
 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

 الكأس العام لبطولة الجميورية لمسباحة 
 8/12/2016 إلي 2016/ 14/11 التي أقيمت خالل الفترة من 

 في حالة التعادل الرجوع لمنقاط الفعمية إجمالي نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
  267 األىمي األول

  636 سبورتنج الثاني

  633 سموحو الثالث

  685 الصيد المصري الرابع
  625 وادي دجمة امسالخ

  636 الشمس السادس

  655 الزمالك السابع

  085 المعادي واليخت الثامن

  060 ىميوبوليس التاسع

  066 البنك األىمي باإلسكندرية العاشر

  070 الغابة 55ال

  075 أكتوبر 6مدينة  57ال
  386 ىميوليدو 53ال
  360 القاىرة 50ال
  725 اإلتحاد السكندري 56ال

  700 المؤسسة العسكرية 56ال
  705 الزىور 52ال
  736 جزيرة الورد 58ال
  733 طنطا 55ال
  770 الجزيرة 75ال

  757 األوليمبي 75ال

  556 التوفيقية لمتنس 77ال

  528 ستاد المنصورة 73ال

  525 مدينة نصر 70ال

  565 البنك األىمي بالجيزة 76ال
  567 المقاولون العرب 76ال

  552 الحوار 72ال

  58 رأس البر 78ال

  53 غزل المحمة 75ال

  57 الطالبية 35ال

   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

 تابع الكأس العام لبطولة الجميورية لمسباحة
 8/12/2016 إلي 2016/ 14/11 التي أقيمت خالل الفترة من 

 اط الفعميةفي حالة التعادل يتم الرجوع لمنق  إجمالي نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
  82 الرواد 35ال
  20 مايو 56مدينة  37ال
  25 الترسانة 33ال
  65 ىيئة قناة السويس 30ال

  62 إنبي 36ال

  00 إتحاد الشرطة 36ال

  05 العبور 32ال

  35 بمدية المحمة 38ال

  76 النصر 35ال
 7866 70 المنصورة 05ال
 5650 70 جمعية الشبان المسيحية 05ال
  75 اإلسماعيمي 07ال
  75 حموان العام 03ال
  55 الشيخ زايد 00ال
  56 الظاىر 06ال
  53 فاروس 06ال
  5 جولدي 02ال
  3 ستاد طنطا 08ال

  ------- الشرق مشاركة
  ------- مركز شباب روض الفرج مشاركة
  ------- جمارك دمياط مشاركة
  ------- الشروق مشاركة

  ------- ستاد بورسعيد مركز شباب مشاركة
  ------- الرياضات البحرية دمياط مشاركة
  ------- القاىرة الجديدة مشاركة
  ------- أسيوط مشاركة
  ------- الرياضات البحرية الغردقة مشاركة

  ------- عزبو المحم مشاركة
  ------- حرس الحدود مشاركة
  ------- حدائق األىرام مشاركة

   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

 تابع الكأس العام لبطولة الجميورية لمسباحة
 8/12/2016 إلي 2016/ 14/11 التي أقيمت خالل الفترة من 

 في حالة التعادل يتم الرجوع لمنقاط الفعمية  إجمالي نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
  ------- مصر لمتأمين مشاركة
  ------- مركز شباب ستاد دمياط مشاركة

  ------- يوم الف مشاركة
   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

 لبطىلة الجمهىرية للسببحةنبشئين لل الكأس العبم        
 في حالة التعادل يتم الرجوع لمنقاط الفعمية إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  372 األىمي األول

  726 سبورتنج الثاني

  760 سموحو الثالث

  760 وادي دجمة الرابع

  707 لمصريالصيد ا الخامس

  732 الشمس السادس

  756 الزمالك السابع

  588 المعادي واليخت الثامن
  586 الغابة التاسع
  523 القاىرة العاشر

  525 أكتوبر 6مدينة  55ال
  566 ىميوبوليس 57ال

  567 البنك األىمي باإلسكندرية 53ال
  506 ىميوليدو 50ال
  538 المؤسسة العسكرية 56ال
  536 الزىور 56ال
  555 طنطا 52ال

  555 اإلتحاد السكندري 58ال
 16038 555 األوليمبي 55ال

 11436 555 التوفيقية لمتنس 75ال

  52 مدينة نصر 75ال
  82 الرواد 77ال
  87 الطالبية 73ال
  25 الجزيرة 70ال

  27 جزيرة الورد 76ال

  62 ىيئة قناة السويس 76ال
  66 بالجيزة البنك األىمي 72ال
  05 ستاد المنصورة 78ال
  06 غزل المحمة 75ال
  00 إنبي 35ال
  37 الحوار 35ال

   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

 نبشئين لبطىلة الجمهىرية للسببحةلل جببع الكأس العبم      

 في حالة التعادل يتم الرجوع لمنقاط الفعمية إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  35 بمدية المحمة 37ال
  35 مايو 56مدينة  33ال
  75 إتحاد الشرطة 30ال
 0265 78 رأس البر 36ال
 5357 78 العبور 36ال
  72 المقاولون العرب 32ال
  76 النصر 38ال
 5572 75 اإلسماعيمي 35ال
 5735 75 جمعية الشبان المسيحية 05ال
  75 حموان العام 05ال
 7625 53 الترسانة 07ال
 5557 53 فاروس 03ال
 356 3 جولدي 00ال
 728 3 ستاد طنطا 06ال

  ------- الظاىر مشاركة

  ------- الشرق مشاركة
  ------- مركز شباب روض الفرج مشاركة
  ------- جمارك دمياط مشاركة

