
 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                

 لمسباحة  كأس مصرالكأس العام لبطولة 
 6107/ 0/5  إلي  6107/ 3/4 التي أقيمت خالل الفترة من 

 الفعمية لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع  إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  693 األىمي األول

  585 سبورتنج الثاني

  583 سموحو الثالث

  560 ريالصيد المص الرابع

  561 وادي دجمة الخامس

  516 الشمس السادس

  489 الزمالك السابع

  484 ىميوبوليس الثامن
  451 المعادي واليخت التاسع
  408 البنك األىمي باإلسكندرية العاشر

  403 أكتوبر 6مدينة  00ال
  380 الغابة 06ال

  368 القاىرة 03ال
  363 طنطا 04ال
  686 الجزيرة 05ال
  675 المؤسسة العسكرية 06ال
  669 ىميوليدو 07ال

  631 مدينة نصر 08ال
  664 الزىور 09ال

  610 جزيرة الورد 61ال

  093 الحوار 60ال

  080 التوفيقية لمتنس 66ال
  079 ستاد المنصورة 63ال

  076 األوليمبي 64ال
  057 اإلتحاد السكندري 65ال

  051 ىيئة قناة السويس 66ال
  034 الترسانة 67ال
  063 المقاولون العرب 68ال
  019 الرواد 69ال
  018 رأس البر 31ال

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           لسباحة االتحاد المصرى ل    

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                

 لمسباحة كأس مصرتابع الكأس العام لبطولة 
 6107/ 0/5  إلي  6107/ 3/4 ن  التي أقيمت خالل الفترة من 

 الفعمية لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع  إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  010 البنك األىمي بالجيزة 30ال
 8المركز ال 1+  4المركز ال 1ميدالية برونزية +  1 95 إنبي 36ال
 16الالمركز  1+  4المركز ال 1ميدالية برونزية +  1 95 حموان العام 33ال
  89 الطالبية 34ال
  81 مايو 15مدينة  35ال

  75 النصر 36ال
  69 المنصورة 37ال
  66 الصيد باإلسكندرية 38ال
  44 إتحاد الشرطة 39ال
  46 بمدية المحمة 41ال
  41 اإلسماعيمي 40ال
  34 غزل المحمة 46ال
  36 جمعية الشبان المسيحية 43ال
  67 سكر الحوامدية 44ال
  61 فاروس 45ال
  04 الشرق بور سعيد 46ال
 9المركز ال 1 03 العبور 47ال
 14المركز ال 1 03 الشيخ زايد 48ال
 8المركز ال 1 سابقا القاىرة الجديدة 3  رويال  49ال
 9المركز ال 0 3 حدائق األىرام 51ال

  مشاركة كيرباء اإلسماعيمية -------
  مشاركة التجمع ىايتس -------
  مشاركة حرس الحدود -------
  مشاركة الرياضات البحرية الغردقة -------

  مشاركة عزبو المحم -------
  مشاركة دمياط -------
  مشاركة مصر لمتأمين -------
  مشاركة الرياضات البحرية دمياط -------
  مشاركة طالئع الجبيش -------

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                

 لبطولة كأس مصر لمسباحةناشئين لم الكأس العام         
 

 الفعمية لمميداليات والمراكزحالة التعادل الرجوع في  إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  311 األىمي األول

  656 سبورتنج الثاني

  638 وادي دجمة الثالث

 ميداليات ذىبية 01 663 سموحو الرابع

 ميداليات ذىبية 7 663 الزمالك الخامس

  661 الشمس السادس

  610 ىميوبوليس السابع

  098 الصيد المصري الثامن
  055 أكتوبر 6مدينة  اسعالت

  056 الجزيرة العاشر

  050 المعادي واليخت 00ال

  049 البنك األىمي باإلسكندرية 06ال
  046 الغابة 03ال
  044 طنطا 04ال

  038 القاىرة 05ال

  069 مدينة نصر 06ال
  99 األوليمبي 07ال
  97 التوفيقية لمتنس 08ال

  91 الزىور 09ال

 ميداليات ذىبية 3 86 د السكندرياإلتحا 61ال

 4المركز ال 0 86 ىميوليدو 60ال

  84 ىيئة قناة السويس 66ال

  83 المؤسسة العسكرية 63ال
  78 الرواد 64ال
  68 الحوار 65ال
 ميدالية برونزية 0 57 الطالبية 66ال
 13المركز ال 1 57 جزيرة الورد 67ال
  56 البنك األىمي بالجيزة 68ال
  4المركز ال 1ميدالية برونزية +  1 55 حموان العام 69ال
  8المركز ال 1ميدالية برونزية +  1 55 إنبي 31ال

