لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة نادي سبورتنج الرٌاضً
الفترة من / 3
المرحلة السنٌة

المركز األول

9

2016 /

حتً 2016 / 9 / 8

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة
ناشئٌن تحت  13سنة

طه أٌمن شافعً  -دجله

سٌف الدٌن أشرف  -طالئع الجٌش حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر

ٌوسف عبد الفتاح عامر  -االهلً كرٌم ماهر التركً  -وادي دجله

ناشئٌن تحت  15سنة

ٌحٌى هشام النوسانً  -طنطا

ٌوسف هشام هاشم  -طنطا

محمد حسام شرف  -الصٌد  6أكتوبر كرٌم محمود البربري  -وادي دجله

ٌوسف هشام سالم  -طنطا
علً كرٌم الخواص  -دجله
أحمد سعٌد صبحً  -سموحه

ناشئٌن تحت  17سنة

مصطفى محمود عسل  -الجزٌرة

عمر ماهر الترك  -وادي دجله

علً حاتم الطوخً  -الشمس

أحمد المشد  -طنطا

ناشئٌن تحت  19سنة

كرٌم محمد دسوقً  -االهلً

زٌاد محمد صقر  -الشمس

بالل وائل نوار  -الشمس

عبد هللا ٌاسر المصري  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

فٌروز إٌهاب محمد  -سبورتنج

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌرة

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

شهد إٌمن شاهٌن  -سموحة

ناشئات تحت  13سنة

كنزي أٌمن صابر  -االهلً

منه هللا ولٌد هدٌة  -سموحه

سلمى أحمد الطٌب  -صٌد القطامٌة

نورٌن هشام خلٌفه  -سبورتنج

ناشئات تحت  15سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطاٌمة

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

ناشئات تحت  17سنة

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -وادي دجله

روان رضا عربً  -سموحه

هنا معتز أٌوب  -وادي دجله

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

ناشئات تحت  19سنة

هانٌا أٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس

زٌنه فرٌد مكٌوي  -سبورتنج

ندى عباس عمران  -الجزٌرة

منه هللا محمد حامد  -وادي دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

زاهد شرٌن  -سبورتنج

فارس دسوقً  -سبورتنج

أحمد هانً حسٌن  -سبورتنج

زٌاد محمد رشدي  -سموحه

عمومً سٌدات

نور عاطف الشربٌنً  -سبورتج

نوران عالء التركً  -سبورتنج

هبه عالء التركً  -سبورتنج

مٌار هانً  -وادي دجله

عز الدٌن سالم  -سبورتنج

محمد محً الجٌار  -وادي دجله

عز الدٌن سالم  -سبورتنج

محمد السٌد التلٌنً  -الصٌد

فوق  35سنه
فوق  45سنه

أحمد عماد راغب  -هلٌوبولٌس طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس
طارق محمد عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس

محمد حسن ٌوسف  -الزهور

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة منطقة القاهرة
الفترة من / 22
المرحلة السنٌة

المركز األول

9

2016 /

حتً 2016 / 9 / 28

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

طه أٌمن شافعً  -دجله

ٌاسٌن عمرو طلعت  -صٌد القطامٌة

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

علً طارق لطفً  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌوسف عبد الفتاح عامر  -االهلً

عمر علً عزام  -المعادي

كرٌم ماهر التركً  -دجله

إسماعٌل شرٌف منصور  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم محمود البربري  -دجله

إبراهٌم محمد إبراهٌم  -صٌد  6أكتوبر

مروان البرلسً  -االهلً

عمر عصام رشوان  -سموحه

ناشئٌن تحت  17سنة

أحمد المشد  -طنطا

ٌحٌى هشام النوسانً  -طنطا

عمر ماهر التركً  -دجله

علً حاتم الطوخً  -الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

مروان طارق لطفً  -وادي دجله مصطفى محمود عسل  -الجزٌره عبد هللا ٌاسر المصري  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

أحمد عبد الفتاح عامر  -االهلً
المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

فٌروز إٌهاب رشاد  -سبورتنج

ملك خالد عبد المنعم  -صٌد القطامٌة

رزان محمد عرام  -وادي دجله

ناشئات تحت  13سنة

كنزي أٌمن صابر  -االهلً

سلمى أحمد الطٌب  -صٌد القطامٌة

نورٌن هشام خلٌفه  -سبورتنج

سلمى عمرو االلفً  -صٌد  6أكتوبر

ناشئات تحت  15سنة

نور خالد أبو المكارم  -دجله

ملك أشرف محمد  -سبورتنج

حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطاٌمة

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

ناشئات تحت  17سنة

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -وادي دجله

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

هنا معتز أٌوب  -وادي دجله

أمٌنه كرٌم طاهر  -سبورتنج

ناشئات تحت  19سنة

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -وادي دجله

هانٌا أٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس

زٌنه فرٌد مكٌوي  -سبورتنج

ندى عباس عمران  -الجزٌرة

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال
فوق  35سنه
فوق  45سنه

شهاب عصام  -الشمس

أحمد هانً  -سبورتنج

عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر خالد لطفً الشربٌنً  -سبورتنج
طارق مرزوق  -التوكٌالت

عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر

زٌاد محمد رشدي  -سموحة

عبد الفتاح فهٌم  -المعادي

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

شرٌف محمود رشدان  -هلٌوبولٌس

زٌاد محمد الشاذلً هلٌوبولٌس

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة الصٌد الرٌاضً
الفترة من / 6
المرحلة السنٌة

10

المركز األول

2016 /

حتً 2016 / 10 / 11

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

طه أٌمن شافعً  -دجله

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

ٌاسٌن عمرو طلعت  -صٌد قطامٌة

حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر

ناشئٌن تحت  13سنة

كرٌم ماهر التركً  -دجله

عمر علً عزام  -المعادي

ٌوسف هشام هاشم  -طنطا

ٌوسف عبد الفتاح عامر  -االهلً

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم البربري  -وادي دجله

محمد حسام شرف  -صٌد  6أكتوبر

أحمد سعٌد صبحً  -سموحة

مروان عمر البرلسً  -االهلً

محمد تامر الشامً  -وادي دجله

أحمد المشد  -طنطا

مصطفى محمود عسل  -الجزٌرة

كرٌم دسوقً  -االهلً

بالل وائل نوار  -الشمس

مروان طارق لطفً  -وادي دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

ناشئٌن تحت  17سنة
ناشئٌن تحت  19سنة

عمر ماهر التركً  -وادي دجله مصطفى محمد السرتً  -صٌد  6أكتوبر

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

شهد إٌمن شاهٌن  -سموحة

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

فٌروز إٌهاب رشاد  -سبورتنج

ملك خالد عبد المنعم  -صٌد القطامٌة

ناشئات تحت  13سنة

كنزي أٌمن صابر  -االهلً

هٌا محمد علً  -صٌد  6أكتوبر

سلمى أحمد الطٌب  -صٌد قطامٌة

منه هللا ولٌد هدٌة  -سموحة

ناشئات تحت  15سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

ملك أشرف  -سبورتنج

حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطامٌة

رنا أحمد هشام  -االهلً

ناشئات تحت  17سنة

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

إنجً حموده  -الشمس

جٌالن الجباس  -وادي دجله

فرح هٌثم شحاته  -الشمس

ناشئات تحت  19سنة

زٌنه فرٌد مكٌوي  -سبورتنج

منه هللا حامد  -دجله

ندى عباس عمران  -الجزٌرة

نادٌن هشام قطب  -دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

مازن جمال  -وادي دجله

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

شهاب عصام  -الشمس

أحمد هانً  -سبورتنج

فوق  35سنه

أحمد عماد راغب  -هلٌوبولٌس

عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر

خالد لطفً الشربٌنً  -سبورتنج

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

فوق  45سنه

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

محمد إبراهٌم نجا  -الصٌد

عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر

زٌاد محمد الشاذلً  -هلٌوبولٌس

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة الشمس الرٌاضً
الفترة من / 19
المرحلة السنٌة

10

المركز األول

2016 /

حتً 2016 / 10 / 24

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

طه أٌمن شافعً  -دجله

ناشئٌن تحت  13سنة

عمر علً عزام  -المعادي

محمد ناصر عبد المنعم  -الشمس

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم البربري  -وادي دجله

محمد حسام شرف  -صٌد  6أكتوبر أحمد وائل عبد المعطً  -هلٌوبولٌس إبراهٌم محمد إبراهٌم  -صٌد  6أكتوبر

حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر ٌاسٌن عمرو طلعت  -صٌد قطامٌة

كرٌم ماهر التركً  -دجله

أدم شرٌف الصعٌدي  -الشمس

ٌوسف هشام هاشم  -طنطا

ناشئٌن تحت  17سنة

عمر ماهر التركً  -وادي دجله

أحمد عبد الرحمن المشد  -طنطا

مصطفى السرتً  -صٌد  6أكتوبر

علً حاتم الطوخً  -الشمس

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى محمود عسل  -الجزٌرة

بالل وائل نوار  -الشمس

أحمد عبد الفتاح عامر  -االهلً

عبد هللا ٌاسر المصري  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

فٌروز إٌهاب أبو الخٌر  -سبورتنج

أمٌنه حامد عرفً  -الجزٌرة

شهد أٌمن شاهٌن  -سموحة

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

كنزي أٌمن صابر  -االهلً

سلمى أحمد الطٌب  -صٌد القطامٌة

منه هللا ولٌد هدٌه  -سموحة

هٌا محمد أحمد  -صٌد  6أكتوبر

ناشئات تحت  15سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

ملك أشرف  -سبورتنج

حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطامٌة

نور خالد أبو المكارم  -دجله

ناشئات تحت  17سنة

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

إنجً حموده  -الشمس

حبٌبه حسام الدٌن  -االهلً

مرٌم عالء الدٌن شوقً  -صٌد القطامٌة

ناشئات تحت  19سنة

هانٌا أٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس

زٌنه فرٌد مكٌوي  -سبورتنج

منه هللا محمد غرٌب  -دجله

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

شهاب عصام حسنً  -الشمس

أحمد هانً حسٌن  -سبورتنج

خالد لبٌب الكومً  -الشمس

إسماعٌل محمد كامل  -المعادي

عمومً سٌدات

منه هللا محمد ناصر  -الشمس

دٌنا أحمد فرٌد  -االهلً

لطٌفه زكرٌا البقلً  -الشمس

وفاء أشرف بدوي  -االهلً

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة المعادي الرٌاضً
الفترة من / 5
المرحلة السنٌة

