
                                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                        fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

براعم مبتدئ  : المرحلة السنية       2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  60: المستوي المطلوب       متر متحرك  1: السلم   هليوبوليس        : المكــان 

                  1/8/2010: التـاريخ  

المواليد رقم اتلقيد النادي 100Bاالســـــــم 0Bالترتيب 
46B المستوي

محقق ال
مالحظات النقاط 

101B 9 114.95 2000 22176الجزيرة محمد شريف عمرو محمد شريف نعمان األول  
  7 109.30 2001 24909الزمالك مصطفي  المعتز باهللا أحمد سعيدالثاني 
  6 102.15 2000 24832الشرطة 0إ بالل محمد السيد الهادي الثالث 
  5 101.95 2001 22116الجزيرة علي حسن رشاد عيد الرابع 

  4 96.60 2002 24907سبورتنج عمران أمين عبد اهللا سيف أحمد الخامس 
  3 90.75 2002 24930الزهور علي محمد عبد الحميد أحمد السادس 
  2 90.45 2002 24943هليوبوليس حسين هشام عادل محمد زكي السابع 
  1 87.85 2001 24905سبورتنج نور الدين أحمد علي شاهين الثامن 

 -  87.75 2001 22482الشرطة 0إ مهند محمد نبيل أبو الفتوح التاسع  
 -  80.15 2001 22184هليوبوليس أدهم سالم أحمد سالم سيد العاشر 

 -  77.60 2002 24911الزمالك محمود محمد سعيد عوض  11ال
 -  76.20 2002 24808العسكرية .ممحمد أحمد فاروق البسطويسي  12ال
 -  73.55 2001 24806العسكرية .مبد الرحمن نبيل يوسف عبد السالم ع 13ال
 -  69.75 2002 24962األهلي عبد الرحمن محمد رأفت السيد  14ال
 -  67.30 2002 24964األهلي أحمد يحيى سعد عبد المجيد  15ال
 -  63.15 2000 24929الزهور سيف الدين ياسر أحمد هيكل  16ال

 ×  85.15 2001 22483الشرطة 0إ يل أبو الفتوح نبيل محمد نب---- 
 ×  82.25 2000 24831الشرطة 0إ خالد محمد سيد إبراهيم ---- 
 ×  80.80 2001 24809العسكرية .مأدهم عزت فؤاد حسن محمد  ---- 
 ×  79.00 2001 24937سبورتنج ياسين أيمن منير جعيصه ---- 
 ×  70.95 1999 24954سبورتنج يوسف محمد إبراهيم السعيد سويلم  ---- 
 ×  70.70 2000 24807العسكرية .مأحمد محمد زكريا حامد األفندي ---- 

 ×  68.50 2000 22461الزمالك يوسف ياسر يوسف يوسف  ---- 

 ×  67.85 2001 22481الشرطة 0إ عمر أحمد سعد الدين سليمان  ----

 ×  66.55 2002 24966األهلي عمرو حازم فكري شعبان ---- 

 ×  66.40 2000 22226سبورتنج أنتوني ماجد فخري حنا اهللا ---- 
                                                                                        E.A.T



                           W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

براعم مبتدئ  : المرحلة السنية       2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  60: المستوي المطلوب   متر متحرك  1تابع: السلم   هليوبوليس        : المكــان 

                  1/8/2010: التـاريخ  

المواليد رقم اتلقيد النادي 102Bاالســـــــم 1Bالترتيب 
47B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

103B ---- 65.75 2001 24906سبورتنج أحمد محمد أحمد الرفاعي  × 
 ×  64.10 2001 24910الزمالك محمد  سر فاروق سيدمصطفي يا---- 
 ×  63.70 2000 24941هليوبوليس حمدي  يحيى أحمد محمد أحمد---- 
 ×  60.60 2002 24968األهلي اسكندر  يوسف باسم فكري---- 
 ×  60.30 2002 24967األهلي مرسي  زياد يسري سيد---- 
لم يحقق المستوي  59.40 2000 24923الجزيرة  مروان هيثم عبد الغفار يوسف---- 

لم يحقق المستوي  58.30 2002 24945هليوبوليس علي الشريف عادل أبو المجد ---- 

لم يحقق المستوي  57.70 2002 24965األهلي عبد الرحمن  يوسف طارق مسعد---- 

لم يحقق المستوي  51.55 2001 22453الزهور أحمد محمد عبد القادر ذكري ---- 

لم يحقق المستوي  47.90 2002 24969األهلي   شتلهمحمد أدهم عبد الرحمن ---- 
                                                                                        E.A.T



                         W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

براعم مبتدئ  : المرحلة السنية       2010/2010:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  45: المستوي المطلوب       متر متحرك  3: السلم   هليوبوليس        : المكــان 

                  2/8/2010: التـاريخ  

المواليد رقم اتلقيد النادي 104Bاالســـــــم 2Bالترتيب 
48B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

105B 9 98.25 2000 22176الجزيرة محمد شريف عمرو محمد شريف نعمان األول  
  7 97.15 2000 34832الشرطة 0إ بالل محمد السيد الهادي الثاني 
  6 95.95 2001 22116الجزيرة علي حسن رشاد عيد الثالث 
  5 89.45 2001 24909الزمالك مصطفي  المعتز باهللا أحمد سعيدالرابع 

  4 86.50 2001 24905سبورتنج نور الدين أحمد علي شاهين الخامس 
  3 83.85 2002 24907سبورتنج عمران بد اهللا أمين عسيف أحمد السادس 
  2 82.75 2001 22184هليوبوليس أدهم سالم أحمد سالم سيد السابع 
  1 82.45 2002 24943هليوبوليس حسين هشام عادل محمد زكي الثامن 
 -  80.30 2002 24930الزهور علي محمد عبد الحميد أحمد التاسع 
 -  75.35 2001 22481الشرطة 0إ مان عمر أحمد سعد الدين سليالعاشر 

 -  74.60 2000 22461الزمالك يوسف ياسر يوسف يوسف   11ال
 -  72.60 2002 24808العسكرية .ممحمد أحمد فاروق البسطويسي  12ال
 -  72.10 2001 24809العسكرية .مأدهم عزت فؤاد حسن  13ال
 -  70.30 2002 24964األهلي عبد المجيد  أحمد يحيى سعد 14ال
 -  68.45 2002 24966األهلي شعبان  عمرو حازم فكري 15ال
 -  66.10 2000 24929الزهور سيف الدين ياسر أحمد عبد اهللا  16ال

 ×  72.75 2001 24906سبورتنج أحمد محمد أحمد الرفاعي ---- 
 ×  69.65 2001 24806العسكرية .معبد الرحمن نبيل يوسف عبد السالم ---- 
 ×  69.60 2001 22483الشرطة 0إ نبيل محمد نبيل أبو الفتوح ---- 
 ×  68.90 2002 24911الزمالك محمود محمد سعيد عوض ---- 
 ×  68.45 2002 24967األهلي مرسي  زياد يسري سيد---- 
 ×  66.65 1999 24954سبورتنج يوسف محمد إبراهيم السعيد سويلم ---- 
 ×  64.40 2002 24945هليوبوليس مجد علي الشريف عادل أبو ال---- 
 ×  62.25 2000 22226سبورتنج أنتوني ماجد فخري حنا اهللا ---- 
 ×  61.40 2001 22453الزهور أحمد محمد عبد القادر ذكري ---- 
 ×  59.50 2000 24831الشرطة 0إ خالد محمد سيد إبراهيم ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  



                         W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

براعم مبتدئ  : المرحلة السنية       2010/2010:  مالموس       ةجمهوريال: طـولـة بلا
  45: المستوي المطلوب       متر متحرك  3: السلم   هليوبوليس        : المكــان 

