
 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

لمسباحة   كأس مصرالكأس العام لبطولة 
 2016/ 7/4  إلي  2016/ 16/3 التي أقيمت خالل الفترة من 

الفعمية  لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب 
  708األىمي األول 
  624سبورتنج الثاني 
  598سموحو الثالث 
  582صري الصيد المالرابع 

  553الشمس الخامس 
  531ىميوبوليس السادس 
  489المعادي واليخت السابع 
  472الزمالك الثامن 
  447الغابة التاسع 
  423القاىرة العاشر 

  412البنك األىمي اإلسكندرية الحادي عشر 
  411أكتوبر  6مدينة الثاني عشر 
  407وادي دجمة الثالث عشر 
  350زيرة الجالرابع عشر 

  311ىميوليدو الخامس عشر 
  302المؤسسة العسكرية السادس عشر 
  296الزىور السابع عشر 
  273اإلتحاد السكندري الثامن عشر 
  268األوليمبي التاسع عشر 
  236طنطا العشرون 

  184الرواد الواحد والعشرون 
  171التوفيقية لمتنس الثاني والعشرون 

  167الطالبية ن الثالث والعشرو
  160المقاولون العرب الرابع والعشرون 

  146مدينة نصر الخامس والعشرون 
  141جمعية الشبان المسيحية السادس والعشرون 
  134جزيرة الورد  السابع والعشرون
  131الترسانة الثامن والعشرون 

  96الحوار والعشرون  التاسع
  91ستاد المنصورة الثالثون 

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

لمسباحة  كأس مصرتابع الكأس العام لبطولة 
 2016/ 7/4  إلي  2016/ 16/3 التي أقيمت خالل الفترة من 

الفعمية  لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب 
  86إتحاد الشرطة الواحد والثالثون 
  85حموان العام الثاني والثالثون 
  78إنبي الثالث والثالثون 
  75البنك األىمي الجيزة الرابع والثالثون 

  55رأس البر الخامس والثالثون 
  34مايو  15مدينة السادس والثالثون 
  26النصر السابع والثالثون 
  25المنصورة الثامن والثالثون 
  23الشيخ زايد التاسع والثالثون 

  22اإلسماعيمي األربعون 
 مشاركة مركز شباب روض الفرج --------- 
 مشاركة الرياضات البحرية الغردقة --------- 
 مشاركة جولدي --------- 
 مشاركة الصيد اإلسكندرية --------- 
 مشاركة حرس الحدود --------- 

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 لبطولة كأس مصر لمسباحةناشئين لل الكأس العام         
الفعمية  لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع جمالي نقاط التفوق  إاسم النادي الترتيب 
  299األىمي األول 
  262سموحو الثاني 
ميدالية ذىبية  24 252سبورتنج الثالث 
ميدالية ذىبية  15 252الشمس الرابع 

  231الصيد المصري الخامس 
  209وادي دجمة السادس 
  198ىميوبوليس السابع 

  197الزمالك امن الث
  189القاىرة التاسع 
  186الغابة العاشر 

  184المعادي واليخت  11ال
  161البنك األىمي اإلسكندرية  12ال
  154الزىور  13ال
  150أكتوبر  6مدينة  14ال
  144ىميوليدو  15ال
  133المؤسسة العسكرية  16ال
  132األوليمبي  17ال
  125طنطا  18ال
  121طالبية ال 19ال
  113التوفيقية لمتنس  20ال
  105مدينة نصر  21ال
  102جمعية الشبان المسيحية  22ال
  92الجزيرة  23ال
  91اإلتحاد السكندري  24ال
  82الرواد  25ال
  63الترسانة  26ال
  51ستاد المنصورة  27ال
  44البنك األىمي الجيزة  28ال
  42الحوار  29ال
  38إنبي  30ال

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 لبطولة كأس مصر لمسباحةناشئين لل تابع الكأس العام
الفعمية  لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب 

  35المقاولون العرب  31ال
  33حموان العام  32ال
  28جزيرة الورد  33ال
المركز السابع  1 26رأس البر  34ال
المركز الثامن  2 26النصر  35ال
 11المركز ال 1 26إتحاد الشرطة  36ال
  22اإلسماعيمي  37ال
  16المنصورة  38ال