  ------- الشروق مشاركة
  ------- مركز شباب ستاد بورسعيد مشاركة
  ------- الرياضات البحرية دمياط مشاركة
  ------- القاىرة الجديدة مشاركة
  ------- أسيوط مشاركة
  ------- الرياضات البحرية الغردقة مشاركة
  ------- عزبو المحم مشاركة

  ------- الشيخ زايد مشاركة
  ------- حرس الحدود مشاركة
  ------- حدائق األىرام مشاركة

  ------- مصر لمتأمين مشاركة
  ------- المنصورة كةمشار 

  ------- مركز شباب ستاد دمياط مشاركة
 -------  الفيوم  مشاركة

   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

  لبطىلة الجمهىرية للسببحة للنبشئبت الكأس العبم
 في حالة التعادل يتم الرجوع لمنقاط الفعمية إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  356 األىمي األول

  760 سموحو الثاني

  705 سبورتنج الثالث

  706 الصيد المصري الرابع

  776 وادي دجمة الخامس

  755 البنك األىمي باإلسكندرية السادس

  758 الزمالك السابع

  756 الشمس الثامن
  750 ىميوبوليس التاسع
  558 المعادي واليخت العاشر

  566 أكتوبر 6مدينة  55ال

  565 ىميوليدو 57ال
  565 لغابةا 53ال

  575 ستاد المنصورة 50ال
  555 القاىرة 56ال
  555 الجزيرة 56ال

  88 اإلتحاد السكندري 52ال

  86 جزيرة الورد 58ال
 20174 86 الحوار 55ال
 17108 86 طنطا 75ال

 7635 86 المقاولون العرب 75ال

  20 مدينة نصر 77ال
 2308 25 البنك األىمي بالجيزة 73ال
 5537 25 رأس البر 70ال
  65 المؤسسة العسكرية 76ال

 6888 66 األوليمبي 76ال
 0326 66 الزىور 72ال
  68 الترسانة 78ال
  67 التوفيقية لمتنس 75ال
  02 غزل المحمة 35ال
  00 مايو 56مدينة  35ال

   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                

 لبطىلة الجمهىرية للسببحة للنبشئبت جببع الكأس العبم 

 في حالة التعادل يتم الرجوع لمنقاط الفعمية إجمالي نقاط التفوق  ادياسم الن الترتيب
  70 المنصورة 37ال
  55 الشيخ زايد 33ال
  16 الظاىر 30ال
  15 إتحاد الشرطة 36ال
 885 13 إنبي 36ال
 058 13 العبور 32ال
  55 الطالبية 38ال
  6 جولدي 35ال
 055 3 ىيئة قناة السويس 05ال
 374 3 ية الشبان المسيحيةجمع 05ال

   النصر مشاركة
  ------- الرواد مشاركة
  ------- حموان العام مشاركة
  ------- مركز شباب روض الفرج مشاركة
  ------- الشروق مشاركة
  ------- حرس الحدود مشاركة
  ------- حدائق األىرام مشاركة
  ------- مصر لمتأمين مشاركة

  ------- طنطاستاد  مشاركة
  ------- القاىرة الجديدة مشاركة
  ------- الترسانة مشاركة
  ------- أسيوط مشاركة
  ------- اإلسماعيمي مشاركة

  ------- رأس البر مشاركة
   E.A.T



 2016/2017لعام  بطولة الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                   

 سنة11مرحلة كأس  
   2/12/2016إلي  28/11 من يىموالحي أقيمث          

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية النادياسم  الترتيب
 35 58336 وادي دجمة األول 35 56058 األىمي األول
 72 48261 الصيد المصري الثاني 72 50560 الشمس الثاني
 70 50358 المعادي واليخت الثالث 70 55778 وادي دجمة الثالث
 75 57665 األىمي الرابع 75 55357 ىميوبوليس الرابع

 75 55506 الغابة الخامس 75 55552 سموحو الخامس
 55 6358 سموحو السادس 55 6563 المعادي واليخت السادس
 58 6387 طنطا السابع 58 0550 إنبي السابع
 52 1164 مايو 15مدينة  الثامن 52 3386 مايو 15مدينة  الثامن
 56 3757 سبورتنج تاسعال 56 3785 سبورتنج التاسع
 56 7585 ستاد المنصورة العاشر 56 3766 اإلتحاد السكندري العاشر

 50 7806 اإلتحاد السكندري 55ال 50 7205 البنك األىمي باإلسكندرية 55ال
 53 7250 ىميوبوليس 57ال 53 7625 الترسانة 57ال
 57 2142 األوليمبي 53ال 57 7306 الصيد المصري 53ال
 55 7760 جزيرة الورد 50ال 55 5075 دية المحمةبم 50ال
 55 7576 التوفيقية لمتنس 56ال 55 5556 المؤسسة العسكرية 56ال
 5 5850 الزمالك 56ال 5 562 التوفيقية لمتنس 56ال
 8 5675 مدينة نصر 52ال 8 570 ىميوليدو 52ال
 2 5665 المقاولون العرب 58ال 2 236 رأس البر 58ال
 6 5605 البنك األىمي باإلسكندرية 55ال 6 257 الشبان المسيحيةجمعية  55ال
 6 5065 الشمس 75ال 6 667 األوليمبي 75ال
 3 866 المؤسسة العسكرية 75ال 3 056 الغابة 75ال
 3 181 جمعية الشبان المسيحية 77ال 3 366 اإلسماعيمي 77ال
 3 505 الزىور 73ال 3 376 الجزيرة 73ال
-  ( 200)  الحوار خصم 3 350 الطالبية 70ال
-  ( 200)  النصر خصم 3 356 جولدي 76ال
-  ( 200)  غزل المحمة خصم 3 752 طنطا 76ال
 - ( 200)  ىميوليدو خصم 3 728 ستاد طنطا 72ال
 - ( 53)  الطالبية خصم 3 520 ىيئة قناة السويس 78ال
 - ---- الجزيرة مشاركة 3 555 الزىور 75ال

  T E.A.



