
Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5 (لمسافة         سنة اوالد 14مرحلة        

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 01 15  الغابة احمد ابراهيم حافظ 

 2 1 02 17   االهلىمحمد عادل محمد مصلحى 

 3 1 02 20  الغابة عبد اهللا محمد جابر 

 4 1 02 21  ابة الغاحمد ماهر اسماعيل 

 5 1 05 37   االهلىيوسف محمود محمد جندى 

 6 1 07 22   الشمسياسين عصام محمد ماهر 
 7 1 07 23   الشمسعمرو احمد فتحى محمد 

 8 1 08 07  الزمالك عمر احمد عبد العزيز 
 9 1 08 25  الزمالك عمر خالد عبد اللطيف 

 10 1 08 30   الزمالكمحمد نصر الدين ابراهيم 

 11 1 08 41   هليوليدواياد محمد سيد 

 12 1 09 27  طنطا زياد عمرو صالح السيد 

 13 1 09 91   الشمسمروان على عبد اهللا 

 14 1 11 09   النصرادهم نبيل محمد 

 15 1 13 08  س اسماعيليه .ق.هـمحمود صالح 

 16 1 13 18  طنطا احمد نبيل محمد معروف 

 17 1 14 18   النصرهانى حازم عباس 

 X 1 13 40  الزمالك أحمد محسن زاهر 

 X 1 10 13  الزمالك بالل محمود شوقى 

 X 1 14 08  الزمالك وليد جميل عطيه 

 X 1 10 15  الزمالك محمد احمد فتح اهللا 

 X 1 02 41  الغابة زياد عطيه محمد 

ارج الزمن خ 1 17 26   البنك االهلى المصرىيوسف اشرف عبد الحميد 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

خارج الزمن  1 19 35   البنك االهلى المصرىعمرو عالء منصور 

خارج الزمن  1 19 40   البنك االهلى المصرىمازن زكريا عبد المنعم 

خارج الزمن  1 25 18   البنك االهلى المصرىسيف كامل فاروق  

خارج الزمن  1 38 10   البنك االهلى المصرىادهم محمد فاروق 

خارج الزمن  1 26 43   البنك االهلى المصرىحى طه  محمد فت

خارج الزمن  1 27 03   البنك االهلى المصرىنور محمد عبد الواحد 

خارج الزمن  1 17 40  طنطا هشام احمد محمد نصر 

لم يحضر      الزمالك محمود محمد محمود 

 لم يحضر      الصيدعبد الرحمن مجدى فاروق 

 لم يحضر      صيدالعمرو محمد فاروق 

 لم يحضر      البنك االهلى المصرىزياد ادهم محمد 

لم يكمل      الزمالك احمد ناصر حسنى 

لم يكمل       االهلىهيثم هشام عصام الدين 
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة         سنة بنات 14مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد ادى النـــاالســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 05 14  الغابة ساره محمد حسن 
 2 1 08 40  الغابة سلمى ايمن فتح اهللا 
 3 1 11 10   الشمسسهيله محمد محمود 
 4 1 11 15   االهلىانجى احمد مختار 

 5 1 12 10  الزمالك سهيله محمد صالح 
 6 1 12 15  مالك الزمنه اهللا محمد محمود 

 7 1 12 20  الغابة ساره خالد احمد 

 8 1 12 30  ولون العرب االمقمريم رضا محمد 

 9 1 12 51   البنك االهلى المصرىسارة سمير سعد  
 10 1 13 10   االهلىتقى محمد احمد على 

انسحاب      الزمالك اسراء عماد الدين سعيد 
ل لم تكم     الزمالك ميار ياسر  

لم تكمل       الشمسليلى ايهاب عباس 
لم تكمل       االهلىيمنى اسامه حسين 
لم تكمل      س اسماعيليه .ق.هـسهير اشرف فرغلى 

لم تحضر       الشمسرنا اسماعيل ايمن زكريا اسماعيل 
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة اوالد         15مرحلة        

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1  59 30   الشمسعبد الرحمن عصام محمود 