 مشاركة مركز شباب روض الفرج ----- 
 مشاركة مايو  15مدينة ----- 
 مشاركة حرس الحدود ----- 
 مشاركة الشيخ زايد ----- 
 مشاركة جولدي ----- 
 مشاركة اضات البحرية الغردقة الري----- 

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 لبطولة كأس مصر لمسباحة لمناشئات الكأس العام
الفعمية  لمميداليات والمراكزفي حالة التعادل الرجوع إجمالي نقاط التفوق  اسم النادي الترتيب 
  295األىمي األول 
  258سبورتنج الثاني 
  256الصيد المصري الثالث 
  238ىميوبوليس الرابع 

  237 سموحوالخامس 
  212الشمس السادس 
  207المعادي واليخت السابع 
  189الزمالك الثامن 
  172أكتوبر  6مدينة التاسع 
  166الغابة العاشر 

  165البنك األىمي اإلسكندرية  11ال
  163الجزيرة  12ال
  160القاىرة  13ال
  151وادي دجمة  14ال
  95ة المؤسسة العسكري 15ال
  86اإلتحاد السكندري  16ال
  84المقاولون العرب  17ال
  83ىميوليدو  18ال
  78طنطا  19ال
  70الزىور  20ال
  68الترسانة  21ال
  67جزيرة الورد  22ال
  63الرواد  23ال
  60إتحاد الشرطة  24ال
  55األوليمبي  25ال
  54الحوار  26ال
  52حموان العام  27ال
  41مدينة نصر  28ال
ميدالية برونزية  1 40ستاد المنصورة  29ال
 13المركز ال 1 40إنبي  30ال

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

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

  39يحية جمعية الشبان المس 31ال
  34مايو  15مدينة  32ال
  31البنك األىمي الجيزة  33ال
  29رأس البر  34ال
  25التوفيقية لمتنس  35ال
  23الشيخ زايد  36ال
  13الطالبية  37ال
  9المنصورة  38ال

 مشاركة الصيد اإلسكندرية ----- 
 مشاركة اإلسماعيمي ----- 
 مشاركة النصر ----- 
 مشاركة ي جولد----- 
 مشاركة مركز شباب روض الفرج ----- 

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة 11مرحمة كأس           
   26/3/2016 إلي  22/3 من يومالتي أقيمت و          

ناشئات   ناشئين                          
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 30الصيد المصري ول األ 30 الشمس األول 
 27المعادي واليخت الثاني  27األىمي الثاني 
 24وادي دجمة الثالث  24وادي دجمة الثالث 
 21الغابة الرابع  21سموحو الرابع 

 20سموحو الخامس  20ىميوبوليس الخامس 
 19الشمس السادس  19اإلتحاد السكندري السادس 
 18مايو  15مدينة السابع  18الصيد المصري السابع 
 17المؤسسة العسكرية الثامن  17سبورتنج الثامن 
 16األىمي التاسع  16المعادي واليخت التاسع 
 15سبورتنج العاشر  15التوفيقية لمتنس العاشر 

 14اإلتحاد السكندري  11ال 14إنبي  11ال
 13جزيرة الورد  12ال 13طنطا  12ال
 12التوفيقية لمتنس  13ال 12الزمالك  13ال
 11طنطا  14ال 11جمعية الشبان المسيحية  14ال
 10البنك األىمي اإلسكندرية  15ال 10الترسانة  15ال
 9جمعية الشبان المسيحية  16ال 9المؤسسة العسكرية  16ال
 8ىميوبوليس  17ال 8البنك األىمي اإلسكندرية  17ال
 7الزمالك  18ال 7اإلسماعيمي  18ال
 6مدينة نصر  19ال 6األوليمبي  19ال
 5المقاولون العرب  20ال 5الغابة  20ال
 3األوليمبي  21ال 3المنصورة  21ال
 3المنصورة  22ال 3ىميوليدو  22ال
 3الترسانة  23ال 3مدينة نصر  23ال
 3القاىرة  24ال 3القاىرة  24ال

 3الجزيرة  25المشاركة الجزيرة  -----
 3الحوار م  25المشاركة  جولدي -----
 3الزىور  27المشاركة أكتوبر   6مدينة  -----
مشاركة النصر  -----مشاركة الزىور  -----

  T E.A.