                  2/8/2010: التـاريخ  

المواليد رقم اتلقيد النادي 106Bاالســـــــم 3Bالترتيب 
49B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

107B ---- 58.90 2000 24807العسكرية .مأحمد محمد زكريا حامد األفندي  × 
108B ----56.75 2002 24962األهلي السيد  عبد الرحمن محمد رأفت  × 
109B ---- 56.60 2001 22482الشرطة 0إ مهند محمد نبيل أبو الفتوح  × 
110B ----56.50 2000 24923الجزيرة  مروان هيثم عبد الغفار يوسف  × 
111B ----52.80 2001 24937سبورتنج اسين أيمن منير جعيصه ي  × 
112B ----51.20 2002 24967األهلي اسكندر  يوسف باسم فكري  × 
113B ---- 51.05 2000 24941هليوبوليس يحيى أحمد محمد أحمد حمدي  × 
114B ----50.45 2001 24910الزمالك محمد  مصطفي ياسر فاروق سيد  × 
115B ----لم يحقق المستوي 35.50 2002 24965األهلي عبد الرحمن  يوسف طارق مسعد 

E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



                         W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متقدمبراعم : المرحلة السنية       2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  110: المستوي المطلوب       متر متحرك  1: السلم   هليوبوليس        : المكــان 

                  3/8/2010: التـاريخ  

المواليد رقم اتلقيد النادي 116Bاالســـــــم 4Bالترتيب 
50B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

117B 9 207.65 2000 20271الزهور محمد عصام محمد إبراهيم فتحي  األول  
  7 182.35 2000 22183هليوبوليس عبد الرحمن أيمن حنفى محمد الثاني 
  6 168.55 2000 20270ر الزهوزياد أيمن مصطفي محمد فرج  الثالث 
  5 164.15 2000 19980سبورتنج كريم مجدي محمود إسماعيل محمود الرابع 

  4 158.40 1999 19962الشرطة 0إ عبد اهللا وائل عزت أبو اليزيد محمد الخامس 
  3 157.50 1999 20307العسكرية 0ميوسف أمجد يحيى عبد المنعم خيرت السادس 
  2 154.55 1999 20304العسكرية 0مسليم عبد الحميد  هشام عادل فوليالسابع 
  1 154.40 2000 19975هليوبوليس علي أيمن أحمد فتحي عبد اللطيف  الثامن 
 -  143.80 1999 22174الجزيرة  رامز كريم مراد اسكندرالتاسع 
 -  143.15 2000 22192الجزيرة إبراهيم علي مصطفي رياض العاشر 

 -  129.30 2001 22193األهلى مرسى المرسى زياد محمد ال 11ال
 -  120.25 2000 22192األهلى أحمد أمين أحمد السعيد  12ال

 ×  147.40 2000 22187هليوبوليس يوسف راضى ممدوح صادق ---- 

 ×  116.80 2000 20276األهلى  محمد صالح الدين محمد مالك---- 

 ×  110.70 2000 22480األهلي محمود محمد عالء محمد ---- 

لم يحقق المستوي  98.15 1999 18190الزمالك حامد محمد سعيد عوض ---- 

لم يحقق المستوي  96.60 2001 22197األهلى عمر محمد أحمد السيد ---- 
E.A.T                                                                                                                                                                                                                                                                                  



                         W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متقدمبراعم : المرحلة السنية       2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  120: المستوي المطلوب       متر متحرك  3: السلم   هليوبوليس        : ــان المك

                  4/8/2010: التـاريخ  

المواليد رقم اتلقيد النادي 118Bاالســـــــم 5Bالترتيب 
51B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

119B 9 204.35 2000 20271الزهور محمد عصام محمد إبراهيم فتحي  األول  
  7 178.45 2000 22183هليوبوليس عبد الرحمن أيمن حنفى محمد الثاني 
  6 177.30 2000 19980سبورتنج كريم مجدي محمود إسماعيل محمود الثالث 
  5 172.85 1999 20304العسكرية 0مهشام عادل فولي سليم عبد الحميد الرابع 

  4 160.45 2000 22187هليوبوليس يوسف راضى ممدوح صادق الخامس 
  3 160.30 1999 20307العسكرية 0ميوسف أمجد يحيى عبد المنعم خيرت السادس 
  2 159.40 1999 19962الشرطة 0إ عبد اهللا وائل عزت أبو اليزيد محمد السابع 
  1 150.90 2000 20270الزهور زياد أيمن مصطفي محمد فرج  الثامن 

 -  135.15 2000 22192األهلى أحمد أمين أحمد السعيد التاسع  
 -  128.60 2001 22197األهلى عمر محمد أحمد السيد العاشر 

 -  128.25 2000 22192الجزيرة إبراهيم علي مصطفي رياض  11ال
 -  123.15 1999 22174الجزيرة  رامز كريم مراد اسكندر 12ال
 -  121.00 1999 18190الزمالك حامد محمد سعيد عوض  13ال

  × 128.25 2001 22193األهلى المرسى المرسى زياد محمد ---- 
لم يحقق المستوي  114.15 2000 20276األهلى  محمد صالح الدين محمد مالك---- 

                                                                                           E.A.T



                                                               W�U��K� ÍdB*« œU%ô«    fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متقدمبراعم : المرحلة السنية        2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  65: المستوي المطلوب          الثابت : السلم      هليوبوليس     : المكــان 

                      5/8/2010: التـاريخ  

المواليد 122Bرقم القيد 121Bالنادي 120Bاالســـــــم 6Bالترتيب 
52B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

123B 9 111.90 2000 20271الزهور إبراهيم فتحي   محمد عصام محمداألول  
  7 103.75 2000 20270الزهور زياد أيمن مصطفي محمد فرج  الثاني 
  6 93.90 2000 19980سبورتنج كريم مجدي محمود إسماعيل محمود الثالث 
  5 92.40 2000 19975هليوبوليس علي أيمن أحمد فتحي عبد اللطيف  الرابع 

  4 90.30 1999 20304العسكرية 0مل فولي سليم عبد الحميد هشام عادالخامس 
  3 84.30 2001 22193األهلى زياد محمد المرسى المرسى السادس 
  2 83.50 2000 22187هليوبوليس يوسف راضى ممدوح صادق السابع 
  1 82.85 1999 19962الشرطة 0إ عبد اهللا وائل عزت أبو اليزيد محمد الثامن 

 -  80.70 1999 20307العسكرية 0مف أمجد يحيى عبد المنعم خيرت يوسالتاسع  
 -  77.85 2000 22192الجزيرة إبراهيم علي مصطفي رياض العاشر  

 -  74.70 2001 22197األهلى عمر محمد أحمد السيد  11ال
 -  74.05 1999 22174الجزيرة  رامز كريم مراد اسكندر 12ال
 -  73.45 1999 18190مالك الزحامد محمد سعيد عوض  13ال

 ×  78.70 2000 22183هليوبوليس عبد الرحمن أيمن حنفى محمد ---- 
 ×  73.45 2000 22192األهلى أحمد أمين أحمد السعيد ---- 
 ×  66.90 2000 22480األهلي محمود محمد عالء محمد ---- 
 ×  65.10 2000 20276األهلى  محمد صالح الدين محمد مالك---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                  

 



                               W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                             fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متميزبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  150: المستوي المطلوب   متر متحرك 1: السلم      هليوبوليس     : المكــان 

   3/8/2010: التـاريخ  

المواليد 126Bرقم القيد 125Bالنادي 124Bاالســـــــم 7Bالترتيب 
53B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