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           رى للسباحة المص اإلتحاد    

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                    

 سنة 11مرحمة بع كأس تا 
   2/12/2016إلي  28/11 من يوموالتي أقيمت        

 نبشئبت  نبشئين                           

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 - ---- القاىرة مشاركة-  ( 770)  القاىرة خصم
 - ---- الرواد مشاركة-  ( 200)  أكتوبر 6نة مدي خصم
 - ---- إتحاد الشرطة مشاركة-  ( 200)  مصر لمتأمين خصم

- ----  الترسانة مشاركة- ----  مدينة نصر مشاركة
- ----  الظاىر مشاركة- ----  الزمالك مشاركة
- ----  البنك األىمي بالجيزة مشاركة- ----  الرواد مشاركة
- ----  حموان العام مشاركة- ----  اد المنصورةست مشاركة
- ----  إنبي مشاركة- ----  إتحاد الشرطة مشاركة
- ----  الشروق مشاركة- ----  الحوار مشاركة
- ----  اإلسماعيمي مشاركة- ----  الظاىر مشاركة
- ----  ىيئة قناة السويس مشاركة- ----  النصر مشاركة
- ----  القاىرة الجديدة مشاركة- ----  الجيزةالبنك األىمي ب مشاركة
- ----  أسيوط مشاركة- ----  المقاولون العرب مشاركة
- ----  رأس البر مشاركة- ----  حموان العام مشاركة
- ----  جولدي مشاركة- ----  جزيرة الورد مشاركة
- ----  الشيخ زايد مشاركة- ----  الشروق مشاركة
- ----  حدائق األىرام مشاركة- ----  لجديدةالقاىرة ا مشاركة
- ----  مصر لمتأمين مشاركة- ----  أسيوط مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  الشيخ زايد مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  حرس الحدود مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  حدائق األىرام مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  المنصورة مشاركة

  T E.A. 
     

   

     



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           رى للسباحة المص اإلتحاد    

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                    

 سنة12مرحمة كأس مرحمة 
                          8/12/2016إلي  4/12 من يىموالحي أقيمث             

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 35 52682 ىميوبوليس األول 35 52566 األىمي األول
 72 56623 األىمي الثاني 72 56522 وادي دجمة الثاني
 70 50566 البنك األىمي باإلسكندرية الثالث 70 56355 الصيد المصري الثالث
 75 57663 وادي دجمة الرابع 75 5885 ىميوبوليس الرابع

 75 55855 سموحو الخامس 75 5627 المعادي واليخت الخامس
 55 8623 الحوار السادس 55 5507 طنطا لسادسا

 58 8307 الصيد المصري السابع 58 8066 أكتوبر 6مدينة  السابع
 52 2855 المعادي واليخت الثامن 52 2558 سموحو الثامن
 56 2668 سبورتنج التاسع 56 6655 سبورتنج التاسع
 56 6355 أكتوبر 6مدينة  العاشر 56 6365 الزمالك العاشر

 50 0555 ىميوليدو 55ال 50 3567 مدينة نصر 55ال
 53 3862 المؤسسة العسكرية 57ال 53 3527 اإلتحاد السكندري 57ال
 57 3680 طنطا 53ال 57 3563 الرواد 53ال
 55 7668 األوليمبي 50ال 55 7555 الطالبية 50ال
 55 7607 الطالبية 56ال 55 7083 البنك األىمي باإلسكندرية 56ال
 5 7636 الغابة 56ال 5 7755 الجزيرة 56ال
 8 7650 الزمالك 52ال 8 5833 المؤسسة العسكرية 52ال
 2 7086 مايو 15مدينة  58ال 2 5780 بمدية المحمة 58ال
 6 5567 جولدي 55ال 6 5757 إتحاد الشرطة 55ال
 6 5866 الترسانة 75ال 6 5556 الشمس 75ال
 3 5378 الشمس 75ال 3 227 إنبي 75ال
 3 5356 الزىور 77ال 3 265 حموان العام 77ال
 3 532 الجزيرة 73ال 3 057 الحوار 73ال
 3 287 المنصورة 70ال 3 327 الزىور 70ال
 3 055 ىيئة قناة السويس 76ال 3 365 ىميوليدو 76ال
 3 063 اإلتحاد السكندري 76ال 3 360 التوفيقية لمتنس 76ال

-  ( 055)  إنبي خصم-  ( 055)  القاىرة خصم
- ----  مدينة نصر مشاركة-  ( 655)  البنك األىمي بالجيزة خصم
- ----  القاىرة مشاركة-  ( 655)  مركز شباب روض الفرج خصم

   E.A.T



 2016/2017ام لع الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 12مرحمة تابع كأس     
   8/12/2016إلي  4/12 من يوموالتي أقيمت        