 2  59 34   الشمسعبد اهللا حسن عمر عبد العزيز 

 3  59 50  الغابة طارق عمرعطيه 

 4  59 53   االهلىاحمد عادل محمد مصيلحى 

 5 1-  09   االهلىياسين محمد عاطف 

 6 1-  11   الشمسكريم خالد احمد امين  

 7 1-  15  الزمالك ادهم خالد زكريا 

 8 1-  20  الغابة مروان حسن محمد 

 9 1-  23  الزمالك يوسف سامح عزمى 
 10 1-  40   االهلىاحمد اسامه احمد الجندى 

 11 1 01 14   اكتوبر 6خالد مجدى عبد اهللا 

 12 1 02 35   سبورتنجيم مجدى اسماعيل كر

 13 1 02 46   سبورتنجمصطفى عبد الحكيم الجمال 

 14 1 03 12  الزمالك ابراهيم محمد يونس 
 15 1 07 16   سموحةمحمد احمد حسن 

 16 1 09 11  طنطا سيف طارق محمد رسالن 

 17 1 09 18  طنطا عمراشرف ابراهيم صابر 

 18 1 10 01  رأس البر امر فادى ايهاب المرسى ع

 19 1 10 25  س اسماعيليه .ق.هـعمر الحسينى احمد 

 20 1 11-    سموحةباهر عمرو الباهى 

 21 1 14 12  طنطا كريم احمد السيد محمد السيد 

 X 1 09 09   الشمسمحمد تامر محمد كامل 

 X 1 06 10  الزمالك احمد سامح عبد الصبور 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

 X 1 07 17   الشمسصغير مصطفى هانى محمد ال

 X 1-  23   الشمسكريم ايمن عبد الفتاح 
 انسحاب      سموحةخالد همام 

انسحاب      طنطا نديم ناصرالدين فوزى غزال  
لم يكمل       الصيدمحمد عبد الناصرعلى عبد القادر 

لم يكمل       البنك االهلى المصرىفادى اسماعيل حسن 

لم يكمل      طنطا ى  عمرعزالدين محمد شوق

 لم يحضر      االهلىعمار باهى بهى الدين 

لم يحضر       الصيدعبد الرحمن محمد عباس 

لم يحضر       الصيداحمد حامد عبد العزيز 

لم يحضر      الرياضات البحرية عمرو ماهر ابو العينين 
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة بنات         15مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 03 18  الغابة ساندى ايمن عاطف  
 2 1 03 19  المقاولون العرب ميران حازم محمد 

 3 1 07 58  الزمالك هبه ابراهيم سيد 
 4 1 07 59  الغابة سهيله احمد كمال الدين 
 5 1 08-    الشمسايه طارق محمد حلمى 

 6 1 10 57  الزمالك ميار خالد محمد 
 7 1 10 59   البنك االهلى المصرىندى اسامه عواد  

 8 1 11 53   الشمسحبيبه هشام محمد طلعت 

 9 1 11 54   الشمسشدى محمد محمود 

 10 1 16 48  الغابة استيفانى اشرف 
 11 1 16 52   لىاالهمها يسرى على 
 12 1 17 05  س اسماعيليه .ق.هـايه محمود نبيل 

 13 1 17 09  الزمالك افنان عبد الهادى حسن 
 14 1 17 26   سموحةهانيا وليد سمير 
 15 1 17 35   االهلىسما محمد رأفت 

 X 1 17 11  الزمالك يارا احمد عبد الرحمن 
خارج الزمن  1 20 25   سموحةرضوى صالح 

خارج الزمن  1 20 36   سموحةهدى اشرف 

 
 الحكم العام        حكم السكرتارية        

 
 
 
 
 
 
 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة اوالد         16مرحلة        

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1  57 19   االهلىمحمد عصام حجازى 
 2  58 07 10  االهلىيكى احمد حسن على الك

 3  58 07 15  الصيدخالد عبد الناصر على عبد القادر 
 4  58 07 20  الشمسمحمد مدحت محمد جمال 

