال

المحقق 
مالحظات النقاط 

62B 9 209.80 2004 19641 هليوبوليس أحمد سالم أحمد سالم السيداألول  
  7 207.50 2005 32102 هليوبوليس محمد أحمد سعيد أحمد مرسيالثاني 
  6 190.05 2004 36306 الجزيرة يحيى شريف يحيى بهنسالثالث 
  5 176.00 2004 29826 سبورتنج أدهم مجدي محمود إسماعيلالرابع 

  4 173.55 2004 29845 الجزيرة أشرف كريم الدين محمد أشرف عبد الحكيمالخامس 
  3 169.80 2005 32205 الزهور محمد أحمد محمد فؤاد السادس
  2 154.70 2004 29830 األهلي أحمد هاني محمود السيد محمد طه السابع
  1 154.00 2004 29831 األهلي مروان أحمد سعد الدين سليمان الثامن

E.A.T                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 

    متر متحرك 3: السلم                                     أوالد  متميزبراعم : المرحلة السنية 
  155: المستوي المطلوب                                      9/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد65B رقم القيد64Bالنادي 63Bاالســـــــم 8Bالترتيب 
26B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

66B 9 243.10 2004 19641 هليوبوليس أحمد سالم أحمد سالم السيداألول  
  7 230.10 2005 32102 هليوبوليس محمد أحمد سعيد أحمد مرسيالثاني 
  6 209.95 2004 36306 الجزيرة يحيى شريف يحيى بهنسالثالث 
  5 209.05 2004 29831 األهلي مروان أحمد سعد الدين سليمانالرابع 
  4 188.90 2004 29830 األهلي أحمد هاني محمود السيد محمد طه الخامس
  3 180.60 2004 29826 سبورتنج أدهم مجدي محمود إسماعيل السادس
  2 179.10 2005 32205 الزهور محمد أحمد محمد فؤاد السابع
  1 163.10 2004 29845 الجزيرة أشرف كريم الدين محمد أشرف عبد الحكيم الثامن

E.A.T 
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          الثابت: السلم                                      أوالد   متميزبراعم : المرحلة السنية 
  125: المستوي المطلوب                                      10/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد69B رقم القيد68Bالنادي 67Bاالســـــــم 9Bالترتيب 
27B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

70B 9 226.75 2004 19641 هليوبوليس أحمد سالم أحمد سالم السيداألول  
  7 192.45 2005 32102 هليوبوليس محمد أحمد سعيد أحمد مرسيالثاني 
  6 176.85 2004 36306 الجزيرة يحيى بهنسيحيى شريف الثالث 
  5 168.35 2005 32205 الزهور محمد أحمد محمد فؤادالرابع 
  4 153.20 2004 29845 الجزيرة أشرف كريم الدين محمد أشرف عبد الحكيم الخامس
  3 136.70 2004 29831 األهلي مروان أحمد سعد الدين سليمان السادس
  2 129.30 2004 29830 األهلي السيد محمد طه أحمد هاني محمود السابع

E.A.T                                                                                                                                                                                  
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    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

      متر متحرك1: السلم                                     بنات  مبتدئبراعم : المرحلة السنية 
  60: المستوي المطلوب                                       8/10/2015: التــــاريخ 

  الجزيرة :نادي  –ملك إسماعيل محمد شاكر المرقبي /الالعبه : مبتدئ  براعمكأس أحسن العبه 

 المواليد73B رقم القيد72Bالنادي 71Bاالســـــــم 10Bالترتيب 
28B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

74B 9 100.15 2004 36643 الجزيرة ملك إسماعيل محمد شاكر المرقبياألول  
  7 97.65 2006 40277 هليوبوليس عبد العزيز عادل محمد رشادكنزي حسين الثاني 
  6 89.90 2006 36719 هليوبوليس كرمه علي محمد مراد الشريعيالثالث 
  5 84.35 2005 36603 الزمالك سلمي خالد خليل المجدوبالرابع 