127B 9 230.05 2000 17159الشمس عمر جهاد محمد فؤاد سودان  األول  
  7 217.65 1999 22119الجزيرة ياد يحيى سعد زغلول شنب زالثاني 
  6 206.60 2000 19968األهلي  عز الدين علي عز الدين إسماعيل السندوبي  الثالث 
  5 200.45 1999 19979سبورتنج  فارس أحمد محمد عبد العزيز السيد متولي الرابع 

  4 146.85 2000 19972هليوبوليس ري  يحمزة خالد حمدي الديمالخامس 
E.A.T                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
  متميزبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  155: المستوي المطلوب   متر متحرك 3: السلم       هليوبوليس    : المكــان 
   5/8/2010: التـاريخ  

المواليد 130Bرقم القيد 129Bالنادي 128Bاالســـــــم 8Bالترتيب 
54B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

131B 9 270.80 2000 17159الشمس عمر جهاد محمد فؤاد سودان  األول  
  7 218.40 1999 19979سبورتنج  فارس أحمد محمد عبد العزيز السيد متولي الثاني 
  6 212.10 1999 22119الجزيرة زياد يحيى سعد زغلول شنب الثالث 
  5 203.60 2000 19968األهلي  عز الدين علي عز الدين إسماعيل السندوبي  الرابع 
لم يحقق المستوي  140.50 2000 19972هليوبوليس حمزة خالد حمدي الديميري  ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                   

 



                               W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                             fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متميزبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  125: المستوي المطلوب                الثابت : السلم    هليوبوليس       : المكــان 

   4/8/2010: التـاريخ  

المواليد 134Bرقم القيد 133Bالنادي 132Bاالســـــــم 9Bالترتيب 
55B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

135B 9 228.30 2000 17159الشمس د محمد فؤاد سودان  عمر جهااألول  
  7 180.40 2000 19968األهلي  عز الدين علي عز الدين إسماعيل السندوبي  الثاني 
  6 157.60 1999 22119الجزيرة زياد يحيى سعد زغلول شنب الثالث 
  5 141.55 1999 19979سبورتنج  فارس أحمد محمد عبد العزيز السيد متولي الرابع 
لم يحقق المستوي  124.65 2000 19972هليوبوليس حمزة خالد حمدي الديميري  ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                  



                               W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                             fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  مبتدئبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  60: المستوي المطلوب          متر متحرك1: السلم     هليوبوليس      : المكــان 

   30/7/2010: التـاريخ  

المواليد 138Bرقم القيد 137Bالنادي 136Bاالســـــــم 10Bالترتيب 
56B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

139B 9 98.90 2001 22179هليوبوليس فطيمة إبراهيم حامد األول  
  7 97.55 2001 22196األهلى دعاء يسرى عبد المنعم ربيع الثاني 
  6 94.40 2001 24944هليوبوليس هنا عمر كمال الدين محمد سيد الثالث 
  5 88.85 2000 19828الجزيرة مني حسن رشاد عيد الرابع 

  4 87.55 2001 22470الزمالك حبيبة طارق السيد امس الخ
  3 86.25 2002 24830الشرطة 0إ مريم هشام زكي عبد العال عقل السادس 
  2 83.55 2000 22300سبورتنج زينة شريف محمد محمود تمام السابع 
  1 75.55 2000 22175الجزيرة ليلي عمرو جالل يحيى الثامن  
 -  74.00 2001 24932الزهور ار سيد إبراهيم يسرا مسعد مختالتاسع  
 -  72.25 1999 22194األهلى تقى ياسر صالح عبد العزيز العاشر 

 -  65.10 2000 24804العسكرية 0مملك شريف محمد جمال الدين حسين  11ال
 -  61.30 2001 24805العسكرية 0منادين عمرو أحمد لطفي شحاته  12ال

 ×  83.70 2002 24942هليوبوليس سين فريدة أيمن أحمد ح ----
 ×  66.30 2000 24924الجزيرة حبيبه علي يحيى علي محمد  ----

 ×  64.85 2002 24092األهلي مريم طارق علي أحمد ---- 
 ×  62.45 2002 24970األهلي شهد أيمن عبد الحكيم عبد الباسط  ----

لم تحقق المستوي  58.95 2002 24922الجزيرة سلوي تامر محمد كامل الشريف ---- 
لم تحقق المستوي  58.85 2001 24931الزهور اكرام محمود سامي محمود ---- 
لم تحقق المستوي  57.60 2001 22162الزهور رانا هشام أحمد رشدي ---- 
لم تحقق المستوي  55.75 2002 24925الجزيرة نظلي محمود شريف ثابت عادل محمود  ---- 
لم تحقق المستوي  55.45 2001 24904سبورتنج جالل الدين أبو الخير  زينه أحمد---- 
لم تحقق المستوي  48.70 2001 20939الزمالك آالء صالح عبد المجيد راغب ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                    



                                                  W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  مبتدئبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  45: المستوي المطلوب   متر متحرك 3: السلم       هليوبوليس    : المكــان 

 1/8/2010: التـاريخ  

المواليد 142Bرقم القيد 141Bالنادي 140Bســـــــم اال11Bالترتيب 
57B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

143B 9 87.20 2001 22196األهلى دعاء يسرى عبد المنعم ربيع األول  
  7 82.90 2001 24944هليوبوليس هنا عمر كمال الدين محمد سيد الثاني 
  6 80.35 2001 24805العسكرية 0منادين عمرو أحمد لطفي شحاته الثالث 
  5 80.30 2000 19828الجزيرة مني حسن رشاد عيد الرابع 

  4 80.25 2001 22179هليوبوليس فطيمة إبراهيم حامد الخامس 
  3 77.70 2001 22470الزمالك حبيبة طارق السيد السادس 
  2 72.75 1999 22194األهلى تقى ياسر صالح عبد العزيز السابع 
  1 71.25 2000 22300سبورتنج مام زينة شريف محمد محمود تالثامن  
 -  70.30 2001 22162الزهور رانا هشام أحمد رشدي التاسع 
 -  63.85 2002 24830الشرطة 0إ مريم هشام زكي عبد العال عقل العاشر 

 -  57.75 2001 24904سبورتنج زينه أحمد جالل الدين أبو الخير  11ال
 -  57.20 2000 22175الجزيرة ليلي عمرو جالل يحيى  12ال
 -  54.85 2000 24804العسكرية 0مملك شريف محمد جمال الدين حسين  13ال
 -  54.50 2001 24931الزهور اكرام محمود سامي محمود  14ال

 ×  73.40 2002 24942هليوبوليس فريدة أيمن أحمد حسين ---- 
 ×  54.25 2001 24932الزهور يسرا مسعد مختار سيد إبراهيم ---- 

                                                                                                                                                  E.A.T 



                                                  W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متقدمبراعم : المرحلة السنية        2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  100: المستوي المطلوب          متر متحرك1: السلم    يس       هليوبول: المكــان 

   4/8/2010: التـاريخ  

المواليد 146Bرقم القيد 145Bالنادي 144Bاالســـــــم 12Bالترتيب 
58B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

147B 9 169.35 1999 16609هليوبوليس مرام محمود إسماعيل محمد سهمود  األول  
  7 162.35 2000 19978سبورتنج حمود محمد فريدة تامر محمد مالثاني 
  6 159.10 1999 22181هليوبوليس فرح عمرو محمد محمد شفيق الثالث 
  5 150.60 2001 22195األهلى ندى هشام على أحمد فريد الرابع 

  4 149.15 2001 22215األهلى مايا عبد الحميد السعيد حسنين الخامس 
  3 120.35 1999 16735زهور الفرح محمد محمود حبيب السادس 
  2 101.20 2000 22471الزمالك جيالن إبراهيم شادي عبد العليم السابع 
 -  131.40 2001 22190األهلى علياء محسن محمد محمود ---- 
 -  128.15 2000 22198األهلى هدى خالد فاروق الشوادفى ---- 
لم تحقق المستوي  75.30 1999 16570الزهور ماهينار طارق محمد نبيل محمد خيرى  ---- 