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                

 لبطولة كأس مصر لمسباحةناشئين لم تابع الكأس العام
 

 الفعمية لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع  إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  49 تاد المنصورةس 30ال
  46 بمدية المحمة 36ال
  39 الترسانة 33ال
  37 اإلسماعيمي 34ال
  34 غزل المحمة 35ال
  30 النصر 36ال
  61 فاروس 37ال
  08 مايو 05مدينة  38ال
 7ا المركز ال 06 إتحاد الشرطة 39ال
 8ا المركز ال 06 المنصورة 41ال
  04 الشرق بور سعيد 40ال
  03 شيخ زايدال 46ال

  مشاركة المقاولون العرب ----
  مشاركة كيرباء اإلسماعيمية ----
  مشاركة طالئع الجيش ----
  مشاركة جمعية الشبان المسيحية ----
  مشاركة حدائق األىرام ----
  مشاركة التجمع ىايتس ----
  مشاركة مصر لمتأمين ----
  مشاركة الرياضات البحرية دمياط ----
  مشاركة دمياط ----
  مشاركة رأس البر ----
  مشاركة العبور ----
  مشاركة سكر الحوامدية ----
 سابقا القاىرة الجديدة مشاركة  رويال  ----
  مشاركة حرس الحدود ----
  مشاركة الرياضات البحرية الغردقة ----
  مشاركة عزبو المحم ----

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           صرى للسباحة االتحاد الم    

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                

 بطولة كأس مصر لمسباحةل لمناشئات الكأس العام
 الفعمية لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع  إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب
  673 األىمي األول

  649 سموحو الثاني

  631 الصيد المصري الثالث

  666 سبورتنج الرابع

  610 المعادي واليخت الخامس

  096 الشمس السادس

 ميدالية ذىبية 04 088 دجمة وادي السابع
 ميدالية ذىبية 06 088 ىميوبوليس الثامن
  086 البنك األىمي باإلسكندرية التاسع

  081 الزمالك العاشر

  076 أكتوبر 6مدينة  00ال
  061 الغابة 06ال

  019 القاىرة 03ال
 ميداليات ذىبية 4 013 المؤسسة العسكرية 04ال
 ت برونزيةميداليا 4 013 طنطا 05ال
  010 ىميوليدو 06ال

  95 الجزيرة 07ال
  94 ستاد المنصورة 08ال

  86 المقاولون العرب 09ال

  84 الحوار 61ال
  69 جزيرة الورد 60ال
  64 مدينة نصر 66ال
 ميداليات ذىبية 3 66 مايو 05مدينة  63ال
 ميدالية برونزية 0 66 الترسانة 64ال
  56 الزىور 65ال
  54 رأس البر 66ال
  53 المنصورة 67ال
  45 البنك األىمي بالجيزة 68ال

 4المركز ال 2 44 األوليمبي 69ال
 01المركز ال 0 44 النصر 31ال

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                

 لبطولة كأس مصر لمسباحة لمناشئات تابع الكأس العام 
 الفعمية والمراكز لمميدالياتفي حالة التعادل الرجوع  إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب

 4المركز ال 0 41 إنبي 30ال
 06المركز ال 0 41 حموان العام 36ال
  37 التوفيقية لمتنس 33ال

  33 الصيد باإلسكندرية 34ال
 ميدالية برونزية 6 36 الطالبية 35ال
 6المركز ال 0 36 جمعية الشبان المسيحية 36ال
 ةميدالية برونزي 0 30 ىيئة قناة السويس 37ال
 6الالمركز  0 30 الرواد 38ال
  68 إتحاد الشرطة 39ال
 4المركز ال 0 67 اإلتحاد السكندري 41ال
 00المركز ال 0 67 سكر الحوامدية 40ال
  03 العبور 46ال
 8المركز ال 0 سابقا القاىرة الجديدة 3  رويال  43ال
 9المركز ال 0 3 حدائق األىرام 44ال
 06مركز الال 0 3 اإلسماعيمي 45ال

  مشاركة الشرق بور سعيد ----

  مشاركة كيرباء اإلسماعيمية ----

  مشاركة طالئع الجيش ----
  مشاركة مصر لمتأمين ----

  مشاركة الشيخ زايد ----

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

  سنة00مرحمة كأس         
   64/4/6107 إلي  09/4 من يوموالتي أقيمت           

 ناشئات  ناشئين                          
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 31 األىمي األول 31 األىمي األول
 67 وادي دجمة الثاني 67 الزمالك الثاني
 64 سموحو الثالث 64 سبورتنج الثالث
 60 الشمس الرابع 60 المعادي واليخت الرابع

 61 أكتوبر 6مدينة  سالخام 61 الجزيرة الخامس
 09 سبورتنج السادس 09 ىيئة قناة السويس السادس
 08 ىميوبوليس السابع 08 وادي دجمة السابع
 07 الغابة الثامن 07 الشمس الثامن
 06 الطالبية التاسع 06 ستاد المنصورة التاسع
 05 المعادي واليخت العاشر 05 األوليمبي العاشر