11

المركز األول

2016 /

حتً 2016 / 11 / 10

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر أدم شرٌف الصعٌدي  -الشمس

ناشئٌن تحت  13سنة

عمر علً عزام  -المعادي

ٌوسف هشام هاشم  -طنطا

إسماعٌل شرٌف منصور  -هلٌوبولٌس

ٌاسٌن كرٌم شهدي  -الصٌد

ناشئٌن تحت  15سنة

إبراهٌم محمد إبراهٌم  -الصٌد  6أكتوبر

عمر عصام رشوان  -سموحة

عبد الرحمن محمد عطٌه  -طنطا

أحمد سعٌد حافظ  -سموحة

ناشئٌن تحت  17سنة

أحمد عبد الرحمن المشد  -طنطا

علً حاتم الطوخً  -الشمس

مصطفى السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

سٌف أحمد رخا  -طنطا

ناشئٌن تحت  19سنة

ٌوسف إبراهٌم عبد هللا  -دجله

عبد هللا ٌاسر المصري  -هلٌوبولٌس

ٌوسف هشام حموده  -دجله

باسل شٌرٌن غانم  -طنطا

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

أمٌنه حامد عرفً  -الجزٌرة

ملك خالد عبد المنعم  -صٌد القطامٌة

كارٌن أحمد أسامه  -طالئع الجٌش

ناشئات تحت  13سنة

كنزي أٌمن صابر  -االهلً

منه هللا ولٌد هدٌه  -سموحه

ملك إسالم خفاجً  -سبورتنج

جاسمٌن مصطفى كمال  -الشمس

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطامٌة

نور رامً إبراهٌم  -الشمس

نغم أحمد محمود  -الصٌد

رنا أحمد هشام  -االهلً

ناشئات تحت  17سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

إنجً شرٌف حموده  -الشمس

حبٌبه حسام الدٌن  -االهلً

أمٌنه كرٌم طاهر  -سبورتنج

ناشئات تحت  19سنة

منه هللا حامد غرٌب  -دجله

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -دجله

نادٌن هشام قطب  -دجله

ندى إٌهاب حافظ  -دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

طارق محمد مؤمن  -الجزٌرة

عمر أكرم العزباوي  -الجزٌرة

مازن جمال أبو طبل  -دجله

كرٌم علً فتحً  -الجزٌرة

عمومً سٌدات

أمٌنه علً عبد القوي  -الجزٌرة

دٌنا أحمد فرٌد  -االهلً

رٌم زكً  -طنطا

منه هللا هشام وهبه  -دجله

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة سموحه الرٌاضً
الفترة من / 24
المرحلة السنٌة

11

المركز األول

2016 /

حتً 2016 / 11 / 29

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر

عمر إبراهٌم عسل  -االهلً

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

محمد محمد زكرٌا  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

كرٌم محمد بدوي  -الصٌد

سٌف تامر جمال  -الصٌد القطامٌة

عمر سعٌد صبحً  -سموحة

ٌوسف رشدي مبروك  -سموحه

ناشئٌن تحت  15سنة

أحمد سعٌد صبحً  -سموحه

روجٌه البٌر نقوال  -سموحة

طه ولٌد دنانه  -وادي دجله

عبد الرحمن عطٌه  -طنطا

ناشئٌن تحت  17سنة

مصطفى السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

زٌاد أحمد إبراهٌم  -الشمس

سٌف رامً محمود  -الشمس

كرٌم طارق ثابت  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  19سنة

كرٌم محمد دسوقً  -االهلً

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

شادي محمد الشربٌنً  -الشمس

علً محمد حسن  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

شهد اٌمن شاهٌن  -سموحه

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

جنى أحمد عوٌس  -سموحه

كرمه إٌمن عالم  -سبورتنج

ناشئات تحت  13سنة

ملك إسالم خفاجً  -سبورتنج

منه هللا ولٌد هدٌه  -سموحه

فرٌده أحمد سلوم  -سموحه

سلمى عمرو االلفً  -الصٌد  6أكتوبر

ناشئات تحت  15سنة

نور أشرف هٌكل  -سموحه

نور رامً إبراهٌم  -الشمس

نور محمد وجٌه  -الزهور

مٌار محمد الشافعً  -سموحه

ناشئات تحت  17سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

سلمى ٌاسر مٌرا  -سموحة

أمٌنه إٌهاب الرٌحانً  -الجزٌرة

ملك أحمد القنادٌلً  -الصٌد  6أكتوبر

ناشئات تحت  19سنة

زٌنه فرٌد مكٌوي  -سبورتنج

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

ملك محمد فاٌد  -دجله

أمٌنه كرٌم طاهر  -سبورتنج

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

محمد حسام الشوربجً  -سموحه

عمر مسعد أبو زٌد  -سموحه

أحمد هانئ حسٌن  -سبورتنج

مروان حسام الشوربجً  -سموحه

عمومً سٌدات

مرٌم إبراهٌم متولً  -سموحه

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

لطٌفه محمد زكرٌا  -الشمس

رٌم زكً السٌد  -طنطا

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة هلٌوبولٌس الرٌاضً
الفترة من / 8
المرحلة السنٌة

12

المركز األول

2016 /

حتً 2016 / 12 / 13

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

محمد محمد زكرٌا  -سبورتنج

حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر أدم خالد القلٌوبً  -صٌد القطامٌة