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق عميةالنقاط الف اسم النادي الترتيب
- ----  الرواد مشاركة- ----  الغابة مشاركة
- ----  إتحاد الشرطة مشاركة- ----  ستاد المنصورة مشاركة
- ----  النصر مشاركة- ----  الترسانة مشاركة
- ----  البنك األىمي بالجيزة مشاركة -----  الظاىر مشاركة
- ----  المقاولون العرب مشاركة- ----  النصر مشاركة
- ----  التوفيقية لمتنس مشاركة- ----  المقاولون العرب مشاركة
- ----  اإلتحاد السكندري مشاركة- ----  مايو 15مدينة  مشاركة
- ----  حموان العام مشاركة- ----  الشروق مشاركة
- ----  إنبي ركةمشا- ----  اإلسماعيمي مشاركة
- ----  مركز شباب روض الفرج مشاركة- ----  ىيئة قناة السويس مشاركة
- ----  الشروق مشاركة- ----  القاىرة الجديدة مشاركة
- ----  القاىرة الجديدة مشاركة- ----  أسيوط مشاركة
- ----  حدائق األىرام مشاركة- ----  جولدي مشاركة
- ----  ستاد طنطا مشاركة- ----  العبور مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  الشيخ زايد مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  حدائق األىرام مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  مصر لمتأمين مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  المنصورة مشاركة

  T E.A. 
      

 

 

             



 2016/2017ام لع الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة13مرحمة  كأس مرحمة
   20/11/2016إلي  14/11 من يىموالحي أقيمث        

 نبشئبت  نبشئين                               

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 05 76555 وادي دجمة األول 05 72386 سبورتنج األول
 32 73223 األىمي الثاني 32 70552 األىمي الثاني
 30 75525 سبورتنج الثالث 30 55526 سموحو الثالث
 35 56356 الصيد المصري الرابع 35 50075 وادي دجمة الرابع

 35 56700 ىميوبوليس الخامس 35 55537 الغابة الخامس
 75 53676 الشمس السادس 75 8007 الصيد المصري السادس
 78 57888 سموحو السابع 78 2857 الشمس السابع
 72 57720 المعادي واليخت الثامن 72 2277 ىميوبوليس الثامن
 76 3520 الحوار التاسع 76 8862 ستاد المنصورة التاسع
 76 3886 ستاد المنصورة العاشر 76 2562 األوليمبي العاشر

 70 3056 أكتوبر 6مدينة  55ال 70 6230 أكتوبر 6مدينة  55ال
 73 7562 مدينة نصر 57ال 73 0850 طنطا 57ال
 77 7578 القاىرة 53ال 77 3750 المؤسسة العسكرية 53ال
 75 7580 المنصورة 50ال 75 7625 المعادي واليخت 50ال
 75 5866 الزمالك 56ال 75 7556 الزمالك 56ال
 55 5276 الشيخ زايد 56ال 55 5655 القاىرة 56ال
 58 5060 انةالترس 52ال 58 5060 اإلتحاد السكندري 52ال
 52 5757 البنك األىمي باإلسكندرية 58ال 52 5305 ىميوليدو 58ال
 56 5708 غزل المحمة 55ال 56 5756 البنك األىمي باإلسكندرية 55ال
 56 5555 إتحاد الشرطة 75ال 56 678 جمعية الشبان المسيحية 75ال
 53 586 جزيرة الورد 75ال 53 065 جزيرة الورد 75ال
 53 556 اإلتحاد السكندري 77ال 53 730 لبيةالطا 77ال

 53 555 الغابة 73ال - ( 537)  مدينة نصر خصم
 53 058 العبور 70ال - ( 755)  الزىور خصم
 53 085 طنطا 76ال - ( 755)  الرواد خصم
 - ( 755)  اإلسماعيمي خصم - ( 055)  غزل المحمة خصم
 - ( 055)  ىميوليدو خصم - ( 665)  إنبي خصم
 - ( 055)  النصر خصم - ( 655)  البنك األىمي بالجيزة خصم
 - ---- الجزيرة مشاركة - ( 655)  الترسانة خصم

   E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 13تابع كأس مرحمة       

   20/11/2016إلي  14/11 من يوموالتي أقيمت        
 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي لترتيبا نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 - ---- الزىور مشاركة - ( 800)  ىيئة قناة السويس خصم

 - ---- الرواد مشاركة - ---- الجزيرة مشاركة

 - ---- البنك األىمي بالجيزة مشاركة - ---- إتحاد الشرطة مشاركة

 - ---- المقاولون العرب مشاركة - ---- الحوار مشاركة

 - ---- التوفيقية لمتنس مشاركة - ---- الظاىر مشاركة

 - ---- الطالبية مشاركة - ---- النصر مشاركة

 - ---- حموان العام مشاركة - ---- المقاولون العرب مشاركة

 - ---- إنبي مشاركة - ---- التوفيقية لمتنس مشاركة

 - ---- مايو 15مدينة  مشاركة - ---- حموان العام مشاركة

 - ---- الشروق مشاركة - ---- مايو 15مدينة  مشاركة

 - ---- ىيئة قناة السويس مشاركة - ---- مركز شباب روض الفرج مشاركة

 - ---- القاىرة الجديدة مشاركة - ---- الشروق مشاركة

 - ---- جولدي مشاركة - ---- اإلسماعيمي مشاركة

 - ---- رس الحدودح مشاركة - ---- القاىرة الجديدة مشاركة

 - ---- حدائق األىرام مشاركة - ---- أسيوط مشاركة

 - ---- أسيوط مشاركة - ---- جولدي مشاركة

 - ---- مصر لمتأمين مشاركة - ---- عزبة المحم مشاركة

-  ---- ---- ---- - ---- الشيخ زايد مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- حرس الحدود مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- ئق األىرامحدا مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- مصر لمتأمين مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- المنصورة مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- العبور مشاركة

  T E.A. 
            



