لجنة المسابقات

الموسم 2018/2017

نتائج بطولة منطقة القاهرة
الفترة من / 7
المرحلة السنٌة

المركز األول

9

2017 /

حتً 2017 / 9 / 12

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الثالث

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

أدهم رشدي مبروك  -سموحه

محمد محمد زكرٌا  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

عمر علً عزام  -المعادي

كرٌم محمد بدوي  -الصٌد

ٌوسف رشدي مبروك  -سموحه

إسالم عماد قرٌطم  -الزهور

ناشئٌن تحت  15سنة

أحمد وائل عبد المعطً  -هلٌوبولٌس

ٌوسف تامر الشرٌف  -االهلً

سٌف الدٌن سامح  -سموحه

أحمد مجدي مرزوق  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  17سنة

مصطفى محمود عسل  -االهلً

عمر ماهر التركً  -وادي دجله

علً حاتم الطوخً  -الشمس

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد

ناشئٌن تحت  19سنة

أحمد المشد  -وادي دجله

مصطفى السرتً  -الصٌد

مروان طارق لطفً  -وادي دجله

شادي محمد الشربٌنً  -الشمس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌره

نادٌن ولٌد الحمامً  -الشمس

أٌتن إٌهاب الباجوري  -العبً االتحاد

جنى جالل سوٌفً  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

فاطمه حسن زهدي  -سبورتنج

هنا أحمد إسماعٌل  -االهلً

زٌنه كرٌم زٌن الدٌن  -سبورتنج

ملك عمرو السٌد  -وادي دجله

ناشئات تحت  15سنة

سنا محمود إبراهٌم  -الصٌد

نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله

حبٌبه نادر الدفراوي  -الصٌد

هٌا محمد أحمد  -الصٌد

ناشئات تحت  17سنة

جنى محمد شٌحه  -وادي دجله

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

ملك أشرف محمد  -سبورتنج

نور رامً إبراهٌم  -الشمس

ناشئات تحت  19سنة

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -وادي دجله

جنى محمد شٌحه  -وادي دجله

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

أنجً شرٌف حموده  -وادي دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

عمر علً القطان  -الجزٌرة

أمٌر حسام صدٌق  -المعادي

أحمد هانً حسٌن  -سبورتنج

زٌاد محمد رشدي  -سموحه

عمومً سٌدات

سلمى هانً إبراهٌم  -سموحه

ٌثرب عادل  -االهلً

كنزي عماد الدفراوي  -هلٌوبولٌس

ندى إٌهاب حافظ  -وادي دجله

فوق  35سنه

طارق محمد أبو طالب  -هلٌوبولٌس

باسم فطٌن  -الجزٌره

شرٌف محمود رشدان  -هلٌوبولٌس

عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد

فوق  45سنه

عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد

طارق محمد عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس طارق مرزوق برهام  -التوكٌالت المالحٌه

جمال صالح خلٌل  -نادي شرم

لجنة المسابقات

الموسم 2018/2017

نتائج بطولة نادي طنطا الرٌاضً
الفترة من / 21
المرحلة السنٌة

المركز األول

9

2017 /

حتً 2017 / 9 / 26

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الثالث

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

أدهم رشدي مبروك  -سموحه

محمد محمد زكرٌا  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

إسالم عماد قرٌطم  -الزهور

ٌاسٌن كرٌم شهدي  -الصٌد

عمر علً عزام  -المعادي

أدم أشرف فؤاد  -الصٌد

ناشئٌن تحت  15سنة

أحمد وائل عبد المعطً  -هلٌوبولٌس

محمد حسام رجب  -الشمس

إسماعٌل شرٌف منصور  -هلٌوبولٌس

أحمد مجدي مرزوق  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  17سنة

مصطفى محمود عسل  -االهلً

عمر ماهر التركً  -وادي دجله

علً حاتم الطوخً  -الشمس

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى محمود عسل  -االهلً
المركز األول

مصطفى محمد منتصر  -وادي دجله أحمد عبد الرحمن المشد  -وادي دجله

المركز الثانً

المركز الثالث

شادي محمد الشربٌنً  -الشمس
المركز الثالث

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌره

نادٌن ولٌد الحمامً  -الشمس

أٌتن إٌهاب الباجوري  -طالئع الجٌش

جنى جالل سوٌفً  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

فاطمه حسن زهدي  -سبورتنج

زٌنه كرٌم زٌن الدٌن  -سبورتنج

هنا أحمد هشام  -االهلً

لوجٌن ٌاسر جوهري  -المعادي

ناشئات تحت  15سنة

نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله

سنا محمود إبراهٌم  -الصٌد

حبٌبه نادر الدفراوي  -الصٌد

جنه كرٌم العشماوي  -سبورتنج

ناشئات تحت  17سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

ملك أشرف محمد  -سبورتنج

نور محمد إبراهٌم  -الزهور

نور رامً إبراهٌم  -الشمس

ناشئات تحت  19سنة

جنى محمد شٌحه  -وادي دجله

هنا معتز اٌوب  -وادي دجله

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

أنجً شرٌف حموده  -وادي دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الثالث