ناشئٌن تحت  13سنة

إسماعٌل شرٌف منصور  -هلٌوبولٌس

كرٌم محمد بدوي  -الصٌد

علً أمٌن أحمد شوقً  -صٌد  .القطامٌه

زٌاد خالد صالح  -صٌد  6أكتوبر

ناشئٌن تحت  15سنة

طه ولٌد دنانه  -وادي دجله

عبد الرحمن محمد عطٌه  -طنطا

مروان عمر البرلسً  -االهلً

أحمد وائل عبد المعطً  -هلٌوبولٌس

ناشئٌن تحت  17سنة

محمد سٌد البرعً  -وادي دجله

سٌف رامً محمود  -الشمس

عمر أشرف عدلً  -المعادي

ٌاسٌن إٌمن شافعً  -وادي دجله

ناشئٌن تحت  19سنة

ٌوسف إبراهٌم عبد هللا  -وادي دجله عمر ماهر التركً  -وادي دجله

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

زٌاد محمد فرج  -الشمس

المركز الثالث

المركز الرابع

المركز األول

المركز الثانً

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

كارٌن أحمد أسامه  -طالئع الجٌش

جنى رائد أبو العال  -صٌد القطامٌه

ناردٌن سامح لطفً  -وادي دجله سلمً عمرو االلفً  -الصٌد  6أكتوبر

عالٌه عالء فتح  -وادي دجله

فرٌده هشام الركاٌبً  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  15سنة

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

سلمى أحمد الطٌب  -صٌد القطامٌة

بسمله محمد عارف  -سموحة

نور محمد وجٌه  -الزهور

ناشئات تحت  17سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله

نارٌن طارق حبٌب  -وادي دجله

جمٌله تامر أبو العنٌن  -االهلً

ناشئات تحت  19سنة

هانٌا أٌمن الحمامً  -هلٌوبولٌس

إنجً شرٌف حموده  -الشمس

هنا معتز أٌوب  -وادي دجله

حبٌبه حسام الدٌن  -االهلً

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

ناشئات تحت  13سنة

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌرة

جنى أحمد عوٌس  -سموحة

مراحل الرجال
عمومً رجال

ٌوسف محمد السٌد  -هلٌوبولٌس

كرٌم الحمامً  -هلٌوبولٌس

شهاب عصام  -الشمس

أحمد عبد الفتاح  -االهلً

عمومً سٌدات

نور محمد الطٌب  -هلٌوبولٌس

مٌار هانً  -وادي دجله

ندى إٌهاب حافظ  -وادي دجله

نادٌن أٌمن شاهٌن  -الجزٌرة

فوق  35سنه

محمد عبد السالم شعبان  -هلٌوبولٌس عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

حسٌن محمد حسٌن  -الجزٌرة

فوق  45سنه

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر هشام سمٌر الطناوي  -هلٌوبولٌس

زكرٌا عبد الفتاح حمزه  -سبورتنج

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة الجزٌرة الرٌاضً
الفترة من / 22
المرحلة السنٌة

المركز األول

12

2016 /

حتً 2016 / 12 / 27

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

حمزه وسام حمدي  -صٌد  6أكتوبر

عمر إبراهٌم عسل  -االهلً

أدم خالد القلٌوبً  -صٌد القطامٌه

علً أحمد محمد  -صٌد القطامٌة

ناشئٌن تحت  13سنة

كرٌم محمد بدوي  -الصٌد

سٌف تامر حافظ  -صٌد القطامٌة

عمر سعٌد صبحً  -سموحه

علً أمٌن شوقً  -صٌد القطامٌه

ناشئٌن تحت  15سنة

روجٌه البٌر نقوال  -سموحه

زٌاد عماد الشرقاوي  -النصر

أحمد مجدي مرزوق  -سبورتنج

ٌوسف إبراهٌم عبد الفتاح  -سموحه

ناشئٌن تحت  17سنة

عبد الرحمن إٌهاب الشٌن  -االهلً

زٌاد أحمد إبراهٌم  -الشمس

سٌف رامً محمود  -الشمس

محمد حسام الدٌن  -الصٌد  6أكتوبر

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى محمود عسل  -الجزٌرة شادي محمد الشربٌنً  -الشمس

زٌاد محمد صقر  -الشمس

ٌوسف هشام حموده  -وادي دجله

المركز الثالث

المركز الرابع

المركز األول

المركز الثانً

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌرة

جنى أحمد عوٌس  -سموحة

كرمه اٌمن رفعت  -سبورتنج

ملك خالد عبد المنعم  -الصٌد القطامٌة

ناشئات تحت  13سنة

ملك إسالم خفاجً  -سبورتنج

عالٌه عالء فتح  -وادي دجله

جاسمٌن مصطفى كمال  -الشمس

هنا أحمد هشام  -االهلً

ناشئات تحت  15سنة

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

نغم أحمد محمود  -الصٌد

جنه كرٌم العشماوي  -سبورتنج

مٌار محمد الشافعً  -سموحه

ناشئات تحت  17سنة

جمٌله تامر أبو العنٌن  -االهلً

حبٌبه مجدي داود  -االهلً

شهد السٌد الرفاعً  -وادي دجله

نور صفائً  -سموحه

ناشئات تحت  19سنة

روان رضا عربً  -سموحه

ندى عباس زٌن  -الجزٌرة

حبٌبه حسام الدٌن  -االهلً

إنجً شرٌف حموده  -الشمس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

طارق مؤمن  -الجزٌرة

كرٌم سامً  -الجزٌرة

عمر العزباوي  -الجزٌرة

كرٌم علً فتحً  -الجزٌرة

عمومً سٌدات

هانٌا الحمامً  -هلٌوبولٌس

مٌار هانً  -وادي دجله

سلمى هانً إبراهٌم  -سموحه

أمنٌه علً عبد القوي  -الجزٌرة

فوق  35سنه

أحمد عماد راغب  -هلٌوبولٌس عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