                                                                                                                                                  E.A.T 



                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                               fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متقدمبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  110: المستوي المطلوب          متر متحرك 3:السلم    هليوبوليس       : المكــان 

  2/8/2010: التـاريخ  

المواليد 150Bرقم القيد 149Bالنادي 148Bاالســـــــم 13Bالترتيب 
59B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

151B 9 186.50 1999 16609هليوبوليس مرام محمود إسماعيل محمد سهمود  األول  
  7 175.90 1999 16735الزهور فرح محمد محمود حبيب الثاني 
  6 167.35 2001 22215األهلى مايا عبد الحميد السعيد حسنين الثالث 
  5 162.60 2000 19978سبورتنج فريدة تامر محمد محمود محمد الرابع 

  4 132.75 1999 22181هليوبوليس فرح عمرو محمد محمد شفيق الخامس 
  3 122.85 2001 22190األهلى علياء محسن محمد محمود سادس ال

 -  117.95 2000 22198األهلى هدى خالد فاروق الشوادفى ---- 
 -  114.45 2001 22195األهلى ندى هشام على أحمد فريد ---- 
لم تحقق المستوي  88.80 2000 22471الزمالك جيالن إبراهيم شادي عبد العليم ---- 
لم تحقق المستوي  79.15 1999 22452الزمالك اء جمال عبد الرحيم أبو ستيت شيم---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                  

 
  متقدمبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  60: المستوي المطلوب   الثابت          :السلم       هليوبوليس    : المكــان 
 3/8/2010: التـاريخ  

المواليد 154Bرقم القيد 153Bالنادي 152Bاالســـــــم 14Bالترتيب 
60B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

155B 9 101.30 1999 22181هليوبوليس فرح عمرو محمد محمد شفيق األول  
  7 101.15 1999 16609هليوبوليس مرام محمود إسماعيل محمد سهمود  الثاني 
  6 89.50 2001 22195األهلى ندى هشام على أحمد فريد الثالث 
  5 87.25 2001 22190األهلى علياء محسن محمد محمود الرابع 

  4 86.55 1999 16735الزهور فرح محمد محمود حبيب الخامس 
  3 79.25 2000 19978سبورتنج فريدة تامر محمد محمود محمد السادس 
 -  80.95 2000 22198األهلى هدى خالد فاروق الشوادفى ---- 
 -  76.90 2001 22215األهلى مايا عبد الحميد السعيد حسنين ---- 
لم تحقق المستوي  51.10 2000 22471الزمالك د العليم جيالن إبراهيم شادي عب---- 
لم تحقق المستوي  49.10 1999 16570الزهور ماهينار طارق محمد نبيل محمد خيرى  ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                  

 



                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                               fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

  متميزبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  140: المستوي المطلوب          متر متحرك1 :السلم   هليوبوليس        : المكــان 

  5/8/2010: التـاريخ  

المواليد 158Bرقم القيد 157Bالنادي 156Bســـــــم اال15Bالترتيب 
61B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

159B 9 211.75 1999 20305العسكرية 0منورا إيهاب علي علي سليمان علي األول  
  7 202.70 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  الثاني 
  6 192.85 1999 15671هليوبوليس سارة محمد محمد عبد الخالق الثالث 
  5 149.20 1999 16565الزهور جيسكا أسامة سيدهم جاد الرابع 
لم تحقق المستوي  134.45 1999 18188الزمالك أمينة عبد الرحمن عبد المعز علي موسي  ---- 

                                                                                                                                                  E.A.T 

  متميزبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  145: المستوي المطلوب          متر متحرك3 :السلم     هليوبوليس      : المكــان 

   3/8/2010: التـاريخ  

المواليد 162Bرقم القيد 161Bدي النا160Bاالســـــــم 16Bالترتيب 
62B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

163B 9 191.20 1999 15671هليوبوليس سارة محمد محمد عبد الخالق األول  
  7 173.10 1999 20305العسكرية 0منورا إيهاب علي علي سليمان علي الثاني 
  6 160.80 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  الثالث 
  5 158.15 1999 16565الزهور كا أسامة سيدهم جاد جيسالرابع 

  4 145.50 1999 18188الزمالك أمينة عبد الرحمن عبد المعز علي موسي  الخامس 
                                                                                                                                                  E.A.T 

  متميزبراعم : المرحلة السنية         2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  120: المستوي المطلوب          الثابت       :السلم    هليوبوليس       : المكــان 

  2/8/2010: التـاريخ  

المواليد 166Bرقم القيد 165Bالنادي 164Bاالســـــــم 17Bالترتيب 
63Bستوي الم

المحقق 
مالحظات النقاط 

167B 9 228.60 1999 19974هليوبوليس مها خالد عيسى عامر  األول  
  7 214.45 1999 20305العسكرية 0منورا إيهاب علي علي سليمان علي الثاني 
  6 167.95 1999 15671هليوبوليس سارة محمد محمد عبد الخالق الثالث 
  5 133.85 1999 16565الزهور جيسكا أسامة سيدهم جاد الرابع 

E.A.T                                                                                                                                                                                     



                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                               fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

)  ج( الناشئين مج : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  215: المستوي المطلوب    متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة   : المكــان 

  7/10/2010: التـاريخ  

المواليد 170Bرقم القيد 169Bالنادي 168Bاالســـــــم 18Bالترتيب 
64B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

171B 9 313.65 1997 13588الشمس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  األول  
  7 276.20 1997 13142الجزيرة مصطفي أحمد محمود عبد الحميد الثاني 
  6 257.90 1998 18181هليوبوليس حسين طارق محمد علي فهمي  الثالث 
  5 247.25 1998 15383الجزيرة مصطفي علي مصطفي رياض الرابع 

  4 247.20 1998 19969هليوبوليس  ياللطيف السعدن عبد محمود المندوه أحمد فؤادالخامس 
  3 243.55 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي السادس 
  2 229.85 1998 16285سبورتنج محمد تامر محمد محمود العيسوي  السابع 
  1 217.40 1998 16288سبورتنج يوسف محمد سميح عبد الهادي الثامن 
لم يحقق المستوي   208.05 1997 18182هليوبوليس ين حسن محي الدين خالد محي الد---- 
لم يحقق المستوي   206.00 1997 13326الجزيرة سيف شريف محمد عز ---- 
لم يحقق المستوي   192.10 1998 16610هليوبوليس هاشم محمد محمود حماده ---- 
ق المستوي  لم يحق 189.55 1998 19976هليوبوليس محمد هشام فاروق إبراهيم  ---- 
لم يحقق المستوي   188.90 1997 16614األهلي  أحمد أسامة محمد علي  ---- 
لم يحقق المستوي   173.00 1997 15108هليوبوليس  أحمد المأمون محمد عبد العظيم  عمرطارق---- 
لم يحقق المستوي   141.60 1998 21793األهلي أحمد محمد توفيق علي ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       



                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                               fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

 )ج ( الناشئين مج : المرحلة السنية     2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  225: المستوي المطلوب      متر متحرك 3 :السلم   يرة           الجز: المكــان 

 9/10/2010: التـاريخ  

المواليد 174Bرقم القيد 173Bالنادي 172Bاالســـــــم 19Bالترتيب 
65B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

175B 9 395.85 1997 13588الشمس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  األول  
  7 315.05 1998 18181هليوبوليس حسين طارق محمد علي فهمي  الثاني 
  6 308.10 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي الثالث 
  5 285.85 1997 13142الجزيرة مصطفي أحمد محمود عبد الحميد الرابع 