 04 ىيئة قناة السويس 00لا 04 الشرق بور سعيد 00ال
 03 الحوار 06ال 03 حموان العام 06ال
 06 طنطا 03ال 06 البنك األىمي اإلسكندرية 03ال
 00 المنصورة 04ال 00 الحوار 04ال
 01 الزمالك 05ال 01 الترسانة 05ال
 9 ستاد المنصورة 06ال 9 أكتوبر 6مدينة  06ال
 8 الصيد المصري 07ال 8 سموحو 07ال
 7 التوفيقية لمتنس 08ال 7 بمدية المحمة 08ال
 6 األوليمبي 09ال 6 ىميوبوليس 09ال
 5 إنبي 61ال 5 مايو 05مدينة  61ال
 3 حدائق األىرام 60ال 3 طنطا 60ال
 3 ىميوليدو 66ال 3 الغابة 66ال
 3 جزيرة الورد 63ال 3 التوفيقية لمتنس 63ال
 3 الترسانة 64ال 3 ىميوليدو 64ال
 3 الجزيرة 65ال 3 لقاىرةا 65ال
 3 النصر 66ال 3 مدينة نصر 66ال
 مشاركة القاىرة ---- 3 الزىور 67ال
 مشاركة مدينة نصر ---- 3 جزيرة الورد  67ال

  T E.A.



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة00مرحمة كأس تابع    
   64/4/6107 إلي  09/4 من يوموالتي أقيمت           
 اتناشئ  ناشئين                          

 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 مشاركة الغابة ---- مشاركة الصيد المصري ----
 مشاركة الزىور ---- مشاركة الرواد ----
 مشاركة البنك األىمي الجيزة ---- مشاركة البنك األىمي الجيزة ----
 مشاركة مصر لمتأمين ---- مشاركة مصر لمتأمين ----
 مشاركة مايو 05مدينة  ---- مشاركة إتحاد الشرطة ----
 مشاركة المقاولون العرب ---- مشاركة المقاولون العرب ----
 مشاركة حموان العام ---- مشاركة حدائق األىرام ----
 مشاركة الرواد ---- مشاركة الطالبية ----
 مشاركة الشرق بور سعيد ---- مشاركة سكر الحوامدية ----
 مشاركة طالئع الجيش ---- مشاركة طالئع الجيش ----
 مشاركة رويال ---- مشاركة النصر ----
 مشاركة الشيخ زايد ---- مشاركة الشيخ زايد ----
 مشاركة اإلسماعيمي ---- مشاركة اإلسماعيمي ----
 مشاركة كيرباء اإلسماعمية ---- مشاركة كيرباء اإلسماعمية ----
 مشاركة رأس البر ---- مشاركة س البررأ ----
 مشاركة العبور  ---- مشاركة العبور  ----
 مشاركة التجمع ىايتس ---- مشاركة التجمع ىايتس ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة إنبي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة الغردقة ----

  T E.A



 6106/6107لعام  ة كأس مصر للسباحنتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة06مرحمة كأس 
 0/5/6107 إلي 4/ 66من يوم تي أقيمت وال

 ناشئات  ناشئين                      
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 31 المعادي واليخت األول 31 الشمس األول
 67 سموحو الثاني 67 ىميوبوليس الثاني
 64 يوما 05مدينة  الثالث 64 المعادي واليخت الثالث
 60 ستاد المنصورة الرابع 60 مايو 05مدينة  الرابع

 61 جزيرة الورد الخامس 61 سموحو الخامس
 09 وادي دجمة السادس 09 األىمي السادس
 08 الصيد المصري السابع 08 وادي دجمة السابع
 07 التوفيقية لمتنس الثامن 07 الصيد المصري الثامن
 06 ىميوبوليس تاسعال 06 اإلتحاد السكندري التاسع
 05 الشمس العاشر 05 إنبي العاشر

 04 طنطا 00ال 04 الطالبية 00ال
 03 األىمي 06ال 03 طنطا 06ال
 06 الغابة 03ال 06 سبورتنج 03ال
 00 الزمالك 04ال 00 بمدية المحمة 04ال
 01 األوليمبي 05ال 01 ىميوليدو 05ال
 9 اإلتحاد السكندري 06ال 9 الزمالك 06ال
 8 سبورتنج 07ال 8 البنك األىمي اإلسكندرية 07ال
 7 المقاولون العرب 08ال 7 الجزيرة 08ال
 6 البنك األىمي اإلسكندرية 09ال 6 التوفيقية لمتنس 09ال
 5 أكتوبر 6مدينة  61ال 5 األوليمبي 61ال
 3 الجزيرة 60ال 3 المنصورة 60ال
 3 رويال 66ال 3 الغابة 66ال
 3 الحوار 63ال 3 الترسانة 63ال
 3 مدينة نصر 64ال 3 اإلسماعيمي 64ال
 3 اإلسماعيمي 65ال 3 النصر 65ال
 3 المنصورة 66ال 3 مدينة نصر  65ال
 3 الترسانة 67ال 3 أكتوبر 6مدينة  67ال
 3 الزىور 68ال 3 ىيئة قناة السويس 68ال
 مشاركة بمدية المحمة ---- 3 رأس البر 69ال