فوق  45سنه

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس عمرو محمد عبد المنعم  -صٌد  6أكتوبر زكرٌا عبد الفتاح حمزه  -سبورتنج طارق مرزوق برهام  -التوكٌالت المالحٌه

تامر محمد هالل  -الجزٌرة

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة التنمٌه سبورت الرٌاضً
الفترة من / 4

المرحلة السنٌة

المركز األول

1

2017 /

حتً 2017 / 1 / 7

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن

ناشئٌن تحت  11سنة

حمدي إٌهاب حمدي  -االهلً

أحمد هانً دروٌش  -مدٌنه  6أكتوبر

ٌاسٌن إسالم صبحً  -مجمع 3

إسماعٌل عمرو إسماعٌل  -طالئع الجٌش

ناشئٌن تحت  13سنة

عبد هللا محمد عبد هللا  -طنطا

علً هشام أحمد  -طالئع الجٌش

محمد ولٌد العطار  -طالئع الجٌش

ٌوسف أسامه حجازي  -الرواد

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات

ناشئات تحت  11سنة

لورٌن كلود  -طالئع الجٌش

ساره محمد السٌد  -الرواد

هٌا أمٌر خلف  -الرواد

تاال هشام أباظه  -مجمع 3

ناشئات تحت  13سنة

سلمى أحمد عبد هللا  -الشمس

ملك محمد ٌسري  -وادي دجله

كارٌن أحمد أسامه  -طالئع الجٌش

رقٌه ٌاسر حمزه  -طالئع الجٌش

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة منطقه االسكندرٌة
الفترة من / 26
المرحلة السنٌة

المركز األول

1

2017 /

حتً 2017 / 1 / 31

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

طه إٌمن شافعً  -وادي دجله

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

عمر إبراهٌم عسل  -االهلً

علً أحمد محمد  -صٌد القطامٌة

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌاسٌن كرٌم شهدي  -الصٌد

عمر سعٌد صبحً  -سموحه

كرٌم محمد بدوي  -الصٌد

عمر محمد مبروك  -سموحه

ناشئٌن تحت  15سنة

إبراهٌم محمد إبراهٌم  -الصٌد  6أكتوبر

أحمد سعٌد صبحً  -سموحه

طه ولٌد دنانه  -وادي دجله

عمر عصام رشوان  -سموحه

ناشئٌن تحت  17سنة

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

علً حاتم الطوخً  -الشمس

ٌحٌى هشام النوسانً  -طنطا

عبد الرحمن إٌهاب الشٌن  -االهلً

ناشئٌن تحت  19سنة

ٌوسف إبراهٌم عبد هللا  -وادي دجله مصطفى محمود عسل  -الجزٌرة
المركز األول

المركز الثانً

عبد هللا ٌاسر المصري  -هلٌوبولٌس مصطفى محمد السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

ملك خالد عبد المنعم  -صٌد القطامٌة

جنى أحمد عوٌس  -سموحة

ملك إسالم خفاجً  -سبورتنج

عالٌه عالء فتح  -وادي دجله

ناشئات تحت  15سنة

حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطامٌة

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

نغم أحمد محمود  -الصٌد

جنى وائل صافً  -وادي دجله

ناشئات تحت  17سنة

ملك أشرف كمال  -سبورتنج

نور رامً محمود  -الشمس

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

أمٌنه إٌهاب الرٌحانً  -الجزٌرة

ناشئات تحت  19سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله

جوٌرٌة ٌحٌى سالم  -سموحه

سلمى ٌاسر مٌرا  -سموحه

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

ناشئات تحت  13سنة

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌرة

نور إسالم خفاجً  -سبورتنج

سلمى عمرو االلفً  -صٌد  6أكتوبر جاسمٌن مصطفى كمال  -الشمس

مراحل الرجال
عمومً رجال

محمد عصام الشرٌف  -سبورتنج

أحمد حسنً االهل  -االهلً

أحمد هانً حسٌن  -سبورتنج

محمود عبد القادر  -االهلً

عمومً سٌدات

نور الشربٌنً  -سبورتنج

هبه التركً  -سبورتنج

سلمى هانً  -سموحه

نوران التركً  -سبورتنج

فوق  35سنه

خالد لطفً الشربٌنً  -سبورتنج

طارق عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس

أحمد عماد راغب  -هلٌوبولٌس

محمد إبراهٌم نجا  -الصٌد

فوق  45سنه

طارق محمد محمود  -هلٌوبولٌس

عز الدٌن سالم  -سبورتنج

تامر خلٌل  -الزهور

زكرٌا حمزه  -سبورتنج

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة نادي االهلً الرٌاضً
الفترة من / 3
المرحلة السنٌة