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة11مرحمة كأس تابع            
   26/3/2016 إلي  22/3 من يوموالتي أقيمت           
ناشئات   ناشئين                          

 نقاط التفوقاسم النادي ب الترتينقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
مشاركة الشيخ زايد  -----مشاركة المقاولون العرب  -----
مشاركة إنبي  -----مشاركة البنك االىمي الجيزة  -----
مشاركة الرواد  -----مشاركة مايو  15مدينة  -----
مشاركة أكتوبر   6مدينة  -----مشاركة إتحاد الشرطة  -----
مشاركة ىميوليدو  -----مشاركة الحوار  -----
مشاركة حموان العام  -----مشاركة الرواد  -----
مشاركة  جولدي -----مشاركة النصر  -----
مشاركة اإلسماعيمي  -----مشاركة حموان العام  -----
   مشاركة الشيخ زايد  -----

  T E.A.



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة12مرحمة كأس     
 1/4/2016 إلي 3/ 28من يوم والتي أقيمت             

ناشئات   ناشئين                      
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 30ىميوبوليس األول  30أكتوبر   6مدينة األول 
 27الصيد المصري الثاني  27الصيد المصري الثاني 
 24سبورتنج الثالث  24المعادي واليخت الثالث 
 21األىمي الرابع  21ي دجمة وادالرابع 

 20وادي دجمة الخامس  20سموحو الخامس 
 19المؤسسة العسكرية السادس  19طنطا السادس 
 18األوليمبي السابع  18األىمي السابع 
 17سموحو الثامن  17ىميوليدو الثامن 
 16الحوار التاسع  16الجزيرة التاسع 
 15ىميوليدو العاشر  15الطالبية العاشر 

 14البنك األىمي اإلسكندرية  11ال 14القاىرة  11ال
 13المعادي واليخت  12ال 13ىميوبوليس  12ال
 12أكتوبر   6مدينة  13ال 12حموان العام  13ال
 11حموان العام  14ال 11إنبي  14ال
 10طنطا  15ال 10اإلتحاد السكندري  15ال
 9الغابة  16ال 9البنك األىمي اإلسكندرية  16ال
 8الشمس  17ال 8ستاد المنصورة  17ال
 7الترسانة  18ال 7المؤسسة العسكرية  18ال
 6المنصورة  19ال 6الزمالك  19ال
 5الزمالك  20ال 5الشمس  20ال
 3مايو  15مدينة  21ال 3سبورتنج  21ال
 3الجزيرة  22ال 3الرواد  22ال
 مشاركةإنبي  ----- 3مدينة نصر  23ال
 مشاركةمدينة نصر  ----- 3الحوار  24ال
 مشاركةستاد المنصورة  ----- 3جزيرة الورد  25ال
 مشاركةالمقاولون العرب  ----- 3إتحاد الشرطة  26ال
 مشاركةالزىور  ----- 3الغابة  27ال
 مشاركةإتحاد الشرطة  ----- 3الترسانة  28ال

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة12مرحمة كأس تابع        
 1/4/2016 إلي 3/ 28من يوم ت والتي أقيم            

ناشئات   ناشئين                      
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 

 مشاركةالرواد  ----- 3البنك األىمي الجيزة  29ال
 مشاركةالقاىرة  ----- 3اإلسماعيمي  30ال
 كةمشارالنصر  ----- 3التوفيقية لمتنس  31ال

 مشاركةالشيخ زايد  ----- مشاركةاألوليمبي  -----
 مشاركةالتوفيقية لمتنس  ----- مشاركةالزىور  -----
 مشاركةالبنك األىمي الجيزة  ----- مشاركةالنصر  -----
 مشاركةمركز شباب روض الفرج  ----- مشاركةالشيخ زايد  -----
    مشاركةالمقاولون العرب  -----
    مشاركةالبر رأس  -----
    مشاركةمركز شباب روض الفرج  -----
    مشاركةمايو  15مدينة  -----

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة13 كأس مرحمة    
 7/4/2016 إلي   3/4من يوم والتي أقيمت        

ناشئات   ناشئين 
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 40سبورتنج ألول ا 40سبورتنج األول 
 37المعادي واليخت الثاني  37األىمي الثاني 
 34ىميوبوليس الثالث  34سموحو الثالث 
 31األىمي الرابع  31وادي دجمة الرابع 