  4 83.10 2006 40318 سبورتنجهنا أيمن حسن زاهر بلبع الخامس 
  3 69.60 2005 35871 الزمالك إيريني إيهاب كرم ميالد السادس 
  2 67.10 2006 40317 سبورتنج صالح جني أشرف سمير عبد الفتاحالسابع 
  1 65.15 2007 39695 األهلي حسن الليثي سما خالد حسين أبو السعود  الثامن

 -  63.40 2006 40347 الجزيرة صفية أحمد عبد الرحمن سمير النجارالتاسع 
 -  61.40 2005 36590 األهلي جنا مروان محمود السماحيالعاشر 

  × 73.75 2006 36720 هليوبوليس هيا حسام محمد صالح الدين ----
  × 61.65 2005 36600 الزمالك حبيبة ياسر أحمد ممدوح الباز ----
 ×  61.40 2003 36289 الجزيرة جنة إيهاب مصطفي فهمي عبد الحميد ----

 لم تحقق المستوي 52.75 2007 40319 سبورتنج علي عطيه ملك عمر عبد الحميد ----
E.A.T                                                                                                                                                                                  



           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«W�O��  fDGK� W�—uNL'« W�uD�2015Ø2016 

 dN� ‰ö??� XLO�√ ��«Ëd�u��√ 2015  w{U�d�« fO�u�uOK� ÍœUM� 

    إداري لجنة المسابقات                   حكم السكرتارية                            الحكم العام                           

     متر متحرك3: السلم                                    بنات  مبتدئبراعم : المرحلة السنية 
 45: المستوي المطلوب                                       7/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد77B رقم القيد76Bالنادي 75Bاالســـــــم 11Bالترتيب 
29B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

78B 9 81.15 2004 36643 الجزيرة ملك إسماعيل محمد شاكر المرقبياألول  
  7 79.10 2006 36719 هليوبوليس كرمه علي محمد مراد الشريعيالثاني 
  6 78.50 2006 40277 هليوبوليس كنزي حسين عادل محمد رشاد عبد العزيزالثالث 
  5 77.45 2007 39695 األهلي سما خالد حسين أبو السعود حسن الليثيالرابع 

  4 69.00 2007 40319 سبورتنج ملك عمر عبد الحميد علي عطيهالخامس 
  3 66.90 2005 36603 الزمالك سلمي خالد خليل المجدوبالسادس 
  2 68.25 2006 40318 سبورتنجهنا أيمن حسن زاهر بلبع السابع 
  1 60.65 2005 36590 األهلي جنا مروان محمود السماحي الثامن
  - 57.60 2005 35871 الزمالك إيريني إيهاب كرم ميالد  التاسع

  × 75.20 2006 36720 هليوبوليس هيا حسام محمد صالح الدين ----
 ×  75.10 2007 40276 هليوبوليس نادية أحمد عادل محمد رشاد---- 
 ×  60.65 2005 36590 األهلي جنا مروان محمود السماحي---- 
 ×  57.80 2005 40317 سبورتنج جني أشرف سمير عبد الفتاح صالح---- 
 ×  57.60 2005 35871 الزمالك إيريني إيهاب كرم ميالد ---- 
 ×  57.50 2005 36600 الزمالك ممدوح الباز حبيبة ياسر أحمد---- 

                                                                                                                                                            E.A.T 
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       متر متحرك1: السلم                                  بنات    متقدمبراعم : المرحلة السنية 
  100: المستوي المطلوب                                     9/10/2015: التــــاريخ 

 األهلي: النادي  –ملك حازم أشرف عبد الغني هراس/ الالعبه :متقدم  براعمكأس أحسن العبه 

 المواليد81B رقم القيد80Bالنادي 79Bاالســـــــم 12Bالترتيب 
30B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

82B 9 137.05 2005 32206 الزهور هاجر أحمد حسن صبري عبد الفتاح الهيشىاألول  
  7 128.75 2004 34564 األهلي ملك حازم أشرف عبد الغني هراسالثاني 
  6 123.15 2005 32195 الزمالك جسمين تامر سعيد محمد أحمدالثالث 
  5 119.35 2005 39808 هليوبوليس  الرافعي جديجنا أحمد إبراهيم مالرابع 