المركز األول

2

2017 /

حتً 2017 / 2 / 8

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

أدم خالد القلٌوبً  -صٌد القطامٌة

عمر إبراهٌم عسل  -االهلً

أدهم رشدي مبروك  -سموحه

علً طارق لطفً  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

ٌوسف رشدي مبروك  -سموحه

أدم أشرف فؤاد  -الصٌد

عبد هللا عمرو عرفه  -االهلً

عمر محمد مبروك  -سموحه

ناشئٌن تحت  15سنة

صالح الدٌن الترجمان  -االهلً

عمر أشرف عناٌت  -االهلً

ٌوسف تامر الشرٌف  -االهلً

مصطفى أحمد مصطفى  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  17سنة

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد  6أكتوبر

سٌف رامً  -الشمس

عبد الرحمن الشٌن  -االهلً

عمر أشرف عدلً  -المعادي

ناشئٌن تحت  19سنة

مروان طارق لطفً  -وادي دجله محمد تامر الشامً  -وادي دجله

أحمد عبد الرحمن المشد  -طنطا

أحمد عبد الفتاح عامر  -االهلً

المركز الثالث

المركز الرابع

المركز األول

المركز الثانً

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

أمٌنه محمد عرفً  -الجزٌرة

جنى جالل سوٌفً  -سبورتنج

كرمه إٌمن رفعت  -سبورتنج

جنى رائد الغرٌب  -صٌد القطامٌة

ناشئات تحت  13سنة

كنزي إٌمن صابر  -االهلً

لً لً شرٌف سرور  -سموحه

أٌتن شرٌن غانم  -طنطا

سهٌله عمر حسام  -هلٌوبولٌس

ناشئات تحت  15سنة

هٌا محمد علً  -صٌد  6أكتوبر

منه هللا ولٌد هدٌه  -سموحه

حبٌبه مجدي داود  -االهلً

مٌار محمد الشافعً  -سموحه

ناشئات تحت  17سنة

حبٌبه حسام عبد الرحمن  -االهلً نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله

نور رامً إبراهٌم  -الشمس

ملك أحمد القنادٌلً  -صٌد  6أكتوبر

إنجً شرٌف حموده  -الشمس

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

جٌالن أحمد الجباس  -وادي دجله

بٌرٌن طارق أبو سعده  -الشمس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

ناشئات تحت  19سنة

مراحل الرجال
عمومً رجال

أحمد حسنً االهل  -االهلً

إسالم عادل  -هلٌوبولٌس

هاشم سمٌر  -الجزٌرة

عبد الفتاح ٌحٌى  -المعادي

عمومً سٌدات

دٌنا أحمد فرٌد  -االهلً

سلمً هانً إبراهٌم  -سموحه

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

لطٌفه زكرٌا البقلً  -الشمس

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة طنطا الرٌاضً
الفترة من / 23
المرحلة السنٌة

المركز األول

2

2017 /

حتً 2017 / 2 / 27

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة
ناشئٌن تحت  13سنة
ناشئٌن تحت  15سنة

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

براء ٌاسر الشناوي  -طالئع الجٌش

ٌوسف محمد بسطاوي  -سموحه أحمد شرٌف الوابوري  -الشمس
عمر أشرف عناٌت  -االهلً

أدهم رشدي مبروك  -سموحه

علً أحمد محمد  -صٌد القطامٌة

بالل محمد قدري  -هلٌوبولٌس

مالك عمرو عبد هللا  -الشمس

محمد مصطفى إسماعٌل  -الشمس عبد الرحمن عمرو نصار  -الشمس

أحمد أٌمن إسماعٌل  -الشمس

ناشئٌن تحت  17سنة

أحمد عبد الرحمن المشد  -طنطا كرٌم محمود البربري  -وادي دجله

ٌحٌى هشام النوسانً  -طنطا

محمد حسام شرف  -صٌد  6أكتوبر

ناشئٌن تحت  19سنة

مصطفى محمد السرتً  -الصٌد  6أكتوبر أحمد عبد الرحمن المشد  -طنطا

هشام أحمد فنصه  -الجزٌرة

باسل شٌرٌن غانم  -طنطا

المركز الثالث

المركز الرابع

المركز األول

المركز الثانً

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

ملك خالد عبد المنعم  -صٌد القطامٌة

نادٌن ولٌد الحمامً  -الشمس

رنا أحمد مشعل  -سموحه

جاسمٌن أمٌن شوقً  -صٌد القطامٌة

ناشئات تحت  13سنة

أٌتن شٌرٌن مأمون  -طنطا

سهٌله عمر إسماعٌل  -هلٌوبولٌس

فاطمه حسن زهدي  -سبورتنج

نور محمد مجاهد  -طنطا

ناشئات تحت  15سنة

هٌا محمد علً  -صٌد  6أكتوبر

رنا أحمد هشام  -االهلً

مرٌم عالء الدٌن رمضان  -االهلً

جنى هشام متولً  -صٌد القطامٌه

ناشئات تحت  17سنة

نور رامً محمود  -الشمس

حبٌبه مجدي داود  -االهلً

بسمله محمد عارف  -سموحه

إٌتن عاطف شبانه  -هلٌوبولٌس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

محمود عبد القادر  -االهلً

أحمد هانً حسٌن  -سبورتنج

زٌاد محمد رشدي  -سموحه

إسالم عادل  -هلٌوبولٌس

عمومً سٌدات

ندى إٌهاب حافظ  -وادي دجله

حبٌبه حسام الدٌن  -االهلً

لطٌف محمد زكرٌا  -الشمس

رٌم زكً السٌد  -طنطا

فوق  35سنه

عبد هللا محمد عبد هللا  -الزهور تامر ممدوح عبد المنعم  -هلٌوبولٌس

أسر عصام عزو  -هلٌوبولٌس

منٌر محمد المالح  -مجمع 3

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة وادي دجله الرٌاضً
الفترة من / 2
المرحلة السنٌة