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة14مرحمة كأس مرحمة      
   20/11/2016إلي  14/11 من يىموالحي أقيمث           

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 05 35586 األىمي األول 05 30675 األىمي األول
 32 75638 الصيد المصري الثاني 32 77555 سبورتنج الثاني
 30 75678 سموحو الثالث 30 52735 الصيد المصري الثالث
 35 56065 وادي دجمة الرابع 35 52565 سموحو الرابع

 35 8555 الشمس الخامس 35 5632 الشمس الخامس
 75 8226 القاىرة السادس 75 8555 المعادي واليخت السادس
 78 2250 الجزيرة السابع 78 8556 وادي دجمة السابع
 72 6660 أكتوبر 6مدينة  الثامن 72 8550 الزمالك الثامن
 76 6505 البنك األىمي باإلسكندرية التاسع 76 2072 الجزيرة التاسع
 76 6088 سبورتنج العاشر 76 2352 القاىرة العاشر

 70 6533 ىميوبوليس 55ال 70 6550 المؤسسة العسكرية 55ال
 73 0066 طنطا 57ال 73 0533 أكتوبر 6مدينة  57ال
 77 0353 درياإلتحاد السكن 53ال 77 0726 ىميوبوليس 53ال
 75 0765 الزمالك 50ال 75 0570 رأس البر 50ال
 75 0586 مايو 56مدينة  56ال 75 7575 الزىور 56ال
 55 7286 الترسانة 56ال 55 5282 الرواد 56ال
 58 7650 الحوار 52ال 58 5665 اإلسماعيمي 52ال
 52 7686 ىميوليدو 58ال 52 5633 حموان العام 58ال
 56 7066 الظاىر 55ال 56 5676 الحوار 55ال
 56 5652 المعادي واليخت 75ال 56 5028 الغابة 75ال
 53 885 إنبي 75ال 53 5752 طنطا 75ال
 53 882 ستاد المنصورة 77ال 53 5557 فاروس 77ال
 53 083 األوليمبي 73ال 53 5552 التوفيقية لمتنس 73ال
 53 025 التوفيقية لمتنس 70ال 53 586 مايو 56مدينة  70ال
 53 065 رأس البر 76ال 53 635 اإلتحاد السكندري 76ال
 53 005 البنك األىمي بالجيزة 76ال 53 065 األوليمبي 76ال
 53 555 الغابة 72ال 53 038 ىميوليدو 72ال
- ----  الزىور مشاركة 53 355 الطالبية 78ال

- ----  المؤسسة العسكرية مشاركة-  ( 600)  الترسانة خصم
E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           ة المصرى للسباح اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 14مرحمة تابع كأس       
   20/11/2016إلي  14/11 من يوموالتي أقيمت        

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
- ----  الرواد مشاركة-  ( 200)  غزل المحمة خصم
- ----  إتحاد الشرطة مشاركة-  ( 755 ) إتحاد الشرطة خصم
- ----  النصر مشاركة-  ( 755)  إنبي خصم

- ----  المقاولون العرب مشاركة- ----  مدينة نصر مشاركة
- ----  جزيرة الورد مشاركة- ----  ستاد المنصورة مشاركة
- ----  الشروق مشاركة- ----  الظاىر مشاركة
- ----  رأس البر مشاركة- ----  النصر مشاركة
- ----  جولدي مشاركة- ----  المقاولون العرب مشاركة
- ----  العبور مشاركة- ----  البنك األىمي باإلسكندرية مشاركة
- ----  حدائق األىرام مشاركة- ----  الشرق بور سعيد مشاركة
- ----  مصر لمتأمين مشاركة- ----  جزيرة الورد مشاركة
- ----  مركز شباب روض الفرج مشاركة- ----  ب روض الفرجمركز شبا مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  جمارك دمياط مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  الشروق مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  مركز شباب ستاد بور سعيد مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  ىيئة قناة السويس مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  أسيوط مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  جولدي مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  العبور مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  الشيخ زايد مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  حدائق األىرام مشاركة
-  ---- ---- ----- ----  مصر لمتأمين مشاركة

  T E.A. 
     

 



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           ة المصرى للسباح اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 15مرحمة س مرحمة كأ    

   20/11/2016إلي  14/11 من يىموالحي أقيمث            

 نبشئبت  نبشئين                               

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 05 75568 األىمي األول 05 35250 األىمي األول
 32 55255 وادي دجمة الثاني 32 77836 ىميوبوليس الثاني
 30 50357 ىميوبوليس الثالث 30 55886 الشمس الثالث
 35 53252 سموحو الرابع 35 52056 وادي دجمة الرابع

 35 57055 أكتوبر 6مدينة  الخامس 35 56555 سموحو الخامس
 75 55856 سبورتنج السادس 75 5603 القاىرة السادس
 78 55285 الشمس السابع 78 8875 مدينة نصر السابع
 72 55065 الغابة الثامن 72 8252 الزمالك الثامن
 76 2662 الزمالك التاسع 76 8065 الصيد المصري التاسع
 76 2575 ىميوليدو العاشر 76 8553 سبورتنج العاشر

 70 6606 القاىرة 55ال 70 6388 الغابة 55ال
 73 6005 ستاد المنصورة 57ال 73 0286 اإلسكندريةالبنك األىمي ب 57ال
 77 6573 الحوار 53ال 77 3222 أكتوبر 6مدينة  53ال
 75 0056 المؤسسة العسكرية 50ال 75 3535 األوليمبي 50ال
 75 3037 الصيد المصري 56ال 75 3536 التوفيقية لمتنس 56ال
 55 3556 طنطا 56ال 55 7826 اإلتحاد السكندري 56ال
 58 7576 البنك األىمي باإلسكندرية 52ال 58 7825 ىميوليدو 52لا