  4 279.05 1998 15383الجزيرة مصطفي علي مصطفي رياض الخامس 
  3 269.05 1998 19969هليوبوليس  اللطيف السعدني عبد محمود المندوه أحمد فؤادالسادس 
  2 240.55 1998 16285سبورتنج محمد تامر محمد محمود العيسوي  السابع 
  1 231.45 1997 14704األهلي زياد أسامة محمد أحمد كساب الثامن 
 ×  243.05 1997 18182هليوبوليس محي الدين خالد محي الدين حسن ---- 
 ×  235.30 1998 16610هليوبوليس محمود حماده  هاشم محمد---- 
 ×  227.40 1998 16288سبورتنج يوسف محمد سميح عبد الهادي ---- 
 ×  225.80 1997 13326الجزيرة سيف شريف محمد عز ---- 
لم يحقق المستوي   203.15 1997 15108هليوبوليس  أحمد المأمون محمد عبد العظيم  عمرطارق---- 
لم يحقق المستوي   184.80 1998 19976هليوبوليس هشام فاروق إبراهيم   محمد---- 
لم يحقق المستوي   172.80 1998 16294الزمالك علي أشرف علي أحمد ---- 
لم يحقق المستوي   146.80 1998 21793األهلي أحمد محمد توفيق علي ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                  

 



                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                               fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

 )ج ( الناشئين مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  190: المستوي المطلوب     ابت       الث : السلم          الجزيرة   : المكــان 

 8/10/2010: التـاريخ  

المواليد 178Bرقم القيد 177Bالنادي 176Bاالســـــــم 20Bالترتيب 
66B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

179B 9 292.80 1997 13588الشمس يوسف عمر عزت سيد أحمد سليم  األول  
  7 267.35 1997 16602الزمالك مهاب مهيمن إسحق أحمد الكردي الثاني 
  6 229.15 1997 13142الجزيرة مصطفي أحمد محمود عبد الحميد الثالث 
  5 225.60 1998 19969هليوبوليس  اللطيف السعدني عبد محمود المندوه أحمد فؤادالرابع 

  4 223.55 1998 15383الجزيرة مصطفي علي مصطفي رياض الخامس 
  3 196.65 1997 14704األهلي زياد أسامة محمد أحمد كساب السادس 
  2 194.60 1998 18181هليوبوليس حسين طارق محمد علي فهمي  السابع 
 ×  211.65 1997 13326الجزيرة سيف شريف محمد عز ---- 
لم يحقق المستوي   179.50 1997 18182هليوبوليس محي الدين خالد محي الدين حسن ---- 
لم يحقق المستوي   178.90 1998 16571الزهور يوسف خالد كمال الدين شاهين ---- 
لم يحقق المستوي   168.80 1998 16285سبورتنج محمد تامر محمد محمود العيسوي  ---- 
لم يحقق المستوي   134.10 1997 16614األهلي  أحمد أسامة محمد علي  ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 

 

   
 
 
 



                   W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                               fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

)  ب( الناشئين مج : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  260: مطلوب المستوي ال   متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 9/10/2010: التـاريخ  

المواليد 182Bرقم القيد 181Bالنادي 180Bاالســـــــم 21Bالترتيب 
67B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

183B 9 333.65 1995 11013الجزيرة  عمر أشرف أحمد كامل عتيبة  األول  
  7 332.05 1996 15109هليوبوليس  محمد مصطفي عبد الشكور مصطفي الثاني 
  6 307.65 1996 13171الجزيرة   خالد عبد الحميد حسنعمار الثالث 
  5 295.90 1995 11715األهلي أسامة محمد يسن حسن علي الدروي الرابع 
لم يحقق المستوي   247.35 1996 15110هليوبوليس أحمد أيمن أحمد فتحي عبد اللطيف   ----
قق المستوي  لم يح 247.20 1996 13592الزمالك محمد عالء معوض محمد  ----
لم يحقق المستوي   219.80 1995 12157األهلي عمرو صالح الدين محمد مالك يوسف  ----

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 )ب ( الناشئين مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  270: المستوي المطلوب    متر متحرك 3 :السلم           الجزيرة    : المكــان 
 8/10/2010: التـاريخ  

المواليد 186Bرقم القيد 185Bالنادي 184Bاالســـــــم 22Bالترتيب 
68B المستوي

قق المح
مالحظات النقاط 

187B 9 372.40 1995 11013الجزيرة  عمر أشرف أحمد كامل عتيبة  األول  
  7 364.35 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسنالثاني 
  6 299.70 1996 15109هليوبوليس  محمد مصطفي عبد الشكور مصطفي الثالث 
  5 295.50 1996 13592الزمالك محمد عالء معوض محمد الرابع 

  4 279.55 1995 11715األهلي أسامة محمد يسن حسن علي الدروي الخامس 
E.A.T                                                                                                                                                                       
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 )ب ( الناشئين مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  230: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم   الجزيرة           : المكــان 

 10/10/2010: التـاريخ  

المواليد 190Bرقم القيد 189Bالنادي 188Bاالســـــــم 23Bالترتيب 
69B المستوي

المحقق 
ات مالحظالنقاط 

191B 9 288.95 1995 11013الجزيرة  عمر أشرف أحمد كامل عتيبة  األول  
  7 276.00 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسنالثاني 
  6 238.40 1996 13592الزمالك محمد عالء معوض محمد الثالث 
  لم يحقق المستوي 221.50 1995 11797األهلي  عمر طارق محمد فخري فؤاد---- 
لم يحقق المستوي   192.85 1995 12157األهلي عمرو صالح الدين محمد مالك يوسف ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       
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) أ ( الناشئين مج : المرحلة السنية     2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  320: المستوي المطلوب      متر متحرك 1 :السلم   الجزيرة            : المكــان 

 10/10/2010: التـاريخ  

المواليد 194Bرقم القيد 193Bالنادي 192Bاالســـــــم 24Bالترتيب 
70B المستوي

المحقق 
مالحظات ط النقا

195B 9 425.90 1994 10066هليوبوليس  علي عالء حسين الشمر لي  األول  
  7 407.55 1993 10060الجزيرة  عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي الثاني 
  6 397.00 1994 11176هليوبوليس أدهم محمد إبراهيم صابر  الثالث 
  5 394.45 1992 8697سبورتنج عمر حازم عمر أبو وافية  الرابع 

  4 327.15 1992 6958سبورتنج محمود طارق محمد حمزة  الخامس 

  3 322.85 1994 11160األهلي  عبد الرحمن محمد أحمد أحمد  السادس 
لم يحقق المستوي   313.25 1994 10743األهلي  عبد القادر محمد أيمن أحمد الدر ديري ---- 
لم يحقق المستوي   305.35 1994 11875جزيرة ال معتز محمد رضا محمد ماضي محمود ----
لم يحقق المستوي   291.45 1993 2905الزمالك محمد أسامة إسماعيل عباس   ----

لم يحقق المستوي   286.70 1993 10061الجزيرة أحمد سليمان عزب  عاصم أحمد صالح ---- 
E.A.T                                                                                                                                                                       
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 )أ ( الناشئين مج : المرحلة السنية     2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  330: المستوي المطلوب      متر متحرك 3 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 7/10/2010: التـاريخ  

المواليد 198Bرقم القيد 197Bالنادي 196Bاالســـــــم 25Bالترتيب 
71B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

199B 9 467.45 1994 11176هليوبوليس أدهم محمد إبراهيم صابر  األول  
  7 456.50 1994 10066هليوبوليس  علي عالء حسين الشمر لي  الثاني 
  6 429.85 1993 10060الجزيرة  عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي الثالث 
  5 419.20 1994 10743األهلي  عبد القادر محمد أيمن أحمد الدر ديري الرابع 