المركز األول

3

2017 /

حتً 2017 / 3 / 7

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

طه إٌمن شافعً  -وادي دجله

أدهم رشدي مبروك  -سموحه

عمر جالل قرٌطم  -الزهور

علً طارق لطفً  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

كرٌم ماهر التركً  -وادي دجله

ٌوسف رشدي مبروك  -سموحه

سهٌل ٌاسر الشناوي  -وادي دجله

ٌوسف محمد عشٌبه طنطا

ناشئٌن تحت  15سنة

كرٌم البربري  -وادي دجله

طه ولٌد دنانه  -وادي دجله

عمر عصام رشوان  -سموحه

زٌاد عماد الشرقاوي  -النصر

ناشئٌن تحت  17سنة

عمر ماهر التركً  -وادي دجله

محمد سٌد البرعً  -وادي دجله

ٌاسٌن إٌمن شافعً  -وادي دجله

محمد تامر الشامً  -وادي دجله

ناشئٌن تحت  19سنة

مروان طارق لطفً  -وادي دجله ٌوسف إبراهٌم عبد هللا  -وادي دجله ٌوسف هشام حموده  -وادي دجله
المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

هشام أحمد فنصه  -الجزٌرة
المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

أمٌنه حامد عرفً  -الجزٌرة

رنا أحمد مشعل  -سموحه

كرمه إٌمن عالم  -سبورتنج

كارٌن أحمد أسامه  -طالئع الجٌش

ناشئات تحت  13سنة

لً لً شرٌف سرور  -سموحه

أمٌره السٌد الرفاعً  -وادي دجله

ملك عمرو طه  -وادي دجله

نهى حسام حسن  -االهلً

ناشئات تحت  15سنة

منه هللا ولٌد هدٌه  -سموحه

نور خالد أبو المكارم  -وادي دجله

ٌارا مصطفى حٌدر  -وادي دجله

ملك محمد العصامً  -طنطا

ناشئات تحت  17سنة

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

حبٌبه نادر الدفراوي  -صٌد القطامٌة

حبٌبه مجدي داود  -االهلً

هنا معتز أٌوب  -وادي دجله

ناشئات تحت  19سنة

أمٌنه ٌاسر ٌسري  -وادي دجله

جنى محمد شٌحه  -سبورتنج

نادٌن هشام قطب  -وادي دجله

جٌالن الجباس  -وادي دجله

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

مازن هشام صبري  -وادي دجله مصطفى محمود عسل  -الجزٌرة

هشام أسامه السٌد  -سبورتنج

محمد مسعد  -صٌد  6أكتوبر

عمومً سٌدات

رنٌم محمد الولٌلً  -وادي دجله

نوران أحمد جوهر  -وادي دجله

مٌار هانً محمد  -وادي دجله

رٌم زكً السٌد  -طنطا

فوق  35سنه

طارق أبو طالب  -هلٌوبولٌس

فوق  45سنه

عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد  6أكتوبر

طارق محمد عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد  6أكتوبر

زكرٌا حمزه  -سبورتنج

محمد التلٌنً  -الصٌد

حسٌن محمد حسٌن  -الجزٌرة
أحمد عفٌفً  -وادي دجله

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة الزهور الرٌاضً
الفترة من / 16
المرحلة السنٌة

المركز األول

3

2017 /

حتً 2017 / 3 / 21

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

ٌوسف هشام سالم  -طنطا

عمر إبراهٌم عسل  -االهلً

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

علً طارق لطفً  -الصٌد

ناشئٌن تحت  13سنة

إسالم عماد قرٌطم  -الصٌد

ٌوسف محمد بسطاوي  -سموحه

عبد هللا عمرو عرفه  -االهلً

أحمد شرٌف سلٌمان  -الشمس

ناشئٌن تحت  15سنة

عبد هللا شهاب فوزي  -الشمس

عمر أشرف عناٌت  -االهلً

عبد الرحمن نصار -الشمس

مصطفى أحمد جمال الدٌن  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  17سنة