 30الشمس الخامس  30الشمس الخامس 
 29الصيد المصري السادس  29الصيد المصري السادس 
 28ة وادي دجلالسابع  28أكتوبر   6مدينة السابع 
 27الزمالك الثامن  27المعادي واليخت الثامن 
 26القاىرة التاسع  26ىميوليدو التاسع 
 25سموحو العاشر  25الزمالك العاشر 

 24جزيرة الورد  11ال 24األوليمبي  11ال
 23الشيخ زايد  12ال 23طنطا  12ال
 22مدينة نصر  13ال 22الغابة  13ال
 21أكتوبر   6مدينة  14ال 21المؤسسة العسكرية  14ال
 20الغابة  15ال 20جمعية الشبان المسيحية  15ال
 19طنطا  16ال 19الطالبية  16ال
 18البنك األىمي الجيزة  17ال 18القاىرة  17ال
 17الحوار  18ال 17ىميوبوليس  18ال
 16البنك األىمي اإلسكندرية  19ال 16ستاد المنصورة  19ال
 15جمعية الشبان المسيحية  20ال 15كندرية البنك األىمي اإلس 20ال
 13الجزيرة  21ال 13إنبي  21ال
 13الترسانة  22ال 13التوفيقية لمتنس  22ال
 13ىميوليدو  23ال 13الحوار  23ال
 13إتحاد الشرطة  24ال 13مدينة نصر  24ال
 مشاركةإنبي  ----- 13الترسانة  25ال
 كةمشارالرواد  ----- 13المنصورة  26ال
 مشاركةالزىور  ----- 13البنك األىمي الجيزة  27ال
 مشاركةاإلسماعيمي  ----- 13الشيخ زايد  م 27ال

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة13كأس مرحمة تابع 
 7/4/2016 إلي   3/4من يوم والتي أقيمت        

ناشئات   ناشئين 
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 

 مشاركةحموان العام  ----- 13رأس البر  29ال
 مشاركةالمقاولون العرب  ----- 13الزىور  م 29ال

 مشاركةالصيد اإلسكندرية  ----- مشاركةالجزيرة  -----
 مشاركةالنصر  ----- مشاركةالنصر  -----
 مشاركةمايو  15مدينة  ----- مشاركةمركز شباب روض الفرج  -----
 مشاركةالتوفيقية لمتنس  ----- مشاركةد جزيرة الور -----
    مشاركةمايو  15مدينة  -----
    مشاركةاإلسماعيمي  -----
    مشاركةإتحاد الشرطة  -----
    مشاركةحموان العام  -----
    مشاركةالرواد  -----
    مشاركةالمقاولون العرب  -----

   E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة14كأس مرحمة        
 1/4/2016 إلي   28/3من يوم والتي أقيمت           

ناشئات   ناشئين                        
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 40األىمي األول  40األىمي األول 
 37أكتوبر   6مدينة الثاني  37الجزيرة الثاني 
 34الصيد المصري الثالث  34الشمس الثالث 
 31الجزيرة الرابع  31المعادي واليخت الرابع 

 30سموحو الخامس  30القاىرة الخامس 
 29القاىرة السادس  29سموحو السادس 
 28اإلتحاد السكندري السابع  28المؤسسة العسكرية السابع 
 27المعادي واليخت الثامن  27الطالبية الثامن 
 26الشمس التاسع  26الصيد المصري التاسع 
 25سبورتنج العاشر  25سبورتنج العاشر 

 24حموان العام  11ال 24التوفيقية لمتنس  11ال
 23طنطا  12ال 23وادي دجمة  12ال
 22ستاد المنصورة  13ال 22الغابة  13ال
 21ىميوبوليس  14ال 21حموان العام  14ال
 20وادي دجمة  15ال 20الرواد  15ال
 19يدو ىميول 16ال 19اإلسماعيمي  16ال
 18الحوار  17ال 18ىميوبوليس  17ال
 17الزمالك  18ال 17جمعية الشبان المسيحية  18ال
 16البنك األىمي اإلسكندرية  19ال 16الزىور  19ال
 15جمعية الشبان المسيحية  20ال 15أكتوبر   6مدينة  20ال
 13الغابة  21ال 13رأس البر  21ال
 13الجيزة  البنك األىمي 22ال 13النصر  22ال
 13مايو  15مدينة  23ال 13البنك األىمي اإلسكندرية  23ال
 13التوفيقية لمتنس  24ال 13الترسانة  24ال
 13إنبي  25ال 13الزمالك  25ال
 13إتحاد الشرطة  26ال 13الحوار  26ال
 13الطالبية  27ال 13طنطا  27ال