مراحل الرجال
عمومً رجال

أحمد حسنً االهل  -االهلً

عبد الفتاح فهٌم  -المعادي

كرٌم محمد دسوقً  -االهلً

باسل شٌرٌن غانم  -طنطا

عمومً سٌدات

دٌنا أحمد فرٌد  -االهلً

ندى إٌهاب حافظ  -االهلً

رٌم زكً محمد  -طنطا

ملك محمد العصامً  -االهلً

فوق  35سنه

خالد لطفً الشربٌنً  -سبورتنج

عبد هللا محمد عبد هللا  -الزهور

طارق مرزوق برهام  -التوكٌالت المالحٌه محمد مصطفى الشرقاوي  -وادي دجله

لجنة المسابقات

الموسم 2018/2017

نتائج بطولة نادي الصٌد الرٌاضً
الفترة من / 4
المرحلة السنٌة

10

المركز األول

2017 /

حتً 2017 / 10 / 10

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الثالث

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

أحمد ولٌد اشد _ هلٌوبولٌس

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

عبد هللا ٌحٌى محفوظ _ هلٌوبولٌس

محمد محمد زكرٌا  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

إسالم عماد قرٌطم _ الزهور

عمر علً عزام _ المعادي

ٌوسف رشدي مبروك  -سموحه

ٌوسف محمد عشٌبه _ طنطا

ناشئٌن تحت  15سنة

أحمد اٌمن توفٌق _ الشمس

علً كرٌم الخواص _ دجله

أحمد وائل عبد المعطً _ هلٌوبولٌس

ٌوسف عبد الفتاح عامر _ االهلً

ناشئٌن تحت  17سنة

ٌحٌى هشام النوسانً _ دجله

علً حاتم الطوخً _ الشمس

مصطفى محمد السرتً _ الصٌد

كرٌم محمود البربري _ دجله

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى محمد السرتً _ الصٌد

مصطفى محمد منتصر _ دجله

أحمد عبد الرحمن المشد _دجله

عمر ماهر التركً _ دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

أمٌنه محمد عرفً _ الجزٌرة

جنى جالل سوٌفً _ سبورتنج

أٌتن إٌهاب الباجوري  -طالئع الجٌش

لورٌن كلود _ دجله

ناشئات تحت  13سنة

فاطمه حسن زهدي  -سبورتنج

فٌروز إٌههاب رشاد _ سبورتنج

حبٌبه هانً الشاذلً _ سموحه

لوجٌن ٌاسر جوهري _ المعادي

ناشئات تحت  15سنة

نور خالد أبو المكارم _ دجله

نور أشرف هٌكل _ سموحه

حبٌبه نادر الدفراوي  -الصٌد

سلمى أحمد الطٌب _ الصٌد

ناشئات تحت  17سنة

فرٌده محمد أحمد _ سبورتنج

ملك أشرف محمد _ سبورتنج

بسمله محمد عارف _ سموحه

إنجً سامح كامل _ االهلً

ناشئات تحت  19سنة

جنى محمد شٌحه _ دجله

هنا معتز أٌوب _ دجله

إنجً شرٌف حموده _ دجله

ملك أشرف محمد _ سبورتنج

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

باسل شٌرٌن غانم _ طنطا

هاشم سمٌر محمد _ الجزٌرة

أحمد هانً حسٌن  -سبورتنج

أمٌر حسام صدٌق _ المعادي

عمومً سٌدات

دٌنا أحمد فرٌد _ االهلً

ندى إٌهاب حافظ _ االهلً

وفاء أشرف بدوي _ االهلً

رٌم زكً _ طنطا

فوق  35سنه

خالد لطفً الشربٌنً _ سبورتنج عمرو محمد عبد المنعم _ الصٌد طارق محمد محمود _ هلٌوبولٌس

فوق  45سنه

عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد

طارق محمد عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس طارق مرزوق برهام  -التوكٌالت المالحٌه

باسم فطٌن فرنسٌس _ الجزٌرة
أحمد حسن مدٌن _ الصٌد