 52 5766 مدينة نصر 58ال 52 7680 الزىور 58ال
 56 583 الترسانة 55ال 56 5650 المؤسسة العسكرية 55ال
 56 056 المقاولون العرب 75ال 56 686 الجزيرة 75ال
 - ---- الجزيرة مشاركة 53 662 بمدية المحمة 75ال
 - ---- البنك األىمي بالجيزة مشاركة 53 068 الحوار 77ال
 - ---- التوفيقية لمتنس مشاركة 53 302 طنطا 73ال

 - ---- الطالبية مشاركة 53 65 الطالبية 70ال

 - ---- غزل المحمة مشاركة - ( 755)  البنك األىمي بالجيزة خصم
 - ---- رأس البر مشاركة - ( 755)  غزل المحمة خصم
 - ---- الزىور مشاركة-  ( 055)  الرواد مخص

-  ---- ---- -----  ---- المعادي واليخت مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الترسانة مشاركة

E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 15تابع كأس مرحمة 

   20/11/2016إلي  14/11 والتي أقيمت من يوم       
 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
-  ---- ---- -----  ---- النصر مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- المقاولون العرب مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- حموان العام مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- مايو 56مدينة  مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الشروق مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- ىيئة قناة السويس مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الرياضات البحرية دمياط مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- أسيوط مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- رأس البر مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الرياضات البحرية الغردقة مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الشيخ زايد مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- حرس الحدود مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- طنطا مشاركة

  T E.A. 
            



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 16مرحلة كأس مرحلة         

    26/11/2016إلي  22/11 من يىموالحي أقيمث                

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي ترتيبال
 65 76066 األىمي األول 65 38002 األىمي األول
 02 75526 سبورتنج الثاني 02 73665 سبورتنج الثاني
 00 58038 الزمالك الثالث 00 55605 سموحو الثالث
 05 55775 سموحو الرابع 05 55658 الزمالك الرابع

 05 55850 الشمس الخامس 05 57550 طنطا الخامس
 35 55066 أكتوبر 6مدينة  السادس 35 55236 وادي دجمة السادس
 38 55565 المعادي واليخت السابع 38 5607 الصيد المصري السابع
 32 8552 الغابة الثامن 32 5350 أكتوبر 6مدينة  الثامن
 36 6060 المقاولون العرب التاسع 36 6372 القاىرة التاسع
 36 0775 اإلتحاد السكندري العاشر 36 6652 الغابة العاشر

 30 0536 البنك األىمي باإلسكندرية 55ال 30 6666 الشمس 55ال
 33 0585 الصيد المصري 57ال 33 6057 التوفيقية لمتنس 57ال
 37 7778 ةالمؤسسة العسكري 53ال 37 0650 اإلتحاد السكندري 53ال
 35 5686 غزل المحمة 50ال 35 0502 الزىور 50ال
 35 5563 رأس البر 56ال 35 3750 ىميوليدو 56ال
 75 5556 التوفيقية لمتنس 56ال 75 3525 جزيرة الورد 56ال
 78 5550 البنك األىمي بالجيزة 52ال 78 7866 المعادي واليخت 52ال
 72 820 ىميوليدو 58ال 72 7656 الرواد 58ال
 76 725 مدينة نصر 55ال 76 7027 البنك األىمي باإلسكندرية 55ال
 76 586 ستاد المنصورة 75ال 76 7786 المؤسسة العسكرية 75ال
 - ---- الجزيرة مشاركة 73 663 مدينة نصر 75ال
 - ---- النصر مشاركة 73 665 غزل المحمة 77ال
 - ---- الطالبية مشاركة 73 507 إنبي 73ال

 - ---- حموان العام مشاركة - ( 755)  الجزيرة خصم
-  ---- ---- ---- - ( 755)  ىميوبوليس خصم
-  ---- ---- ---- - ( 755)  البنك األىمي بالجيزة خصم

-  ---- ---- ---- - ---- األوليمبي مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- ستاد المنصورة مشاركة

E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 16تابع كأس مرحمة 

   26/11/2016إلي  22/11 والتي أقيمت من يوم       
 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
-  ---- ---- -----  ---- النصر مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- المقاولون العرب مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- البيةالط مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- اإلسماعيمي مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- ىيئة قناة السويس مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- رأس البر مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الرياضات البحرية الغردقة مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- جولدي مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الشروق مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- مصر لمتأمين مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- دمياطمركز شباب ستاد  مشاركة

  T E.A. 
            

 



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           المصرى للسباحة  اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 17مرحمة كأس مرحمة 
                                      26/11/2016إلي  22/11 من يىموالحي أقيمث       

 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 65 76605 األىمي األول 65 35565 األىمي األول
 02 75736 البنك األىمي باإلسكندرية الثاني 02 76622 سبورتنج الثاني
 00 55553 سموحو لثالثا 00 73052 سموحو الثالث
 05 53537 الصيد المصري الرابع 05 77767 الصيد المصري الرابع

 05 55523 الزمالك الخامس 05 57066 الزمالك الخامس
 35 2687 الشمس السادس 35 55658 الشمس السادس
 38 2366 سبورتنج السابع 38 0203 الغابة السابع
 32 6255 يرةالجز  الثامن 32 0275 األوليمبي الثامن
 36 6550 المعادي واليخت التاسع 36 0650 المعادي واليخت التاسع
 36 3606 ىميوبوليس العاشر 36 3270 وادي دجمة العاشر