 مشاركةرأس البر  ----- مشاركةإنبي  -----
E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة14كأس مرحمة تابع     
 1/4/2016 إلي   28/3من يوم والتي أقيمت           

ناشئات   ناشئين                        
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 مشاركةالرواد  ----- مشاركةالمقاولون العرب  -----
 مشاركةالنصر  ----- مشاركةإتحاد الشرطة  -----
 مشاركةالترسانة  ----- مشاركةمركز شباب روض الفرج  -----
 مشاركةالزىور  ----- مشاركةالرياضات البحرية الغردقة  -----
 مشاركةالشيخ زايد  ----- مشاركةجولدي  -----
    مشاركةمدينة نصر  -----
    مشاركةالشيخ زايد  -----
    مشاركةمايو  15مدينة  -----
    مشاركةجزيرة الورد  -----
    مشاركةىميوليدو  -----
    مشاركةاإلتحاد السكندري  -----

E.A.T            



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

سنة  15كأس مرحمة  
 7/4/2016 إلي   3/4من يوم والتي أقيمت            

ناشئات   ناشئين                    
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 40األىمي األول  40األىمي األول 
 37الجزيرة الثاني  37ىميوبوليس الثاني 
 34القاىرة الثالث  34وادي دجمة الثالث 
 31وادي دجمة الرابع  31الشمس الرابع 

 30سموحو الخامس  30الزمالك الخامس 
 29ىميوبوليس السادس  29الغابة السادس 
 28أكتوبر   6مدينة السابع  28تنج سبورالسابع 
 27المؤسسة العسكرية الثامن  27مدينة نصر الثامن 
 26الغابة التاسع  26سموحو التاسع 
 25الشمس العاشر  25الصيد المصري العاشر 

 24البنك األىمي اإلسكندرية  11ال 24الترسانة  11ال
 23الزمالك  12ال 23الزىور  12ال
 22الصيد المصري  13ال 22القاىرة  13ال
 21سبورتنج  14ال 21البنك األىمي اإلسكندرية  14ال
 20الحوار  15ال 20أكتوبر   6مدينة  15ال
 19الترسانة  16ال 19التوفيقية لمتنس  16ال
 18ستاد المنصورة  17ال 18اإلتحاد السكندري  17ال
 17حموان العام  18ال 17طنطا  18ال
 16يوليدو ىل 19ال 16الجزيرة  19ال
 15طنطا  20ال 15ىميوليدو  20ال
 13المقاولون العرب  21ال 13المؤسسة العسكرية  21ال
 13مدينة نصر  22ال 13األوليمبي  22ال
 مشاركةالتوفيقية لمتنس  ----- 13النصر  23ال
 مشاركةالمعادي واليخت  ----- 13الحوار  24ال

    مشاركةالمقاولون العرب  -----
    مشاركةالرواد  -----
    مشاركةالترسانة  -----
    مشاركةحرس الحدود  -----

E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

سنة  15كأس مرحمة تابع       
 7/4/2016 إلي   3/4من يوم والتي أقيمت            

ناشئات   ناشئين                    
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
    مشاركةالبنك األىمي الجيزة  -----
    مشاركةالشيخ زايد  -----
    مشاركةجولدي  -----
    مشاركةحموان العام  -----
    مشاركةإتحاد الشرطة  -----
    مشاركةرأس البر  -----
    مشاركةالمعادي واليخت  -----
    مشاركةمركز شباب روض الفرج  -----
    مشاركةد جزيرة الور -----
    مشاركةالطالبية  -----
    مشاركةإنبي  -----

E.A.T       
  



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة 16كأس مرحمة        
 20/3/2016 إلي 16/3من يوم والتي أقيمت            

ناشئات   ناشئين                         
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 

 50األىمي األول  50سبورتنج ول األ
 47سبورتنج الثاني  47األىمي الثاني 
 44اإلتحاد السكندري الثالث  44اإلتحاد السكندري الثالث 
 41الصيد المصري الرابع  41سموحو الرابع 