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة06مرحمة أس تابع ك 
 0/5/6107 إلي 4/ 66من يوم والتي أقيمت 

 ناشئات  ناشئين                      
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب

 مشاركة جزيرة الورد ---- 3 الزىور  69ال
 مشاركة النصر ---- 3 ستاد المنصورة  69ال

 مشاركة القاىرة ---- مشاركة القاىرة ----
 مشاركة كيرباء اإلسماعمية ---- مشاركة المقاولون العرب ----
 مشاركة ىيئة قناة السويس ---- مشاركة إتحاد الشرطة ----
 مشاركة الطالبية ---- مشاركة حرس الحدود ----
 مشاركة الرواد ---- مشاركة حدائق األىرام ----
 مشاركة زايدالشيخ  ---- مشاركة القاىرة ----
 مشاركة حدائق األىرام ---- مشاركة كيرباء اإلسماعمية ----
 مشاركة ىميوليدو ---- مشاركة الشيخ زايد ----
 مشاركة إتحاد الشرطة ---- مشاركة حموان العام ----
 مشاركة طالئع الجيش ---- مشاركة الرواد ----
 مشاركة إنبي ---- مشاركة جزيرة الورد ----
 مشاركة المقاولون العرب ---- مشاركة طالئع الجيش ----
 مشاركة مصر لمتأمين ---- مشاركة جمعية الشبان المسيحية ----
 مشاركة جمعية الشبان المسيحية ---- مشاركة سكر الحوامدية ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة العبور  ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة مصر لمتأمين ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة البنك األىمي الجيزة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة التجمع ىايتس ----

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة03 كأس مرحمة   
 0/5/6107 إلي   66/4من يوم والتي أقيمت        

 ناشئات  ناشئين 
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب التفوقنقاط  اسم النادي الترتيب
 41 ىميوبوليس األول 41 وادي دجمة األول
 37 الصيد المصري الثاني 37 ىميوبوليس الثاني
 34 أكتوبر 6مدينة  الثالث 34 األىمي الثالث
 30 سموحو الرابع 30 الصيد المصري الرابع

 31 وادي دجمة الخامس 31 الرواد الخامس
 69 البنك األىمي اإلسكندرية السادس 69 ةالجزير  السادس
 68 األىمي السابع 68 سموحو السابع
 67 المعادي واليخت الثامن 67 طنطا الثامن
 66 الشمس التاسع 66 المعادي واليخت التاسع
 65 الغابة العاشر 65 سبورتنج العاشر

 64 الحوار 00ال 64 بمدية المحمة 00ال
 63 نجسبورت 06ال 63 الزمالك 06ال
 66 مايو 05مدينة  03ال 66 مدينة نصر 03ال
 60 ىميوليدو 04ال 60 حموان العام 04ال
 61 الجزيرة 05ال 61 أكتوبر 6مدينة  05ال
 09 الزىور 06ال 09 البنك األىمي اإلسكندرية 06ال
 08 طنطا 07ال 08 القاىرة 07ال
 07 ىيئة قناة السويس 08ال 07 الطالبية 08ال
 06 الطالبية 09ال 06 د الشرطةإتحا 09ال
 05 األوليمبي 61ال 05 التوفيقية لمتنس 61ال
 03 الزمالك 60ال 03 الشمس 60ال
 03 الترسانة 66ال 03 الزىور 66ال
 03 المنصورة 63ال 03 ىيئة قناة السويس 63ال
 03 الرواد  63ال 03 ىميوليدو 64ال
 03 حموان العام 65ال 03 الترسانة 65ال
 مشاركة القاىرة ---- 03 المنصورة  65ال
 مشاركة الشرق بور سعيد ---- 03 إنبي 67ال
 مشاركة طالئع الجيش ---- 03 الشيخ زايد 68ال
 مشاركة إتحاد الشرطة ---- 03 الحوار 69ال

   E.A.T



 6106/6107لعام  لسباحة كأس مصر لنتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة03كأس مرحمة 
 0/5/6107 إلي   66/4من يوم والتي أقيمت        

 ناشئات  ناشئين 
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 مشاركة الشيخ زايد ---- مشاركة ستاد المنصورة ----
 مشاركة البنك األىمي الجيزة ---- مشاركة البنك األىمي الجيزة ----
 مشاركة حدائق األىرام ---- مشاركة الغابة ----
 مشاركة رالنص ---- مشاركة كيرباء اإلسماعمية ----
 مشاركة المقاولون العرب ---- مشاركة الرواد ----
 مشاركة مدينة نصر ---- مشاركة مايو 05مدينة  ----
 مشاركة إنبي ---- مشاركة المقاولون العرب ----
 مشاركة رأس البر ---- مشاركة طالئع الجيش ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة حدائق األىرام ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة العبور ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة رأس البر ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة النصر ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة سكر الحوامدية  ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة اإلسماعيمي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة جزيرة الورد ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة رويال ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة مصر لمتأمين ----