 5  58 20 -  الشمسالهامى محمد محمود الهامى 
 6 1 01 10   االهلىشهاب عاطف سيد 

 7 1 01 11   سموحةعبد اهللا جالل 

 8 1 01 12   سموحةمحمد طارق السيد 
 9 1 01 14   الشمسعلى وائل هاشم على 

 10 1 01 17  الزمالك مروان محمد عز الدوله 
 11 1 04 22  الغابة عبد الرحمن محمود حسن 

 12 1 05 59  الزمالك شعبان هشام الياس  
 13 1 06 50  س اسماعيليه .ق.هـمحمود اشرف فرغلى 

 14 1 06 52  الغابة احمد اسماعيل محمد جمال 
 15 1 06 59  الزمالك هشام عالء الفخرانى 
 16 1 10 22   سموحةمحمد محمود السيد 

 X 1 11 57  الزمالك سيف الدين ايهاب محمد 
 X 1 01 20   االهلىمحمد اشرف رشدى 

خارج الزمن  1 18 24   البنك االهلى المصرىعمرو وليد جابر 

خارج الزمن  1 18 23   مصرىالبنك االهلى اليوسف محمد احمد محمد دياب 

خارج الزمن  1 13 06   البنك االهلى المصرىمحمود خالد احمد الشربينى 

خارج الزمن  1 12 59   النصرمروان ابراهيم السيد عسكر 

 لم يكمل      سموحةكريم ايمن 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

 لم يحضر      الصيداحمد صالح محمد 
لم يحضر       الصيدعمر هشام سمير 

 لم يحضر      البنك االهلى المصرىمحمد مهند ياسر 

 لم يحضر      البنك االهلى المصرىمحمد اشرف اسماعيل 

 
 الحكم العام        حكم السكرتارية        



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة بنات         16مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 03 15   االهلىه اشرف سيد بسمل
 2 1 03 20   االهلىمريم تامرحسن 

 3 1 03 47   االهلىمريم فاروق حسن  
 4 1 04 30   الشمسمنه اهللا كريم عبد الرازق 

 5 1 07 55  الزمالك ساره المعتز باهللا 
 6 1 08 -  الزمالك هايدى اسامه حامد 

 7 1 09 25   هليوليدورنيم محمد سيد 
 8 1 11 59   سموحةمرفين محمود المشد 

 9 1 13 10   سموحةريم وليد سعد 
 10 1 15 42   سموحةميرال محمود المشد 
 11 1 17 -  الزمالك روان رجب رمضان 

 X 1 09 35   االهلىفرح هيثم السيد 
 خارج الزمن 1 21 10   سموحةروان وليد سعد 

 
 العام الحكم        حكم السكرتارية        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة اوالد         17مرحلة        

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1  57 13   الشمسيوسف محمد ابو بكر طه 

 2  57 18  الغابة عبد الرحمن محمد جابر 

 3  57 19   سموحةنورالدين احمد فاروق 
 4  57 22   الشمسمصطفى احمد زكى احمد 

 5  58 30  الغابة محمد حسن محمد 

 6 1 02-    البنك االهلى المصرىمحمد سيد محفوظ 
 7 1 02 01   سبورتنجاحمد عبد الحكيم الجمال 

 8 1 02 03  الغابة محمد احمد كمال الدين 
 9 1 03 10   اكتوبر 6عمر محمد مصطفى 

 10 1 03 15  مالك الزاسالم عاطف 
 11 1 04 06  س اسماعيليه .ق.هـمازن ايمن سعيد 
 12 1 07 13   االهلىادهم ايمان لطفى 

 13 1 07 35  س اسماعيليه .ق.هـيحيى محمد عبد الودود 

 14 1 07 40   الشمسبالل احمد محمود القرم 

 15 1 11 08  عزبه النهضة محمد عبد المنعم عطيه 

 X 1 02 26  الغابة ى احمد خالد يسر
خارج الزمن  1 12 15  الزمالك محمد ياسر مدحت 
خارج الزمن  1 18-    سبورتنجاحمد عمرو مشالى 