 40أكتوبر   6مدينة الخامس  40طنطا الخامس 
 39الغابة السادس  39التوفيقية لمتنس السادس 
 38البنك األىمي اإلسكندرية السابع  38لزمالك االسابع 
 37الشمس الثامن  37الشمس الثامن 
 36المقاولون العرب التاسع  36وادي دجمة التاسع 
 35الزمالك العاشر  35المقاولون العرب العاشر 

 34المعادي واليخت  11ال 34الزىور  11ال
 33ىميوبوليس  12ال 33القاىرة  12ال
 32المؤسسة العسكرية  13ال 32الغابة  13ال
 31سموحو  14ال 31البنك األىمي اإلسكندرية  14ال
 30جزيرة الورد  15ال 30المؤسسة العسكرية  15ال
 29رأس البر  16ال 29الرواد  16ال
 28وادي دجمة  17ال 28أكتوبر   6مدينة  17ال
 27إنبي  18ال 27الصيد المصري  18ال
 26لترسانة ا 19ال 26ىميوليدو  19ال
مشاركة القاىرة  ----- 25جزيرة الورد  20ال
مشاركة مدينة نصر  ----- 23األوليمبي  21ال
مشاركة النصر  ----- 23ىميوبوليس م  21ال

    23مدينة نصر  23ال
   مشاركة إنبي  -----
   مشاركة  النصر -----
   مشاركة اإلسماعيمي  -----
   مشاركة الجزيرة  -----
   مشاركة المعادي واليخت  -----

E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة 16كأس مرحمة تابع     
 20/3/2016إلي  16/3من يوم والتي أقيمت            

ناشئات   ناشئين                         
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
   مشاركة جمعية الشبان المسيحية  -----
   مشاركة البنك األىمي الجيزة  -----
   مشاركة الرياضات البحرية الغردقة  -----
   مشاركة الطالبية   -----

E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة 17كأس مرحمة       
 20/3/2016إلي  16/3من يوم والتي أقيمت          

ناشئات   ناشئين                         
 نقاط التفوقاسم النادي ترتيب النقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 50األىمي األول  50سبورتنج األول 
 47البنك األىمي اإلسكندرية الثاني  47سموحو الثاني 
 44سموحو الثالث  44الشمس الثالث 
 41الجزيرة الرابع  41الصيد المصري الرابع 

 40الصيد المصري الخامس  40األىمي الخامس 
 39ىميوبوليس السادس  39المعادي واليخت السادس 
 38الغابة السابع  38القاىرة السابع 
 37الزمالك الثامن  37الزمالك الثامن 
 36سبورتنج التاسع  36الغابة التاسع 
 35الشمس العاشر  35ىميوبوليس العاشر 

 34أكتوبر   6مدينة  11ال 34الزىور  11ال
 33ىميوليدو  12ال 33األوليمبي  12ال
 32جزيرة الورد  13ال 32ىمي اإلسكندرية البنك األ 13ال
 31الزىور  14ال 31الطالبية  14ال
 30المقاولون العرب  15ال 30ىميوليدو  15ال
 29القاىرة  16ال 29أكتوبر   6مدينة  16ال
 28المعادي واليخت  17ال 28جمعية الشبان المسيحية  17ال
مشاركة النصر  ----- 27ستاد المنصورة  18ال
    26مدينة نصر  19ال
    25المؤسسة العسكرية  20ال
    23إتحاد الشرطة  21ال
    23الجزيرة  22ال
    23الرواد  23ال

   مشاركة الرياضات البحرية الغردقة  -----
   مشاركة وادي دجمة  -----
   مشاركة جزيرة الورد  -----
   مشاركة إنبي  -----
   مشاركة النصر  -----

E.A.T



 2015/2016 لعام كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 سنة 17كأس مرحمة تابع    
 20/3/2016إلي  16/3من يوم والتي أقيمت          

ناشئات   ناشئين                         
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
   مشاركة اإلسماعيمي  -----
   مشاركة جولدي  -----

E.A.T         



 2015/2016 لعام كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

  سنة 19رحمة كأس م     
        20/3/2016إلي  16/3من يوم والتي أقيمت          

ناشئات   ناشئين 
 نقاط التفوقاسم النادي الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 50سبورتنج األول  50األىمي األول 
 47األىمي الثاني  47المعادي واليخت الثاني 
 44ىميوبوليس الثالث  44سموحو الثالث 
 41المعادي واليخت الرابع  41الشمس الرابع 