   E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة04كأس مرحمة    
          05/4/6107 إلي   01/4من يوم والتي أقيمت           

 ناشئات  ناشئين                        
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 41 وادي دجمة األول 41 األىمي األول
 37 الصيد المصري الثاني 37 سبورتنج الثاني
 34 األىمي الثالث 34 وادي دجمة الثالث
 30 سبورتنج الرابع 30 طنطا الرابع

 31 الشمس الخامس 31 ستاد المنصورة الخامس
 69 ىميوبوليس السادس 69 الشمس السادس
 68 المعادي واليخت السابع 68 سموحو السابع
 67 ىميوليدو الثامن 67 األوليمبي الثامن
 66 المنصورة التاسع 66 اإلتحاد السكندري التاسع
 65 القاىرة العاشر 65 المؤسسة العسكرية العاشر

 64 الترسانة 00ال 64 ىميوبوليس 00ال
 63 ستاد المنصورة 06ال 63 الغابة 06ال
 66 سموحو 03ال 66 الزمالك 03ال
 60 البنك األىمي اإلسكندرية 04ال 60 الصيد المصري 04ال
 61 الحوار 05ال 61 أكتوبر 6مدينة  05ال
 09 الزمالك 06ال 09 القاىرة 06ال
 08 روادال 07ال 08 مدينة نصر 07ال
 07 أكتوبر 6مدينة  08ال 07 المعادي واليخت 08ال
 06 مدينة نصر 09ال 06 البنك األىمي اإلسكندرية 09ال
 05 إتحاد الشرطة 61ال 05 الجزيرة 61ال
 03 العبور 60ال 03 البنك األىمي الجيزة 60ال
 03 إنبي 66ال 03 جزيرة الورد 66ال
 03 طنطا 63ال 03 ىميوليدو 63ال
 03 الغابة 64ال 03 الترسانة 64ال
 03 المقاولون العرب 64ال 03 الطالبية 65ال
 03 جزيرة الورد  64ال 03 ىيئة قناة السويس 66ال
 مشاركة النصر ---- 03 الحوار 67ال

E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة04كأس مرحمة تابع         
 05/4/6107 إلي   01/4من يوم والتي أقيمت           

 ناشئات  ناشئين                        
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 مشاركة رويال ---- مشاركة التوفيقية لمتنس ----
 مشاركة اإلسماعيمي ---- مشاركة جمعية الشبان المسيحية ----
 مشاركة الشيخ زايد ---- مشاركة المنصورة ----
 مشاركة حموان العام ---- مشاركة الزىور ----
 مشاركة الزىور ---- مشاركة المقاولون العرب ----
 مشاركة طالئع الجيش ---- مشاركة رأس البر ----
 مشاركة مصر لمتأمين ---- مشاركة الشيخ زايد ----
 مشاركة حدائق األىرام ---- مشاركة إتحاد الشرطة ----
 مشاركة الزىور ---- مشاركة بمدية المحمة ----
 مشاركة ىيئة قناة السويس ---- مشاركة مايو 05مدينة  ----
 مشاركة إتحاد الشرطة ---- مشاركة كيرباء اإلسماعمية ----
 مشاركة الطالبية ---- مشاركة عزبة المحم ----
 مشاركة األوليمبي ---- مشاركة سكر الحوامدية  ----
 مشاركة تنسالتوفيقية لم ---- مشاركة طالئع الجيش ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة حموان العام ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة اإلسماعيمي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة إنبي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة النصر ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة الرواد ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة العبور ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة حدائق األىرام ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة  مصر لمتأمين ----

E.A.T             



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 05كأس مرحمة 
 05/4/6107 لي إ  01/4من يوم والتي أقيمت            

 ناشئات  ناشئين                    
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 41 الصيد المصري األول 41 األىمي األول
 37 سموحو الثاني 37 الجزيرة الثاني
 34 األىمي الثالث 34 القاىرة الثالث
 30 أكتوبر 6نة مدي الرابع 30 الصيد المصري الرابع

 31 ىميوليدو الخامس 31 الزمالك الخامس
 69 الجزيرة السادس 69 المؤسسة العسكرية السادس
 68 سبورتنج السابع 68 سبورتنج السابع
 67 القاىرة الثامن 67 وادي دجمة الثامن
 66 المعادي واليخت التاسع 66 المعادي واليخت التاسع
 65 طنطا العاشر 65 الشمس العاشر