عبد الرحمن إٌهاب الشٌن  -االهلً

سٌف رامً محمود  -الشمس

زٌاد أحمد إبراهٌم  -الشمس

مازن محمد دسوقً  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  19سنة

كرٌم محمد دسوقً  -االهلً

عمر أشرف عدلً  -المعادي

سٌف أحمد رخا  -طنطا

علً هشام طلبه  -سموحه

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

كرمه إٌمن عالم  -سبورتنج

نادٌن ولٌد الحمامً  -الشمس

جنى جالل سوٌفً  -سبورتنج

سلمى مصطفى بابكر  -وادي دجله

ناشئات تحت  13سنة

جاسمٌن مصطفى نجٌب  -الشمس

أٌتن شٌرٌن غانم  -طنطا

عالٌه عالء فتح  -وادي دجله

زٌنه كرٌم زٌن الدٌن  -سبورتنج

ناشئات تحت  15سنة

نور محمد وجٌه  -الزهور

كنزي أٌمن صابر  -االهلً

رنا أحمد هشام  -االهلً

مرٌم عالء الدٌن شوقً  -االهلً

ناشئات تحت  17سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

نور رامً محمود  -الشمس

أمٌنه إٌهاب الرٌحانً  -الجزٌرة

هنا هشام أحمد  -هلٌوبولس

ناشئات تحت  19سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

جمٌله تامر أبو العنٌن  -االهلً

بٌرٌن طارق أبو سعده  -الشمس

إنجً شرٌف حموده  -الشمس

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

شهاب عصام  -الشمس

أحمد حسنً االهل  -االهلً

أحمدهانً  -سبورتنج

هاشم سمٌر  -الجزٌرة

عمومً سٌدات

ندى إٌهاب حافظ  -وادي دجله

دٌنا أحمد فرٌد  -االهلً

جنى هشام متولً  -صٌد القطامٌة

لطٌفه زكرٌا  -الشمس

أحمد عماد راغب  -هلٌوبولٌس

عبد هللا محمد عبد هللا  -الزهور

زٌاد محمد الشاذلً  -هلٌوبولٌس

خالد محمود فوزي  -وادي دجله

فوق  35سنه

عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد  6أكتوبر طارق محمد عبد العزٌز  -هلٌوبولٌس

فوق  45سنه

حسن علً عبد المهدي  -الزهور

عمرو محمد عبد المنعم  -الصٌد  6أكتوبر

لجنة المسابقات

الموسم 2017/2016

نتائج بطولة طالئع الجٌش الرٌاضً
الفترة من / 23
المرحلة السنٌة

المركز األول

3

2017 /

حتً 2017 / 3 / 28

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئٌن
ناشئٌن تحت  11سنة

أحمد ولٌد راشد  -هلٌوبولٌس

براء ٌاسر الشناوي  -طالئع الجٌش

عمر إبراهٌم عسل  -االهلً

محمد محمد زكرٌا  -سبورتنج

ناشئٌن تحت  13سنة

أحمد شرٌف الوابوري  -الشمس

ٌوسف شرٌف هاشم  -الشمس

ٌاسٌن كرٌم شهدي  -الصٌد

أدم أشرف فؤاد  -الصٌد

ناشئٌن تحت  15سنة

أحمد إٌمن توفٌق  -الشمس

عمر أشرف عناٌت  -االهلً

أدهم شرٌف حسنً  -الشمس

عبد هللا شهاب فوزي  -الشمس

ناشئٌن تحت  17سنة

عبد الرحمن إٌهاب الشٌن  -االهلً

سٌف رامً محمود  -الشمس

كرٌم طارق ثابت  -هلٌوبولٌس

حسٌن هشام سالم  -طالئع الجٌش

ناشئٌن تحت  19سنة

زٌاد محمد صقر  -الشمس

عمر أشرف عدلً  -المعادي

أحمد عادل الدمرداش  -االهلً

ٌوسف أحمد الفحام  -الزهور

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الناشئات
ناشئات تحت  11سنة

سلمى مصطفى بابكر  -وادي دجله

نادٌن ولٌد الحمامً  -الشمس

هنا أحمد العشري  -صٌد القطامٌة

جاسمٌن أمٌن شوقً  -صٌد القطامٌة

ناشئات تحت  13سنة

أٌتن شرٌن غانم  -طنطا

لً لً شرٌف سرور  -سموحه

فٌروز إٌهاب رشاد  -سبورتنج

أمٌنه محمد حامد  -الجزٌرة

ناشئات تحت  15سنة

سنا محمود إبراهٌم  -الشمس

مرٌم عالء الدٌن شوقً  -االهلً

هٌا محمد علً  -صٌد  6أكتوبر

رنا أحمد هشام  -االهلً

ناشئات تحت  17سنة

جنى وائل صافً  -وادي دجله

حبٌبه حسام الدٌن سعد  -االهلً

سلمى أحمد الطٌب  -صٌد القطامٌة

نور محمد وجٌه  -الزهور

ناشئات تحت  19سنة

فرٌده محمد أحمد  -سبورتنج

حبٌبه حسام الدٌن سعد  -االهلً

فرٌده محمود إبراهٌم  -مجمع 3

____________

المركز األول

المركز الثانً

المركز الثالث

المركز الرابع

مراحل الرجال
عمومً رجال

شهاب عصام  -الشمس

محمود عبد القادر جابر  -االهلً

هشام محمد أسامه  -سبورتنج

أحمد حسنً االهل  -االهلً

عمومً سٌدات

دٌنا أحمد فرٌد  -االهلً

لطٌفه محمد زكرٌا  -الشمس

رٌم زكً محمد  -طنطا

ملك محمد العصامً  -طنطا

فوق  35سنه

باسم فطٌن  -الجزٌرة

أحمد عماد حافظ  -هلٌوبولٌس

محمد عاطف النحاس  -الزهور

منٌر محمد المالح  -مجمع 3

محمد االطمس  -الزهور

محمد السٌد التلٌنً  -الصٌد

فوق  45سنه

محمد جابر علً  -طالئع الجٌش حسن علً عبد المهدي  -الزهور