 40سموحو الخامس  40وادي دجمة الخامس 
 39القاىرة السادس  39سبورتنج السادس 
 38الزمالك السابع  38الصيد المصري السابع 
 37األوليمبي الثامن  37الغابة الثامن 
 36الزىور التاسع  36الزمالك التاسع 
 35الجزيرة العاشر  35ىميوبوليس العاشر 

 34إتحاد الشرطة  11ال 34الزىور  11ال
 33الصيد المصري  12ال 33األوليمبي  12ال
 32الشمس  13ال 32البنك األىمي اإلسكندرية  13ال
 31جزيرة الورد  14ال 31القاىرة  14ال
    30جزيرة الورد  15ال
    29الطالبية  16ال
    28البنك األىمي الجيزة  17ال
    27ىميوليدو  18ال
    26جمعية الشبان المسيحية  19ال

   مشاركة المؤسسة العسكرية  -----
E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 كأس مرحمة العمومي
 20/3/2016إلي  16/3من يوم والتي أقيمت 

آنسات                                               رجال  
 نقاط التفوقالنادي اسم  الترتيب نقاط التفوق اسم النادي الترتيب 
 60األىمي األول  60المعادي واليخت األول 
 57سبورتنج الثاني  57سبورتنج الثاني 
 54اإلتحاد السكندري الثالث  54األىمي الثالث 
 51البنك األىمي اإلسكندرية الرابع  51الشمس الرابع 

 50ىميوبوليس الخامس  50سموحو الخامس 
 49الغابة السادس  49الجزيرة السادس 
 48سموحو السابع  48الصيد المصري السابع 
 47الصيد المصري الثامن  47وادي دجمة الثامن 
 46الجزيرة التاسع  46الغابة التاسع 
 45أكتوبر   6مدينة العاشر  45ىميوبوليس العاشر 

 44ىميوليدو  11ال 44أكتوبر   6مدينة  11ال
 43الزمالك  12ال 43الزمالك  12ال
 42المعادي واليخت  13ال 42اإلتحاد السكندري  13ال
 41المقاولون العرب  14ال 41األوليمبي  14ال
 40األوليمبي  15ال 40ىميوليدو  15ال
 39جزيرة الورد  16ال 39جزيرة الورد  16ال
 38الشمس  17ال 38المؤسسة العسكرية  17ال
 37القاىرة  18ال 37القاىرة  18ال
 36المؤسسة العسكرية  19ال 36الزىور  19ال
 36الزىور م  19ال 35البنك األىمي اإلسكندرية  20ال
    33طنطا  21ال
    33الطالبية  22ال
    33التوفيقية لمتنس  23ال

   مشاركة حرس الحدود  -----
E.A.T



 2015/2016لعام  كأس مصر للسباحة نتيجة           االتحاد المصرى للسباحة     

 الحكم العامية                                                     لسكرتارحكم ا                                

 ناشئين وناشئاتنتيجة كأس أحسن سباح وأحسن سباحة وأحسن رقم 
سنة  11ناشئين وناشئات مرحمة سباحة وكأس أحسن رقم كأس أحسن سباح و كأس أحسن 

 ميدالية فضية 1+ ميدالية ذىبية  3وادي دجمة  سيف والء عنتر ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 393 5.00.36 م حرة400وادي دجمة  سيف والء عنتر ناشئينكأس أحسن رقم 
ميدالية فضية  1+ الية ذىبية ميد 4المعادي واليخت  مريم محمد عماد ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 490 5.09.23 م حرة400 الصيد المصري زينة محمد ىيثمناشئات كأس أحسن رقم 

 سنة 12كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميدالية ذىبية 5 الصيد المصري أدم كريم محمد حسن القاضي ناشئين كأس أحسن سباح

 نقطة 505 1.00.06 م حرة100 الصيد المصري أدم كريم محمد حسن القاضي ناشئينس أحسن رقم كأ
 ميدالية فضية 2+ ميدالية ذىبية  3 الصيد المصري فريده أيمن عادل متولي سمره ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 601 2.18.25 م حرة200 سبورتنج  شيد أحمد محمد محمود عبد الباقيناشئات كأس أحسن رقم 