  4 367.05 1993 10061الجزيرة أحمد سليمان عزب  عاصم أحمد صالح الخامس 
  3 361.85 1992 8697سبورتنج عمر حازم عمر أبو وافية  السادس 
 لم يحقق المستوي  327.60 1992 6958سبورتنج محمود طارق محمد حمزة   ----
 لم يحقق المستوي  274.50 1994 11875الجزيرة  معتز محمد رضا محمد ماضي محمود ----

 لم يحقق المستوي  254.25 1993 2905الزمالك محمد أسامة إسماعيل عباس  ---- 
E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 )أ ( الناشئين مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  270: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم           الجزيرة    : المكــان 
 9/10/2010: التـاريخ  

المواليد 202Bرقم القيد 201Bالنادي 200Bاالســـــــم 26Bالترتيب 
72B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

203B 9 403.10 1994 11176هليوبوليس أدهم محمد إبراهيم صابر  األول  
  7 340.30 1994 10743األهلي  لقادر عبد امحمد أيمن أحمد الدر ديري الثاني 
  6 329.85 1992 11100سبورتنج  مصطفي عصمت محمود عثمان االقشر الثالث 
  5 322.10 1993 10060الجزيرة  عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي الرابع 

  4 306.70 1993 10061الجزيرة أحمد سليمان عزب  عاصم أحمد صالح الخامس 
  3 277.65 1994 11101سبورتنج ريف صادق عبد الرحمن عمر شالسادس 
  2 274.70 1994 11160األهلي  عبد الرحمن محمد أحمد أحمد  السابع 

E.A.T                                                                                                                                                                       
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)  ج( الناشئات مج : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  185: المستوي المطلوب    متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

   8/10/2010 :التـاريخ  

المواليد 206Bرقم القيد 205Bالنادي 204Bاالســـــــم 27Bالترتيب 
73B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

207B 9 230.90 1997 14908سبورتنج  منة اهللا أحمد سميرالميداني األول  
208B 7 225.30 1997 13569 هليوبوليس   أمينة محمد مجدي البربريالثاني  
209B 6 219.80 1998 20302العسكرية 0ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده الثالث  

210B 5 218.85 1998 16607الزمالك محمد مصطفي أحمد يونس  أمنةالرابع  
211B 4 205.05 1998 16292هليوبوليس ليلي خالد حسن سعد الخامس  
212B 3 191.40 1997 18174الزهور رشا حسن محمد سعدي محرم عبد الرحمن السادس  

213B 2 191.15 1997 16544سبورتنج هانيا محمد أحمد عبد اهللا عقدة السابع  
214B 1 190.30 1997 15126الزمالك ت يسري إبراهيم محمد إبراهيم  بسنالثامن  
215B 189.90 1997 14547الجزيرة  نور أحمد صالح أحمد سليمان عزبالتاسع  - 

216B ---- 190.80 1997 16543سبورتنج ميرنا أكرم محمد حافظ  × 
لم تحقق المستوي   178.40 1998 16276الشرطة 0إ آية أيمن علي سيد   ----
لم تحقق المستوي   164.70 1998 19962الشرطة 0إ أميرة ياسر أحمد فؤاد أحمد  ----

لم تحقق المستوي   111.75 1998 15182الزمالك آالء سراج الدين منير سيد عاشور ---- 
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)  ج (الناشئات مج : المرحلة السنية  2011 /2010:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  190: المستوي المطلوب   متر متحرك 3 :السلم              الجزيرة : المكــان 

   10/10/2010 :التـاريخ  

المواليد 219Bرقم القيد 218Bالنادي 217Bاالســـــــم 28Bالترتيب 
74B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

220B 9 275.80 1998 20302العسكرية 0ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده األول  
221B 7 241.05 1997 13569 هليوبوليس   ي البربريأمينة محمد مجدالثاني  
222B 6 235.25 1997 14908سبورتنج  منة اهللا أحمد سميرالميداني الثالث  

223B 5 234.55 1998 16607الزمالك أمنة محمد مصطفي أحمد يونس الرابع  
224B 4 228.35 1998 16292هليوبوليس ليلي خالد حسن سعد الخامس  
225B 3 210.70 1997 14547الجزيرة  ليمان عزبنور أحمد صالح أحمد سالسادس  

226B 2 209.20 1997 15126الزمالك بسنت يسري إبراهيم محمد إبراهيم  السابع  
227B 1 199.10 1997 16544سبورتنج هانيا محمد أحمد عبد اهللا عقدة الثامن  

لم تحقق المستوي   179.75 1998 19962الشرطة 0إ أميرة ياسر أحمد فؤاد أحمد ---- 
لم تحقق المستوي   165.50 1997 18174الزهور رشا حسن محمد سعدي محرم عبد الرحمن ---- 
لم تحقق المستوي   159.85 1998 15182الزمالك آالء سراج الدين منير سيد عاشور ---- 
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)  ج( الناشئات مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  145: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم   الجزيرة            : المكــان 

 7/10/2010: التـاريخ  

المواليد 230Bرقم القيد 229Bالنادي 228Bاالســـــــم 29Bالترتيب 
75B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

231B 9 241.80 1998 20302العسكرية 0ممها محمد عبد السالم عبد السالم جوده األول  
232B 7 211.10 1997 14547الجزيرة  حمد صالح أحمد سليمان عزبنور أالثاني  
233B 6 196.05 1998 16607الزمالك أمنة محمد مصطفي أحمد يونس الثالث  

234B 5 167.60 1997 13569 هليوبوليس   أمينة محمد مجدي البربريالرابع  
  4 164.35 1997 15126الزمالك بسنت يسري إبراهيم محمد إبراهيم   الخامس

  3 161.45 1998 16292هليوبوليس ليلي خالد حسن سعد دس السا
  2 152.15 1997 16544سبورتنج هانيا محمد أحمد عبد اهللا عقدة السابع 
  1 149.80 1997 18174الزهور رشا حسن محمد سعدي محرم عبد الرحمن الثامن 
ي لم تحقق المستو 138.70 1997 16543سبورتنج ميرنا أكرم محمد حافظ ---- 
لم تحقق المستوي  121.85 1998 19962الشرطة 0إ أميرة ياسر أحمد فؤاد أحمد ---- 
لم تحقق المستوي  109.05 1998 15182الزمالك آالء سراج الدين منير سيد عاشور ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       
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)  ب( الناشئات مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا 
  220: المستوي المطلوب    متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 9/10/2010: التـاريخ  

المواليد 237Bرقم القيد 236Bالنادي 235Bاالســـــــم 30Bالترتيب 
76B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

238B 9 276.00 1996 13176الزمالك حبيبة أشرف كمال شعيب  األول  
239B 7 269.95 1996 13178  الزمالك نادين محمد عبد النبي حسن حسنين  الثاني  
240B 6 245.30 1995 16286سبورتنج نادين محمد أحمد عبد اهللا عقدة  الثالث  

لم تحقق المستوي   208.10 1996 16606سبورتنج فريدة شريف صادق عبد الرحمن  ----
لم تحقق المستوي   161.90 1996  16287سبورتنج ملكة أحمد محمد عبد العزيز ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
)  ب(الناشئات مج : المرحلة السنية  2011 /2010:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  230: المستوي المطلوب   متر متحرك 3 :السلم           الجزيرة    : المكــان 
  8/10/2010: تـاريخ  ال

المواليد 243Bرقم القيد 242Bالنادي 241Bاالســـــــم 31Bالترتيب 
77B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

244B 9 283.70 1996 13176الزمالك حبيبة أشرف كمال شعيب  األول  
245B 7 174.40 1996 13178  الزمالك نادين محمد عبد النبي حسن حسنين  الثاني  
246B 6 244.05 1996 16606سبورتنج لرحمن فريدة شريف صادق عبد االثالث  