لم يكمل  1 18 15   سبورتنجمصطفى شريف 
لم يكمل       االهلىادهم احمد سعد 

لم يكمل       البنك االهلى المصرىاسماعيل صابر على معوض 
لم يكمل       البنك االهلى المصرىايمن رافت حسين 

لم يكمل       النصرمحمد عصام احمد سالم 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

لم يكمل       النصرمصطفى محمد حسن 
لم يكمل       النصرمحمد السيد سعيد السيد 

 لم يشترك      الروادمصطفى محمد عبد المنعم 

لم يشترك      س اسماعيليه .ق.هـاحمد محمود صبحى  
 

 الحكم العام        رية        حكم السكرتا



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة بنات         17مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 04 01  الغابة رحاب حمدى عبد الوهاب 
 2 1 04 21   سموحةمريم ناصر الدين انور 
 3 1 04 40   اكتوبر 6سلمى ممدوح مصطفى 

 4 1 04 55   اكتوبر 6نادين محمد محمد ابو السعود 
 5 1 05 30   االهلىهند حامد عمرو 

 6 1 05 34   االهلىملك محسن حسن 
 7 1 07 40   سموحةامنه عادل احمد 
 8 1 09 24   سموحةاالء هشام احمد 

 9 1 09 30   االهلىيارا محمود محمد جندى 
 10 1 12 25  الزمالك السيد  نورهان حسام الدين 

 11 1 12 27   الشمسمنار خالد سعد اللبان 
 12 1 16 30   الشمسنورا حسن عبد العزيز 
 X 1 11 58   االهلىسيلفيا جورج محفوظ 
خارج الزمن  1 23 12   النصرسلمى لطفى محمد  

لم تحضر       البنك االهلى المصرىنادين محمود عبد المنعم 
 

 الحكم العام        سكرتارية        حكم ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

 

) كم  5( لمسافة سنة اوالد         19مرحلة        

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1  57 10   سموحةمصطفى محمود اسماعيل 
 2  57 14   اكتوبر 6عبد الرحمن عصام عبد الرحمن 

 3  57 17   الزمالكفيد نبيل اسحاق دي
 4  57 40   االهلىمازن محمد احمد الرشيدى 
 5  57 43   سموحةعلى اشرف على البرعى 
 6  58-    االهلىاحمد عصام عبد الحميد 
 7  58 09   القاهرةعمر هشام عبد اللطيف 

 8 1 02 14  الغابة احمد صبحى محمد 
 9 1 02 25  رأس البر خالد حسن ليل 

 10 1 02 57  الغابة يوسف وائل عبد العزيز 
 11 1 04 05  الغابة محمد اسماعيل جالل 

 12 1 07 05   البنك االهلى المصرىمصطفى اشرف عبد الحميد 
 13 1 07 15   االهلىيوسف  احمد صالح الدين 

 14 1 11 25   النصرمحمود مسعد عبيد 
 15 1 11 36   الرواداحمد حسام احمد حسين 
 X 1 07 30  الغابة حسام سيد عبد الحميد 

خارج الزمن  1 19 46   الروادعمر خالد محمد محمود مسعود 

خارج الزمن  1 18 31   الروادمروان ناصر عبد الغنى ديب 

لم يشترك       الشمسعمر محمد عادل فريد 
لم يشترك       الشمسعمراحمد خالد عليوه 
لم يشترك       الشمسوك احمد هشام احمد مبر

لم يشترك       الشمساحمد هانى السيد محمد 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

لم يشترك       سبورتنجأحمد ياسر 
 لم يشترك     الغابة شادى محمد 

لم يشترك      س اسماعيليه .ق.هـاحمد محمد عاطف  
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        
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نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة سنة بنات         19مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 03 05  وادى دجله دانا خالد عبد المنعم عقل 
 2 1 04 09   الزمالكعاليه عصام احمد 