 30 3575 جزيرة الورد 55ال 30 3367 الزىور 55ال
 33 7260 ىميوليدو 57ال 33 3565 المؤسسة العسكرية 57ال
 37 7636 دجمة وادي 53ال 37 3557 مدينة نصر 53ال
 35 7062 الغابة 50ال 35 7627 القاىرة 50ال
 35 7705 أكتوبر 6مدينة  56ال 35 7768 البنك األىمي بالجيزة 56ال
 75 5656 الزىور 56ال 75 5555 الطالبية 56ال
 78 5023 ستاد المنصورة 52ال 78 5357 العبور 52ال
 72 556 مقاولون العربال 58ال 72 5565 البنك األىمي باإلسكندرية 58ال
 - ( 755)  الطالبية خصم 76 5538 الجزيرة 55ال
 - ---- النصر مشاركة 76 5537 ىميوليدو 75ال
-  ---- ---- ---- 73 536 أكتوبر 6مدينة  75ال
-  ---- ---- ---- 73 656 ستاد المنصورة 77ال
-  ---- ---- ---- 73 665 التوفيقية لمتنس 73ال
-  ---- ---- ---- 73 665 الشرطةإتحاد  70ال
-  ---- ---- ---- 73 27 ىيئة قناة السويس 76ال

-  ---- ---- ---- - ---- ىميوبوليس مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- الرواد مشاركة
-  ---- ---- ---- - ---- الظاىر مشاركة

E.A.T



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           مصرى للسباحة ال اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 17تابع كأس مرحمة 

   26/11/2016إلي  22/11 والتي أقيمت من يوم       
 نبشئبت  نبشئين 

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
-  ---- ---- -----  ---- النصر مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- المقاولون العرب مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- حموان العام مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- إنبي مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- اإلسماعيمي مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- أسيوط مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- القاىرة الجديدة مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الرياضات البحرية الغردقة مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- حدائق األىرام مشاركة

  T E.A. 
            

        
  



 2016/2017لعام  الجمهورية للسباحة نتيجة           مصرى للسباحة ال اإلتحاد    

 الحكم العام                                               لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة  19مرحمة كأس مرحمة 
   26/11/2016إلي  22/11 من يىموالحي أقيمث           

 نبشئبت  نبشئين                                

 التفوق نقاط النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 65 37033 األىمي األول 65 07520 األىمي األول
 02 53556 سموحو الثاني 02 37530 سبورتنج الثاني
 00 55502 سبورتنج الثالث 00 55785 سموحو الثالث
 05 8755 المعادي واليخت الرابع 05 50522 الغابة الرابع

 05 6852 الزمالك الخامس 05 55505 الشمس الخامس
 35 6623 الصيد المصري السادس 35 5756 ادي دجمةو  السادس
 38 6055 ىميوبوليس السابع 38 8577 الصيد المصري السابع
 32 3678 البنك األىمي باإلسكندرية الثامن 32 2658 ىميوبوليس الثامن
 36 3656 القاىرة التاسع 36 6020 البنك األىمي باإلسكندرية التاسع
 36 3055 ىميوليدو العاشر 36 3508 المعادي واليخت العاشر

 30 7572 وادي دجمة 55ال 30 3670 الزمالك 55ال
 33 7050 الجزيرة 57ال 33 3737 القاىرة 57ال
 37 5625 الشمس 53ال 37 7603 ىميوليدو 53ال
 35 5056 الزىور 50ال 35 7588 ىيئة قناة السويس 50ال
 35 5332 األوليمبي 56ال 35 5855 جزيرة الورد 56ال
 75 863 البنك األىمي بالجيزة 56ال 75 5755 الرواد 56ال
 78 803 جزيرة الورد 52ال 78 5763 الزىور 52ال
 72 358 رأس البر 58ال 72 5556 المقاولون العرب 58ال
 - ---- النصر مشاركة 76 5563 النصر 55ال
 - ---- الشروق مشاركة 76 565 البنك األىمي بالجيزة 75ال
-  ---- ---- ---- 73 725 المحمة غزل 75ال
-  ---- ---- ---- 73 700 أكتوبر 6مدينة  77ال

-  ---- ---- ---- - ---- الفيوم مشاركة
E.A.T
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 العموميمرحمة كأس مرحمة   
   26/11/2016إلي  22/11 من يىموالحي أقيمث       

 آنسبت  رجبل                           

 نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب نقاط التفوق النقاط الفعمية اسم النادي الترتيب
 65 03056 األىمي األول 65 05803 األىمي األول
 62 77072 البنك األىمي باإلسكندرية الثاني 62 00553 سبورتنج الثاني
 60 75553 سبورتنج الثالث 60 76852 سموحو الثالث
 65 56573 سموحو الرابع 65 75503 الصيد المصري الرابع

 65 50857 الصيد المصري الخامس 65 55065 الشمس الخامس
 05 55568 ىميوبوليس السادس 05 8873 الزمالك السادس
 08 5575 الزمالك السابع 08 2055 المعادي واليخت السابع
 02 5565 وادي دجمة الثامن 02 2525 الغابة الثامن
 06 2302 المعادي واليخت التاسع 06 6220 ىميوبوليس التاسع
 06 2588 ىميوليدو العاشر 06 6676 وادي دجمة العاشر