لم تحقق المستوي   218.10 1995 16286سبورتنج نادين محمد أحمد عبد اهللا عقدة   ----
لم تحقق المستوي   217.00 1996 11878هليوبوليس أمينة إسماعيل رضا محمد أحمد حسن ---- 
لم تحقق المستوي   189.85 1996 13168األهلي    سلمي يحيى عبد الرؤوف محمد محمود---- 

                                                                                                                                                  E.A.T 
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)  ب (الناشئات مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  190: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم   الجزيرة            : المكــان 

    10/10/2010 :التـاريخ  

المواليد 249Bرقم القيد 248Bالنادي 247Bاالســـــــم 32Bالترتيب 
78B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

250B 9 291.50 1996 13176الزمالك حبيبة أشرف كمال شعيب  األول  
251B 7 263.60 1996 13178  الزمالك دين محمد عبد النبي حسن حسنين  ناالثاني  
252B 6 198.90 1996 11878هليوبوليس أمينة إسماعيل رضا محمد أحمد حسن الثالث  

لم تحقق المستوي   189.75 1995 13577الزهور يمني مسعد مختار سيد إبراهيم ---- 
لم تحقق المستوي   177.15 1995 14876األهلي نورهان أحمد محمد العتر ---- 

                                                                                                                                                  E.A.T 
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) أ (  الناشئات مج: المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  280: المستوي المطلوب    متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 10/10/2010: التـاريخ  

المواليد 255Bرقم القيد 254Bالنادي 253Bاالســـــــم 33Bالترتيب 
79B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

256B 9 282.05 1994 10601األهلي شنيشن دينا محمد فؤاد مصطفي كامل األول  
257B ----لم تحقق المستوي   267.35 1994 13609هليوبوليس  ليلي محمود إسماعيل سمهود

لم تحقق المستوي   222.40 1994 19965الجزيرة  زينه عمرو عاطف القاضي ----
لم تحقق المستوي   218.75 1993 11889األهلي  غادة عماد عبد الغني علي سليمان ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
) أ ( الناشئات مج : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس      الجمهورية : البطـولـة 
  290: المستوي المطلوب     متر متحرك 3 :سلم   ال     الجزيرة       : المكــان 

   7/10/2010 :التـاريخ  

المواليد 260Bرقم القيد 259Bالنادي 258Bاالســـــــم 34Bالترتيب 
80B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

261B 9 331.25 1994 10601األهلي شنيشن دينا محمد فؤاد مصطفي كامل األول  
262B 7 324.75 1994 13609هليوبوليس  ليلي محمود إسماعيل سمهودالثاني  
263B 6 300.40 1993 10609الزمالك  مارينا ميشيل مكسيوس ميخائيل   الثالث  

264B ---- لم تحقق المستوي   226.85 1993 11889األهلي  غادة عماد عبد الغني علي سليمان
E.A.T                                                                                                                                                                       

 
) أ ( الناشئات مج : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  220: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم   الجزيرة            : المكــان 
 9/10/2010: ريخ  التـا

المواليد 267Bرقم القيد 266Bالنادي 265Bاالســـــــم 35Bالترتيب 
81B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

268B 9 266.00 1994 10601األهلي شنيشن دينا محمد فؤاد مصطفي كامل األول  
  7 263.10 1993 10609الزمالك  مارينا ميشيل مكسيوس ميخائيل   الثاني 

269B 6 251.70 1992 14877األهلي  ي أبو بكر نورهان عبده محمد علالثالث  
 لم تحقق المستوي  239.45 1993 11889األهلي  غادة عماد عبد الغني علي سليمان ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                     



                                                                        W�U��K� ÍdB*« œU%ô«      fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

العمومي رجال : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  245: المستوي المطلوب    متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

   15/10/2010 :التـاريخ  

مواليد ال272Bرقم القيد 271Bالنادي 270Bاالســـــــم 36Bالترتيب 
82B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

273B 9 334.35 1991  5590األهلي طارق أحمد علي شعيرة  األول  
274B 7 326.75 1993 10060الجزيرة  عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي الثاني  
275B 6 303.10 1994 10066هليوبوليس  علي عالء حسين الشمر لي  الثالث  

276B 5 282.85 1989 2900الشرطة 0إ هللا محمد عاطف محمد حسب االرابع  
277B 4 263.95 1989 3508سبورتنج  زياد عمرو محمد أبو الغيط  الخامس  
278B 3 262.60 1995 11013الجزيرة  عمر أشرف أحمد كامل عتيبة  السادس  

لم يحقق المستوي   244.75 1994 11176هليوبوليس أدهم محمد إبراهيم صابر   ----
لم يحقق المستوي   235.15 1987 3290األهلي ر محمد عبد المجيد محمد عبد الناص---- 
لم يحقق المستوي   215.70 1991 6928الشرطة 0إ صالح ممدوح صادق حسن  ---- 
لم يحقق المستوي   189.20 1996 15109هليوبوليس  محمد مصطفي عبد الشكور مصطفي ---- 
لم يحقق المستوي   166.90 1991 5721هلي األ عبد الرحمن عبد الناصر محمد عبد المجيد---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 



                                                                        W�U��K� ÍdB*« œU%ô«      fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

العمومي رجال : المرحلة السنية  2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  260: المستوي المطلوب   متر متحرك 3 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 16/10/2010: التـاريخ  

المواليد 281Bرقم القيد 280Bالنادي 279Bاالســـــــم 37Bالترتيب 
83B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

282B 9 366.00 1991  5590األهلي طارق أحمد علي شعيرة  األول  
283B 7 308.30 1993 10060الجزيرة  عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي الثاني  
284B 6 304.85 1994 10066هليوبوليس  علي عالء حسين الشمر لي  الثالث  

285B 5 290.00 1994 11176هليوبوليس أدهم محمد إبراهيم صابر  الرابع  
  4 288.50 1989 3508سبورتنج  زياد عمرو محمد أبو الغيط   الخامس
  3 279.90 1995 11013الجزيرة  عمر أشرف أحمد كامل عتيبة   السادس
  2 269.50 1988 1214 األهليمحمود الحاتي حسني محمد حسن  السابع 
 ×  267.50 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسن---- 
لم يحقق المستوي   244.80 1989 2900الشرطة 0إ محمد عاطف محمد حسب اهللا ---- 
لم يحقق المستوي   243.80 1991 5719األهلي  رشاد  أيمن أحمد عالء الدين محمد ---- 
لم يحقق المستوي   235.35 1991 6928الشرطة 0إ صالح ممدوح صادق حسن  ---- 
لم يحقق المستوي   231.20 1987 3290األهلي محمد عبد الناصر محمد عبد المجيد ---- 
لم يحقق المستوي   220.40 1988 2890 الزمالك عبد الرحمن محمد مصطفي أحمد---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       



                                                                        W�U��K� ÍdB*« œU%ô«      fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

العمومي رجال : المرحلة السنية   2010/2011:  مالموس       جمهوريةال :طـولـة بلا
  260: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 14/10/2010: التـاريخ  

المواليد 288Bرقم القيد 287Bالنادي 286Bاالســـــــم 38Bالترتيب 
84B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

289B 9 289.35 1994 11176هليوبوليس هم محمد إبراهيم صابر  أداألول  
290B 7 279.40 1995 11013الجزيرة  عمر أشرف أحمد كامل عتيبة  الثاني  
291B 6 277.40 1991  5590األهلي طارق أحمد علي شعيرة  الثالث  

292B 5 276.60 1988 1214 األهليمحمود الحاتي حسني محمد حسن  الرابع  
293B ----261.65 1994 10743األهلي  عبد القادر د الدر ديري محمد أيمن أحم  × 