 سنة 13كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميدالية ذىبية 4 وادي دجمة مروان مصطفي مولد الفقي ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 561 32.95 م صدر50 سبورتنج  عمر ياسر محمد كمال الدين منيسى ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميدالية فضية 1+ ميدالية ذىبية  4 المعادي واليخت لجين ضياء الدين عبد العميم عبد المطيف شئاتنا كأس أحسن سباحة
 نقطة 651 2.29.71 م متنوع200 المعادي واليخت لجين ضياء الدين عبد العميم عبد المطيفناشئات كأس أحسن رقم 

 سنة 14حمة كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مر
 ميدالية ذىبية 5 األىمي فارس يوسف أحمد عماره ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 727 8.30.62 م حرة800 األىمي فارس يوسف أحمد عماره ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميدالية ذىبية 4 أكتوبر 6مدينة  سممي محمد حسن عبد الجواد ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 667 32.33 م ظير50 الجزيرة أحمد حسني محمد حسين روالناشئات كأس أحسن رقم 

سنة  15كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميدالية ذىبية 5 وادي دجمة عمر عادل عباس الطنباري ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 697 1.57.35 حرةم 200 وادي دجمة عمر عادل عباس الطنباري ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميدالية ذىبية 5 الجزيرةمريم حسام عمي صبور  ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 720 2.10.15 م حرة200 الجزيرةمريم حسام عمي صبور ناشئات كأس أحسن رقم 

       E.A.T 
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ناشئين وناشئات  نتيجة كأس أحسن سباح وأحسن سباحة وأحسن رقم تابع 
 وآنسات والعمومي رجال

 سنة 16كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميدالية فضية 1+  يةذىبميدالية  4 سبورتنج محمد أحمد محمد محمود عبد الباقي ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 699 16.25.38 م حرة1500 األىمي كريم طارق إبراىيم محمد ناشئينكأس أحسن رقم 
 ةيضميدالية ف 2+  يةذىب ميدالية 3اإلتحاد السكندري إنجي محمد أبو زيد محمد  ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 768 2.07.35 م حرة200األىمي مريم راشد عبد المنعم ىالل ناشئات كأس أحسن رقم 

 سنة 17كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميدالية ذىبية 5 سموحو  مازن محمد إسالم عبد العاطي سميمان ناشئين سن سباحكأس أح

 نقطة 749 2.22.09 م صدر200 سبورتنج  مشالي فارس محمد أحمد محمود محمد ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميدالية فضية 1+ ميدالية ذىبية  4 األىميياسمين ممدوح محمود حسان  ناشئات كأس أحسن سباحة

 نقطة 751 58.88 م حرة100 األىميياسمين ممدوح محمود حسان ناشئات رقم  كأس أحسن

 سنة 19كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن رقم ناشئين وناشئات مرحمة 
 ميدالية فضية 1+ ميدالية ذىبية  4 المعادي واليخت محمد سامي محمد السيد محمود حسن ناشئين كأس أحسن سباح
 نقطة 876 28.41 م صدر50الشمس أحمد إمام محمد شممول  ناشئينكأس أحسن رقم 
 ميدالية ذىبية 5 سبورتنج رؤيو محمد أحمد محمود محمد مشالي ناشئات كأس أحسن سباحة
 نقطة 741 31.22 م ظير50األىمي  مريم عبد الرحمن السيد صقرناشئات كأس أحسن رقم 

قم العمومي رجال وآنسات كأس أحسن سباح و كأس أحسن سباحة وكأس أحسن ر
 ميدالية فضية 2+ ميدالية ذىبية  3سبورتنج مروان أحمد عمي مرسي العمراوي  رجال كأس أحسن سباح
 نقطة 882 24.30 م فراشة50 الجزيرة عمر أحمد محمد عيسي عيد رجالكأس أحسن رقم 
 ذىبيةميدالية  5 األىمي رويدا ىشام محمد طمبو إبراىيم آنسات كأس أحسن سباحة
 نقطة 810 2.05.14 م حرة200 األىميياسمين ممدوح محمود حسان  آنساتكأس أحسن رقم 

       E.A.T 
 

 

       
 
 
  

 