 64 الحوار 00ال 64 ىميوبوليس 00ال
 63 الزمالك 06ال 63 سموحو 06ال
 66 إنبي 03ال 66 الرواد 03ال
 60 البنك األىمي اإلسكندرية 04ال 60 حموان العام 04ال
 61 الشمس 05ال 61 فاروس 05ال
 09 وادي دجمة 06ال 09 الغابة 06ال
 08 اإلتحاد السكندري 07ال 08 الحوار 07ال
 07 ستاد المنصورة 08ال 07 اإلسماعيمي 08ال
 06 مايو 05مدينة  09ال 06 أكتوبر 6مدينة  09ال
 05 ىميوبوليس 61ال 05 طنطا 61ال
 03 األوليمبي 60ال 03 الزىور 60ال
 03 التوفيقية لمتنس 66ال 03 رأس البر 66ال
 03 إتحاد الشرطة 63ال 03 البنك األىمي اإلسكندرية 63ال
 03 الغابة 64ال 03 صرالن 64ال
 03 البنك األىمي الجيزة 65ال 03 مايو 05مدينة  65ال
 03 النصر 66ال 03 ىيئة قناة السويس  65ال
 مشاركة رأس البر ---- 03 جزيرة الورد  65ال
 مشاركة مصر لمتأمين ---- 03 التوفيقية لمتنس 68ال

E.A.T



 6106/6107لعام  مصر للسباحة كأس نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 05كأس مرحمة  تابع
 05/4/6107 إلي   01/4من يوم  والتي أقيمت           

 ناشئات  ناشئين                    
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 مشاركة حموان العام ---- مشاركة إتحاد الشرطة ----
 مشاركة الشيخ زايد ---- مشاركة سكر الحوامدية  ----
 مشاركة دائق األىرامح ---- مشاركة الطالبية ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة العبور ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة المقاولون العرب ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة مصر لمتأمين ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة األوليمبي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة سماعميةكيرباء اإل ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة الشيخ زايد ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة الترسانة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة حدائق األىرام ----

E.A.T     
  



 6106/6107لعام  مصر للسباحة كأس نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 06كأس مرحمة  
 8/4/6107 إلي 3/4من يوم والتي أقيمت            

 ناشئات  ناشئين                         
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 41 المؤسسة العسكرية األول 41 األىمي األول
 37 األىمي الثاني 37 سموحو الثاني
 34 ىميوبوليس الثالث 34 الزمالك الثالث
 30 الحوار الرابع 30 الشمس الرابع

 31 أكتوبر 6مدينة  الخامس 31 الغابة الخامس
 69 القاىرة السادس 69 سبورتنج السادس
 68 وادي دجمة السابع 68 القاىرة السابع
 67 الزمالك الثامن 67 ىميوبوليس الثامن
 66 الشمس التاسع 66 الصيد المصري التاسع
 65 رأس البر شرالعا 65 مدينة نصر العاشر

 64 ستاد المنصورة 00ال 64 الزىور 00ال
 63 سموحو 06ال 63 أكتوبر 6مدينة  06ال
 66 سبورتنج 03ال 66 وادي دجمة 03ال
 60 طنطا 04ال 60 البنك األىمي اإلسكندرية 04ال
 61 ىميوليدو 05ال 61 األوليمبي 05ال
 09 الترسانة 06ال 09 التوفيقية لمتنس 06ال
 08 البنك األىمي اإلسكندرية 07ال 08 ىميوليدو 07ال
 07 الغابة 08ال 07 طنطا 08ال
 06 الصيد المصري 09ال 06 الجزيرة 09ال
 05 مدينة نصر 61ال 05 النصر 61ال
 مشاركة األوليمبي ---- 03 الحوار 60ال
 ----- ------------------- ---- 03 الطالبية 66ال
 ----- ------------------- ---- 03 البنك األىمي الجيزة 63ال

 ----- ------------------- ---- مشاركة الرواد ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة دمياط ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة المعادي واليخت ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة كيرباء اإلسماعمية ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة المؤسسة العسكرية ----

E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 06كأس مرحمة تابع 
 8/4/6107إلي  3/4من يوم والتي أقيمت            

 ناشئات  ناشئين                         
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 ----- ------------------- ---- مشاركة رأس البر ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة الرياضات البحرية دمياط ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة إنبي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة المقاولون العرب ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة بمدية المحمة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة حموان العام ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة الترسانة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة إتحاد الشرطة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة جزيرة الورد ----

E.A.T        



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة 07مرحمة كأس 
 8/4/6107إلي  3/4من يوم والتي أقيمت          

 ناشئات  ناشئين                         
 نقاط التفوق اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 51 األىمي األول 51 سبورتنج األول
 47 سبورتنج الثاني 47 األىمي الثاني
 44 سموحو الثالث 44 اإلتحاد السكندري الثالث
 40 البنك األىمي اإلسكندرية الرابع 40 التوفيقية لمتنس الرابع

 41 الزمالك الخامس 41 سموحو الخامس
 39 أكتوبر 6مدينة  السادس 39 الشمس السادس
 38 الشمس السابع 38 طنطا السابع
 37 المعادي واليخت الثامن 37 الزمالك الثامن
 36 المقاولون العرب سعالتا 36 القاىرة التاسع
 35 الصيد المصري العاشر 35 وادي دجمة العاشر