لم يحقق المستوي   252.15 1991 6928الشرطة 0إ صالح ممدوح صادق حسن   ----
لم يحقق المستوي   243.10 1987 3290األهلي محمد عبد الناصر محمد عبد المجيد ---- 
لم يحقق المستوي   237.55 1996 13171الجزيرة   عمار خالد عبد الحميد حسن---- 
لم يحقق المستوي   232.75 1988 2616األهلي  هاني حمدي عبد المعطي عبد اهللا ---- 
لم يحقق المستوي   222.70 1989 2900الشرطة 0إ محمد عاطف محمد حسب اهللا ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                           



     W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                                       fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

 العمومي آنسات: المرحلة السنية      2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
  195: المستوي المطلوب    متر متحرك 1 :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 16/10/2010: التـاريخ  

المواليد 296Bرقم القيد 295Bالنادي 294Bاالســـــــم 39Bالترتيب 
85B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  9 219.85 1994 10601األهلي شنيشن دينا محمد فؤاد مصطفي كامل  األول
  7 206.20 1991 2901هليوبوليس ندا إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم  الثاني 
لم تحقق المستوي   188.15 1988 3510 سبورتنجسلمي عمرو محمد أبو الغيط  ---- 
لم تحقق المستوي   182.25 1996 13178  الزمالك نادين محمد عبد النبي حسن حسنين  ---- 
لم تحقق المستوي   187.80 1996 13176الزمالك حبيبة أشرف كمال شعيب  ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
العمومي آنسات : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

  205: المستوي المطلوب   متر متحرك 3 :السلم           الجزيرة    : المكــان 
  15/10/2010 :التـاريخ  

المواليد 299Bرقم القيد 298Bالنادي 297Bاالســـــــم 40Bالترتيب 
86B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

  9 221.45 1996 13176الزمالك حبيبة أشرف كمال شعيب  األول 
لم تحقق المستوي   200.45 1994 13609هليوبوليس ليلي محمود إسماعيل سمهود ---- 
لم تحقق المستوي   182.85 1991 2901هليوبوليس عبد الحكيم إبراهيم  ندا إبراهيم ---- 
لم تحقق المستوي   159.55 1993 10609الزمالك  مارينا ميشيل مكسيوس ميخائيل   ---- 
لم تحقق المستوي   156.00 1996 13178  الزمالك نادين محمد عبد النبي حسن حسنين  ---- 
لم تحقق المستوي   154.60 1994 10601األهلي شنيشن مل دينا محمد فؤاد مصطفي كا---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       



     W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                                       fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

العمومي آنسات : المرحلة السنية   2010/2011:  موسالم       جمهوريةال: طـولـة بلا
  205: المستوي المطلوب     الثابت        :السلم           الجزيرة    : المكــان 

 14/10/2010: التـاريخ  

المواليد 302Bرقم القيد 301Bالنادي 300Bاالســـــــم 41Bالترتيب 
87B المستوي

المحقق 
مالحظات النقاط 

303B 9 205.20 1996 13176الزمالك حبيبة أشرف كمال شعيب  األول  
لم يحقق المستوي   196.65 1996 13178  الزمالك نادين محمد عبد النبي حسن حسنين   ----
لم يحقق المستوي   180.45 1994 10601األهلي شنيشن دينا محمد فؤاد مصطفي كامل  ----

ق المستوي  لم يحق 177.80 1988 3510 سبورتنجسلمي عمرو محمد أبو الغيط  ---- 
لم يحقق المستوي   167.25 1992 14877األهلي  نورهان عبده محمد علي أبو بكر ---- 
لم يحقق المستوي   163.95 1993 10609الزمالك  مارينا ميشيل مكسيوس ميخائيل   ---- 

E.A.T                                                                                                                                                                       



     W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                                       fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

العمومي رجال   : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
 السلم المتحرك التوافقي  الغطس الزوجي: السلم          الجزيرة    :   المكــان
 230: المستوي المطلوب        17/10/2010 :   التـاريخ

مالحظات  النقاط 
88B المستوي

المحقق 
89B المواليد 90B رقم القيد 304B النادي 42B االســـــــم الترتيب 

 9 333.84 
1994 11176 

هليوبوليس 
 أدهم محمد إبراهيم صابر 

305B علي عالء حسين الشمر لي  10066 1994األول 

 7 328.83 
1987 1323 

الجزيرة 
كريا يحيى ضو يحيى ز

عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي  10060 1993الثاني 

 6 275.19 
1994 10743 

األهلي 
عبد القادر محمد أيمن أحمد الدر ديري 

 محمود الحاتي حسني محمد حسن 1214 1988الثالث 

 5 238.80 
1991 6928 

الشرطة 0إ 
صالح ممدوح صادق حسن  

محمد عاطف محمد حسب اهللا  2900 1989الرابع 

E.A.T 
 
 
 
 
 
العمومي رجال   : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

 السلم الثابت التوافقي  الغطس الزوجي: السلم          هليوبوليس:   المكــان
 210: المستوي المطلوب               22/10/2010 :   التـاريخ

حظات مال النقاط 
91B المستوي

المحقق 
92B المواليد 93B رقم القيد 306B النادي 43B االســـــــم الترتيب 

 9 285.84 
1991 5590 

األهلي 
طارق أحمد علي شعيرة 

307B محمود الحاتي حسني محمد حسن 1214 1988األول 

 7 272.97 
1993 10060 

الجزيرة 
عبد المطلب عماد الدين شيرين فوزي 

 عمار خالد عبد الحميد حسن 13171 1996الثاني 

 6 271.78 
1994 10066 

هليوبوليس 
 علي عالء حسين الشمر لي

أدهم محمد إبراهيم صابر  11176 1994الثالث 

 5 233.97 
1989 2900 

الشرطة 0إ 
محمد عاطف محمد حسب اهللا 

صالح ممدوح صادق حسن  6928 1991الرابع 

E.A.T                                                                                                                                                                       

 



     W�U��K� ÍdB*« œU%ô«                                                                       fDG�«                           

    إداري لجنة المسابقات                      الحكم العام حكم السكرتارية                                                   
 

العمومي آنسات    : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا
السلم المتحرك  الغطس الزوجي التوافقي : السلم           الجزيرة   :  المكــان 

 195: المستوي المطلوب               17/10/2010:  التـاريخ  

مالحظات  النقاط 
94B المستوي

المحقق 
95B المواليد 96B رقم القيد 308B النادي 44B االســـــــم الترتيب 

 9 223.41 
1994 13609 

هليوبوليس 
  ليلي محمود إسماعيل سمهود

309B ندا إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم 2901 1991األول 

 7 212.55 
1996 13176 

الزمالك 
حبيبة أشرف كمال شعيب  

نادين محمد عبد النبي حسن حسنين   13178 1996الثاني 

E.A.T  

 
 
 
 
 
العمومي آنسات    : المرحلة السنية    2010/2011:  مالموس       جمهوريةال: طـولـة بلا

السلم الثابت  الغطس الزوجي التوافقي : السلم           هليوبوليس:  المكــان 
 180 : المستوي المطلوب                  22/10/2010:  التـاريخ  

مالحظات  النقاط 
97B المستوي

المحقق 
98B المواليد 99B رقم القيد 310B النادي 45B االســـــــم الترتيب 

 9 189.60 
1994 10601 

األهلي 
 شنيشنامل دينا محمد فؤاد مصطفي ك

311B األول
نورهان عبده محمد علي أبو بكر  14877 1992

 7 183.78 
1996 13176 

الزمالك 
حبيبة أشرف كمال شعيب  

نادين محمد عبد النبي حسن حسنين   13178 1996الثاني 

E.A.T  
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