  4 118.10 2005 32092 هليوبوليس باكيناز عبد الحليم فاروق سالمالخامس 
  3 117.60 2004 32189 الزمالك شهد أحمد سعيد عنتر عبد المعطيالسادس 

  × 108.15 2006 35872 الزمالك هنا ياسر فاروق سيد محمد ----
  × 107.80 2005 32193 الزمالك فعت فرج محمدجودي وليد ر ----
  × 106.35 2005 32213 هليوبوليس هانيا أحمد محمد مجدي كامل جميعي ----

 لم تحقق المستوي 86.15 2004 30582 سبورتنج  روان حازم أحمد طه يس ----
 لم تحقق المستوي 70.60 2005 32190 الزمالك رهف أحمد محمد إسماعيل ----

                                                                                                                                                             E.A.T 
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     متر متحرك 3:السلم                                   بنات   متقدمبراعم : المرحلة السنية 
 110: المستوي المطلوب                                     10/10/2015: ـاريخ التـــ

 المواليد85B رقم القيد84Bالنادي 83Bاالســـــــم 13Bالترتيب 
31B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

86B 9 144.60 2004 34564 األهلي ملك حازم أشرف عبد الغني هراساألول  
  7 132.70 2006 35872 الزمالك هنا ياسر فاروق سيد محمدالثاني 
  6 132.20 2005 32193 الزمالك جودي وليد رفعت فرج محمدالثالث 
  5 129.20 2005 32092 هليوبوليس باكيناز عبد الحليم فاروق سالمالرابع 

  4 126.25 2005 32213 هليوبوليس هانيا أحمد محمد مجدي كامل جميعيالخامس 
  3 124.10 2005 32206 الزهور فتاح الهيشىهاجر أحمد حسن صبري عبد الالسادس 

 -  129.25 2004 32189 الزمالك شهد أحمد سعيد عنتر عبد المعطي ----

 -  115.50 2005 32195 الزمالك جسمين تامر سعيد محمد أحمد ----

 لم تحقق المستوي 103.55 2005 39808 هليوبوليس جنا أحمد إبراهيم مجدي الرافعي ----

 لم تحقق المستوي 96.10 2004 30582 سبورتنج  حازم أحمد طه يس روان ----
E.A.T                                                                                                                                                                                  
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 الثابت          :السلم                                       بنات   متقدمبراعم : نية المرحلة الس
 60: المستوي المطلوب                                     11/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد89B رقم القيد88Bالنادي 87Bاالســـــــم 14Bالترتيب 
32B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

90B 9 84.15 2004 32189 الزمالك حمد سعيد عنتر عبد المعطيشهد أاألول  
  7 79.20 2004 30582 سبورتنج  روان حازم أحمد طه يسالثاني 
  6 78.90 2005 32195 الزمالك جسمين تامر سعيد محمد أحمدالثالث 
  5 76.40 2005 32092 هليوبوليس باكيناز عبد الحليم فاروق سالمالرابع 

  4 76.20 2005 39808 هليوبوليس  د إبراهيم مجدي الرافعيجنا أحمالخامس 
  3 74.70 2004 34564 األهلي ملك حازم أشرف عبد الغني هراسالسادس 
  2 68.20 2005 32206 الزهور هاجر أحمد حسن صبري عبد الفتاح الهيشى السابع

  × 76.30 2005 32193 الزمالك جودي وليد رفعت فرج محمد ----
  × 75.80 2005 32213 هليوبوليس نيا أحمد محمد مجدي كامل جميعيها ----

 ×  65.70 2006 35872 الزمالك هنا ياسر فاروق سيد محمد---- 
E.A.T                                                                                                                                                                                  
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      متر متحرك1 :السلم                                   بنات   متميزبراعم : المرحلة السنية 
 140: المستوي المطلوب                                     11/10/2015: التــــاريخ 

    الجزيرة: نادي   –كريمة عماد الدين جميل سعد اهللا/ عبه الال: متميز  براعمكأس أحسن العبه 