 34 المؤسسة العسكرية 00ال 34 الزىور 00ال
 33 الصيد باإلسكندرية 06ال 33 البنك األىمي اإلسكندرية 06ال
 36 البنك األىمي الجيزة 03ال 36 الصيد المصري 03ال
 30 الغابة 04ال 30 أكتوبر 6مدينة  04ال
 31 مدينة نصر 05ال 31 الغابة 05ال
 69 رأس البر 06ال 69 ىميوليدو 06ال
 68 القاىرة 07ال 68 جزيرة الورد 07ال
 67 سكر الحوامدية 08ال 67 إنبي 08ال
 67 حموان العام  08ال 66 الرواد 09ال
 65 وادي دجمة 61ال 65 ىميوبوليس 61ال
 ----- ------------------- ---- 63 مدينة نصر 60ال
 ----- ------------------- ---- 63 ىيئة قناة السويس 66ال

 ----- ------------------- ---- مشاركة الجزيرة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة األوليمبي ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة البنك األىمي الجيزة ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة بالمقاولون العر  ----
 ----- ------------------- ---- مشاركة المؤسسة العسكرية ----

E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 سنة  09كأس مرحمة         
 8/4/6107إلي  3/4من يوم والتي أقيمت          

 ناشئات  ناشئين 
 قنقاط التفو اسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 51 البنك األىمي اإلسكندرية األول 51 األىمي األول
 47 األىمي الثاني 47 سبورتنج الثاني
 44 سبورتنج الثالث 44 وادي دجمة الثالث
 40 سموحو الرابع 40 الزمالك الرابع

 41 الجزيرة الخامس 41 الصيد المصري الخامس
 39 الصيد المصري السادس 39 سموحو السادس
 38 المعادي واليخت السابع 38 بةالغا السابع
 37 الزمالك الثامن 37 المعادي واليخت الثامن
 36 ىميوبوليس التاسع 36 الشمس التاسع
 35 الشمس العاشر 35 مدينة نصر العاشر

 34 الزىور 00ال 34 ىيئة قناة السويس 00ال
 33 جزيرة الورد 06ال 33 أكتوبر 6مدينة  06ال
 36 الغابة 03ال 36 األوليمبي 03ال
 36 جمعية الشبان المسيحية 03ال 30 ىميوبوليس 04ال
 31 المقاولون العرب 05ال 31 البنك األىمي الجيزة 05ال
 69 المؤسسة العسكرية 06ال 69 المؤسسة العسكرية 06ال
 68 النصر 07ال 68 الجزيرة 07ال
 مشاركة األوليمبي ---- 67 البنك األىمي اإلسكندرية 08ال

 ----- ------------------- ---- مشاركة رأس البر ----
E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة  نتيجة          االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 العموميكأس مرحمة 
 8/4/6107إلي  3/4من يوم والتي أقيمت 

 آنسات                                              رجال  
 نقاط التفوق اسم النادي  الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب
 61 ىمياأل األول 61 األىمي األول
 57 سموحو الثاني 57 سبورتنج الثاني
 54 سبورتنج الثالث 54 سموحو الثالث
 50 المؤسسة العسكرية الرابع 50 الصيد المصري الرابع

 51 البنك األىمي اإلسكندرية الخامس 51 وادي دجمة الخامس
 49 المعادي واليخت السادس 49 المعادي واليخت السادس
 48 القاىرة السابع 48 ىميوبوليس السابع
 47 ىميوبوليس الثامن 47 التوفيقية لمتنس الثامن
 46 ىميوليدو التاسع 46 الشمس التاسع
 45 الزمالك العاشر 45 الزىور العاشر

 44 وادي دجمة 00ال 44 اإلتحاد السكندري 00ال
 43 أكتوبر 6مدينة  06ال 43 طنطا 06ال
 46 الصيد المصري 03ال 46 الغابة 03ال
 40 الحوار 04ال 40 الزمالك 04ال
 41 الشمس 05ال 41 جزيرة الورد 05ال
 39 الجزيرة 06ال 39 أكتوبر 6مدينة  06ال
 38 رأس البر 07ال 38 المؤسسة العسكرية 07ال
 37 المقاولون العرب 08ال 37 مدينة نصر 08ال
 36 ستاد المنصورة 09ال 36 ىميوليدو 09ال
 35 جزيرة الورد 61ال 35 ىيئة قناة السويس 61ال
 33 طنطا 60ال 33 القاىرة 60ال
 33 الصيد باإلسكندرية 66ال 33 البنك األىمي اإلسكندرية 66ال
 33 الغابة 63ال 33 األوليمبي 63ال

 33 الترسانة 64ال مشاركة الجزيرة ----
 33 الزىور 65ال مشاركة حرس الحدود ----

E.A.T



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 ناشئاتالناشئين و لمباحة وأحسن رقم نتيجة كأس أحسن سباح وأحسن س
 سنة 11ناشئين وناشئات مرحمة كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم 