 00 6572 الجزيرة 55ال 00 1642 أكتوبر 6مدينة  55ال
 03 6505 الشمس 57ال 03 3555 ىميوليدو 57ال
 07 0558 أكتوبر 6مدينة  53ال 07 3688 التوفيقية لمتنس 53ال
 05 5203 الغابة 50ال 05 3500 القاىرة 50ال
 05 5250 المقاولون العرب 56ال 05 7836 جزيرة الورد 56ال
 35 5565 القاىرة 56ال 35 7630 الزىور 56ال
 38 5566 جزيرة الورد 52ال 38 7722 البنك األىمي باإلسكندرية 52ال
 32 5576 المؤسسة العسكرية 58ال 32 5508 طنطا 58ال
 36 675 اإلتحاد السكندري 55ال 36 658 اإلتحاد السكندري 55ال
 36 023 األوليمبي 75ال 36 638 البنك األىمي بالجيزة 75ال

 - ---- الزىور مشاركة - ( 755)  أسيوط خصم
-  ---- ---- -----  ---- الجزيرة مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- المؤسسة العسكرية مشاركة
-  ---- ---- -----  ---- الرواد مشاركة

E.A.T
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 ناشئين وناشئاتنتيجة كأس أحسن سباح وأحسن سباحة وأحسن رقم    

 والعمومي رجال وآنسات
 سنة 55ناشئين وناشئات مرحمة كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم 

 نقطة 3655 وادي دجمة سيف والء عنتر أحمد حجي ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 002 0402485 م حرة055 وادي دجمة ب توفيق عبد الوىابزياد إييا ناشئينكأس أحسن رقم 
 نقطة 0655 المعادي واليخت ممك محمد عباس محمد الطاف ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 623 7475407 م حرة755 المعادي واليخت ممك محمد عباس محمد الطاف ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 57رقم ناشئين وناشئات مرحمة  كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن
 نقطة 6536 ىميوبوليس فارس محمد فاروق السيد ناشئين  كأس أحسن سباح
 نقطة 547 58.50 م حرة100 المعادي واليخت آدىم محمد مجدي محمود أحمد ناشئينكأس أحسن رقم 
 نقطة 5364 ىميوبوليس ليان شادي محمد صبري أحمد خميل ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 659 32.47 م ظير50 المصريالصيد  فريده أيمن عادل متولي سمره ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 53كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 نقطة 0225 وادي دجمة مروان مصطفي مولد الفقي ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 656 7456438 م فراشة755 أكتوبر 6مدينة  فيض الطرانيسعمار حسام  ناشئين كأس أحسن رقم 
 نقطة 6568 وادي دجمة لجين ضياء الدين عبد العميم عبد المطيف ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 625 5455453 م حرة555 وادي دجمة لجين ضياء الدين عبد العميم عبد المطيف ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 50ن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة كأس أحسن سباح و كأس أحس
 نقطة 2656 األىمي فارس يوسف أحمد عماره ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 262 5463462 م حرة755 األىمي فارس يوسف أحمد عماره ناشئينكأس أحسن رقم 
 نقطة 0555 األىمي ريتاج أشرف عبد النبي أمين ناشئات كأس أحسن سباحة

 نقطة 656 7455462 م حرة755 المصريالصيد  رؤي أحمد فرج محمود ناشئاتأحسن رقم كأس 

 سنة 56كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 نقطة 2682 وادي دجمة عمر عادل عباس الطنباري ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 226 68456 م ظير555 وادي دجمة عمر عادل عباس الطنباري ناشئينكأس أحسن رقم 
 نقطة 0555 أكتوبر 6مدينة  سييمو أبو المجد أحمد الجنايني ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 235 7455453 م حرة755 ىميوبوليس مريم حسام عمي صبور ناشئاتكأس أحسن رقم 

       E.A.T 
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 ئين وناشئات ناشنتيجة كأس أحسن سباح وأحسن سباحة وأحسن رقم تابع 
 والعمومي رجال وآنسات

 سنة 56كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 نقطة 5267 سبورتنج  محمد أحمد محمد محمود عبد الباقي ناشئين  كأس أحسن سباح
 نقطة 285 76477 فراشةم 65 التوفيقية لمتنس عبد الرحمن سامح محمود كامل السيد  ناشئينكأس أحسن رقم 
 نقطة 5372 سموحو إنجي محمد أبو زيد محمد ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 283 7456463 م حرة755 األىمي مريم راشد عبد المنعم ىالل ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 52كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 نقطة 6285 سموحو  مازن محمد إسالم عبد العاطي سميمان ينناشئ كأس أحسن سباح
 نقطة 222 67453 م حرة555 سموحو  مازن محمد إسالم عبد العاطي سميمان ناشئينكأس أحسن رقم 
 نقطة 6325 األىمي ياسمين ممدوح محمود حسان ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 280 7456408 م حرة 755 األىمي ياسمين ممدوح محمود حسان ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 55كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 نقطة 6853 الغابة محمود أسامة محمد محفوظ الجيار ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 886 78435 م صدر65 الغابة محمود أسامة محمد محفوظ الجيار ناشئينكأس أحسن رقم 

 نقطة 6768 األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر ناشئات أحسن سباحةكأس 
 نقطة 256 35465 م ظير65 المعادي واليخت سممي محمد جمال الدين منتصر ناشئاتكأس أحسن رقم 

 كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم العمومي رجال وآنسات
 نقطة 6776 سبورتنج  د عمي القماشمروان محمد إسماعيل محم عمومي كأس أحسن سباح

 نقطة 558 77436 م حرة65 األىمي عمي أحمد محمود عمي خمف اهلل رجالكأس أحسن رقم 
 نقطة 6636 األىمي مريم عبد الرحمن السيد صقر عمومي كأس أحسن سباحة
 نقطة 857 7456456 م حرة 755 األىمي مريم راشد عبد المنعم ىالل آنساتكأس أحسن رقم 

       E.A.T 
 

 

       
  

         

 