 المواليد93B رقم القيد92Bالنادي 91Bاالســـــــم 15Bالترتيب 
33B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

94B 9 198.35 2004 30001 الجزيرة كريمة عماد الدين جميل سعد اهللاألول  
  7 195.35 2004 29853 الزهور ملك محمد لطفي عبد اهللا الثاني 
  6 165.55 2004 32364 سبورتنج زينه أحمد ماهر عبد الجواد الطنيخيالثالث 

                                                                                                                                                               E.A.T 

 
 

       متر متحرك3 :السلم                                   بنات   متميزبراعم : ية المرحلة السن
  145: المستوي المطلوب                                     9/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد97B رقم القيد96Bالنادي 95Bاالســـــــم 16Bالترتيب 
34B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

98B 9 197.05 2004 30001 الجزيرة اد الدين جميل سعد اهللاكريمة عماألول  
  7 186.00 2004 29853 الزهور ملك محمد لطفي عبد اهللا الثاني 
  6 157.80 2004 32364 سبورتنج زينه أحمد ماهر عبد الجواد الطنيخي الثالث

                                                                                                                                                               E.A.T 

 
 

 الثابت             :السلم                                     بنات     متميزبراعم : المرحلة السنية 
     120: لمستوي المطلوب ا                                    10/10/2015: التــــاريخ 

 المواليد101B رقم القيد100Bالنادي 99Bاالســـــــم 17Bالترتيب 
35B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

102B 9 172.40 2004 29853 الزهور ملك محمد لطفي عبد اهللا األول  
  7 156.45 2004 30001 الجزيرة كريمة عماد الدين جميل سعد اهللالثاني 
  6 139.00 2004 32364 سبورتنج الجواد الطنيخيزينه أحمد ماهر عبد  الثالث

E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 أوالدالبراعم  كأس:  المرحلة
  

جمالي إ متميز103B  متقدم مبتدئ البطولة
36B◊UIM�« 

37BVO���« 

 ÂUF�«

38B ◊UI�

 ‚uH��«
104Bالثابت م3 م1 الثابت م3 م1 م3 م1 األندية 

 25األول 109B15 16 16 16 119 110B 13 16 15 12 هليوبوليس

 22الثاني  86 10 7 10 9 13 11 11 15 الجزيرة

 19الثالث  40 5 9 3 5 3 4 5 6 األهلي

 17الرابع  20-  3 5 5 5 2مشاركة مشاركة  سبورتنج

 16الخامس  15 5 2 3مشاركة  2 1 1 1 الزهور

 16 م الخامس 15- - -  3 1 3 5 3 الزمالك

E.A.T 
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 البناتالبراعم كأس :  المرحلة
 

جمالي إ متميز105B  متقدم مبتدئ البطولة
39B ◊UIM�« 

40BVO���« 

 ÂUF�«

41B ◊UI�

 ‚uH��«
106Bالثابت م3 م1 الثابت م3 م1 م3 م1 يةاألند 

 25األول 111B 53- - -  9 9 9 13 13 هليوبوليس

 22 الثاني 48- - -  15 13 9 3 8 الزمالك

 19الثالث  43 7 9 9- - -  9 9 الجزيرة

 17الرابع  37 9 7 7 2 3 9- -  الزهور

 17الرابع  37 6 6 6 7مشاركة مشاركة  6 6 سبورتنج

 15السادس  25- - -  3 9 7 5 1 األهلي

E.A.T 
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بإجمالي نقاط التفوق  البنات معاّ  و األوالدالبراعم كأس :  المرحلة            
 

 البطولة

 البنات107B األوالد
جمالي إ

42B ◊UIM�« 
43Bw���«

»  ÂUF�«

44B WOKFH�« ◊UIM�«

 t�U� �

 ‰œUF��«

108Bاألندية 

 األول 112B 50 25 25 هليوبوليس

 الثاني  41 19 22 الجزيرة

 الثالث  38 22 16 الزمالك

 65الرابع  34 15 19 األهلي

 56الخامس  34 17 17 سبورتنج

 السادس  33 17 16 الزهور

E.A.T              
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