 فضية 1ميداليات ذىبية +  3 الزمالك  محمد وليد محمود عمي ناشئين كأس أحسن سباح
 قطةن 415 1014013 م حرة111 الزمالك  محمد وليد محمود عمي ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميداليات ذىبية 5 األىمي ممك ىشام محمد عبد التواب الشيخ ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 481 1018032 م حرة111 األىمي ممك ىشام محمد عبد التواب الشيخ ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 12كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميداليات ذىبية 4 الشمس أحمد أيمن عمي محمد ضاحي عبد اهلل ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 483 4041046 م حرة411 الشمس أحمد أيمن عمي محمد ضاحي عبد اهلل ناشئينكأس أحسن رقم 
 فضية 1ميداليات ذىبية +  4 المعادي واليخت ممك محمد عباس محمد الطاف ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 611 4046014 م حرة411 المعادي واليخت ممك محمد عباس محمد الطاف اتناشئكأس أحسن رقم 

 سنة 13كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 فضية 1ميداليات ذىبية +  4 ىميوبوليس فارس محمد فاروق السيد ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 561 9016013 م حرة811 وادي دجمة مد عبد الحميد عيدأحمد وائل أح ناشئينكأس أحسن رقم 
 فضية 1ميداليات ذىبية +  4 ىميوبوليس نور ضياء الدين أبو بكر محمود الجندي ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 634 35028 م صدر51 ىميوبوليس ليان شادي محمد صبري أحمد خميل ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 14سن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة كأس أحسن سباح و كأس أح
 ميداليات ذىبية 5 وادي دجمة مروان مصطفي مولد الفقي ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 623 31083 م صدر51 سبورتنج  عمر ياسر محمد كمال الدين منيسى ناشئينكأس أحسن رقم 
 فضية 1ميداليات ذىبية +  4 وادي دجمة عبد المطيف لجين ضياء الدين عبد العميم ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 715 1011014 م حرة111 وادي دجمة لجين ضياء الدين عبد العميم عبد المطيف ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 15كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 فضية 2ميداليات ذىبية +  3 الجزيرة وشيكريم حسن محمد الح ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 711 4016053 م حرة411 األىمي فارس يوسف أحمد عماره ناشئينكأس أحسن رقم 
 فضية 2ميداليات ذىبية +  3 المصريالصيد  رؤي أحمد فرج محمود ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 725 2019082 م حرة211 المصريالصيد  رؤي أحمد فرج محمود ناشئاتكأس أحسن رقم 

       E.A.T 
 
 
 
 
 



 6106/6107لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العام                                                    لسكرتارية حكم ا                                      

 

 ناشئات الناشئين و لمنتيجة كأس أحسن سباح وأحسن سباحة وأحسن رقم تابع 
 والعمومي رجال وآنسات

 سنة 16كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 المركز الرابع 1يداليات ذىبية + م 3 األىمي محمد عادل محمد مصيمحي محمد ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 761 52041 م حرة111 األىمي أحمد خالد راتب يوسف حسين ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميداليات ذىبية 4 المؤسسة العسكرية ياسمين محي الدين حسن عمي ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 748 2018049 م حرة211 ىميوبوليس مريم حسام عمي صبور ناشئاتكأس أحسن رقم 

 سنة 17كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 فضية 1ميداليات ذىبية +  4 سبورتنج محمد أحمد محمد محمود عبد الباقي ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 789 25021 م فراشة51 التوفيقية لمتنس عبد الرحمن سامح محمود كامل السيد  ناشئينكأس أحسن رقم 
 برونز 1فضية +  1ذىبية +  3 سموحو إنجي محمد أبو زيد محمد ناشئات كأس أحسن سباحة
 ناشئاتكأس أحسن رقم 
  -كأل من :

 األىمي مريم راشد عبد المنعم ىالل
 نقطة 724 2019088 م حرة211

 البنك األىمي اإلسكندرية أسماء السيد عبد الرؤف مندور

 سنة 19كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة  كأس أحسن سباح و
 برونز 1ميداليات ذىبية +  4 األىمي محمد عصام حجازي محمد ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 818 26052 م ظير51 وادي دجمة مروان نياد زكريا المعالوي ناشئينكأس أحسن رقم 
 المركز الرابع 1ميداليات ذىبية +  4 األىمي حسان ياسمين ممدوح محمود ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 815 2015041 م حرة211 األىمي ياسمين ممدوح محمود حسان ناشئاتكأس أحسن رقم 

 رجال وآنسات لمعموميكأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم 
 يات ذىبيةميدال 4 سبورتنج العمراويعمي مرسي مروان أحمد  رجال كأس أحسن سباح
 نقطة 887 28029 م صدر51 سموحو أحمد إمام محمد شممول رجالكأس أحسن رقم 
 ميداليات ذىبية 4 األىمي رويدا ىشام محمد طمبو إبراىيم آنسات كأس أحسن سباحة
 نقطة 838 2013071 م حرة211 األىمي ىانيا محمد ىاني عبد الحميد مورو آنساتكأس أحسن رقم 

       E.A.T 
 

 

       
 
 
  

 