 3 1 15 19   االهلىريم احمد محمود عوض 
 4 1 15 20   االهلىيارا ايمن عز الرجال 

خارج الزمن  1 23 11   سموحةمود السيد ميرنا مح
لم تحضر       الشمسوسهيله حسين احمد راتب 
لم تحضر       الشمسجوبينار طارق عبد الحليم 
لم تحضر       الشمسهبه اهللا ايمن عبد الحليم 

لم تحضر       الشمسسندس طارق محمد حلمى 
لم تحضر       الشمستقى محمد نشأن بدوى 

لم تحضر       االهلىالرحمن السيد  مريم عبد
لم تحضر      الغابة شروق محمد حامد 

لم تحضر      الغابة رضوى محمد جمال الدين 
لم تحضر      الغابة سلمى هشام محمد 

 
 الحكم العام        حكم السكرتارية        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة العمومى رجال        مرحلة        

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1  52 10  أكتوبر  6عبد الرحمن عصام عبد الرحمن محمد 
 2  52 15  أكتوبر  6عادل رجب ابراهيم البحيرى 
 3  52 20   سموحةمصطفى محمود اسماعيل 

م  3  52 20   االهلىيوسف حسام الدين خليل 

 5  52 65   سموحةاحمد فاروق  نورالدين

 6  53 17   الزمالكديفيد نبيل اسحاق 

 7  53 24   االهلىمحمد احمد صالح شندى 

 8  53 27   الشمسمحمد مدحت محمد جمال 

 9  53 30   سموحةاحمد عبد الرحيم عبد الحميد 

 10  58 18  أكتوبر  6محمد معبد احمد متولى 
 11  58 33   وليدوهليعمر مختار عبد العاطى 

 12  59 19  الغابة احمد خالد يسرى 

 13 1 03 59   سبورتنجاحمد عبد الحكيم الجمال 

 14 1 04 18  الغابة محمد اسماعيل محمد 

 X 1-  44  أكتوبر  6كريم طارق محمد عبد العال احمد 

خارج الزمن  1 08 26   االهلىاحمد محمود جاد اهللا 

انسحاب       لنصرامروان راتب صميده 

انسحاب      طنطا سيف طارق محمد رسالن 

انسحاب      طنطا نديم ناصرالدين فوزى غزال  

انسحاب      طنطا عمراشرف ابراهيم صابر 

انسحاب      طنطا كريم احمد السيد محمد السيد 

 لم يكمل      الشمسالهامى محمد محمود 

 كمللم ي     الغابة احمد اسماعيل محمد 



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

 لم يكمل     طنطا عمرعزالدين محمد شوقى  

لم يشترك       الشمسمصطفى احمد زكى 

لم يشترك       الشمسيوسف محمد ابو بكر 

لم يشترك      الغابة محمد احمد كمال الدين 

لم يشترك      الغابه ادهم هشام 

لم يشترك      أكتوبر  6احمد سمير سعد زغلول 
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        
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نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  5( لمسافة العمومى آنسات        مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 02 13   االهلىبسمله اشرف سيد 
 2 1 02 18  الغابة ساره محمد حسن 
 3 1 02 26   االهلىمريم فاروق محمد 

 4 1 02 30   الزمالكه عصام احمد عالي
 5 1 04 13   الشمسمنه اهللا كريم عبد الرازق 

 6 1 04 53   االهلىفرح محمد نبيل 
 7 1 05 29  الغابة رحاب حمدى عبد الوهاب 

 8 1 06 30   الشمسايه طارق محمد حلمى 
 9 1 10 14   سموحةاالء هشام احمد 

 10 1 10 16   سموحةريم وليد سعد 
 11 1 10 33   الشمسسهام احمد محمود القرم 

انسحاب       االهلىفرح هيثم السيد 
 انسحاب      سموحةروان وليد سعد 
لم تشترك      أكتوبر  6سلمى ممدوح 

لم تشترك      أكتوبر  6نادين محمد محمد 
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        
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نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  10( لمسافة    العمومى رجال         مرحلة       

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 1 55 05   االهلىيوسف حسام الدين خليل 
 2 1 55 16   اكتوبر 6عادل رجب ابراهيم البحيرى 
 3 1 55 20   سموحةمصطفى محمود اسماعيل 

 4 1 55 22   اكتوبر 6الرحمن عبد الرحمن عصام عبد 
 5 1 55 25   الزمالكديفيد نبيل اسحاق 

 6 1 56 06   سموحةنورالدين احمد فاروق 
 7 1 56 21   سموحةاحمد عبد الرحيم عبد الحميد 

 8 1 57 30   االهلىمازن محمد احمد الرشيدى 
 9 1 58-    الشمسيوسف محمد ابو بكر 
 10 1 58 01   الشمسمصطفى احمد زكى 

 11 2-  18   اكتوبر 6محمد معبد احمد متولى 
 12 2 03 18   هليوليدوعمر مختار عبد العاطى 
 13 2 03 29   القاهرةعمر هشام عبد اللطيف 

 14 2 09 23  الغابة مروان حسن محمد 
 15 2 11 10  الغابة محمد احمد كمال الدين 

حاب انس      سبورتنجاحمد عبد الحكيم الجمال 
انسحاب       االهلىمحمد عصام حجازى 

انسحاب       الشمسمحمد مدحت محمد جمال 
انسحاب       اكتوبر 6كريم طارق محمد عبد العال 

انسحاب      الغابة عبد الرحمن محمد جابر 
لم يشترك       سبورتنجاحمد يحيى عثمان 

لم يشترك       سبورتنجمروان العمراوى 
لم يشترك       سبورتنجى على خالد عل



Üíπ]<Å^†˜]Ô<<Ìu^fä◊÷ 
نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

لم يشترك       سبورتنجأحمد ياسر 
لم يشترك       الشمسعمر محمد عادل فريد 
 لم يشترك      الشمسالهامى محمد محمود 

لم يشترك       اكتوبر 6احمد سمير سعد زغلول 
لم يشترك       سموحةاحمد محمد حسن خليل 

 
 م العامالحك        حكم السكرتارية        
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نتيجة  

لسباحة المياه المفتوحة   كأس مصر بطولة
    3/2015/ 21 – 17خالل الفترة من  المقامه 

  شرم الشيخمدينة ببنادى شرم الشيخ الرياض  
 

) كم  10( لمسافة العمومى آنسات      مرحلة         

الترتيب الزمن المسجل رقم القيد النـــادى االســـــم 
س د ث ج ث 

 1 2 03 56   االهلىريم محمد حسين قاسم 
 2 2 05 39   االهلىمريم عبد الرحمن السيد 
 3 2 09 38  الغابة ساندى ايمن عاطف  

 4 2 11 12   االهلىمحمد مريم فاروق 
 5 2 13 25   الزمالكعاليه عصام احمد 

 6 2 16 52  اكتوبر  6نادين محمد محمد احمد 
 7 2 17 24  المقاولون العرب ميران حازم محمد 

 8 2 20 37   الشمسمنه اهللا كريم عبد الرازق 
 9 2 22 14  الزمالك هايدى اسامه حامد 

 10 2 25 23   شمسالسهام احمد محمود القرم 
 11 2 26 04  الغابة ساره خالد احمد 
 X 1 15 04   االهلىمريم تامر حسن 
 X 2 27 23   االهلىهند حامد عمرو 

خارج الزمن  2 38 28   سموحةميرال محمود المشد 

خارج الزمن  2 35 10   سموحةمرفين محمود المشد 

لزمن خارج ا 2 40 15  اكتوبر  6سلمى ممدوح مصطفى 
انسحاب      الزمالك ساره المعتز باهللا 

انسحاب      الغابة سلمى ايمن فتح اهللا 
لم تشترك       الشمسايه طارق محمد حلمى 
لم يشترك       سموحةمريم ناصر الدين انور 

لم يشترك       سموحةامنه عادل احمد 
 

 الحكم العام        حكم السكرتارية        
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