
التقرير السنوي لألنشطة املختلفة
بالنــــادي

وامليزانية العمومية واحلساب اخلتامي
عن الفرتة من 2021/7/1 حتى 2022/6/30
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جدول أعمال اجلمعية العمومية للنادي
املقرر عقدها يوم اجلمعة املوافق 2022/11/4

1– الت�سديق على مح�سر االجتماع  ال�سابق.
2-  النظر في تقرير مجل�س االإدارة عن اأعماله في ال�سنة المالية المنتهية 
الجديد  المالي  للعام  العمل  الن�ساط وخطة  وبرامج  في 2022/6/30 

وتقرير مراقب الح�سابات.
في  المنتهية  المالية  لل�سنة  الختامي  والح�ساب  الميزانية  اعتماد   –3

2022/6/30 وم�سروع الموازنة لل�سنة المالية المقبلة 2023/2022.
االإدارة وتحديد  المقترح من مجل�س  الح�سابات  تعيين مراقب  4– اعتماد 

مكافاأته.
التنفيذي  المدير  ومكافاآت  روات��ب  عن  االإدارة  مجل�س  تقرير  اعتماد   –5

والمدير المالي.
6– النظر في االقتراحات المقدمة من ال�سادة االأع�ساء اعتباًرا من تاريخ 

الدعوة ولمدة ع�سرة اأيام.
على  والقوانين  باللوائح  باالإخالل  النادي  اأع�ساء  بع�س  قيام  عر�س   –7

الجمعية العمومية لتقرير ما تراه ب�ساأنهم.
الريا�سية -  اللوائح  للنادي )المالية -  الداخلية  اللوائح  بع�س  اعتماد   -8

الئحة الجزاءات والمخالفات للعاملين بالنادي(.
بالنادي  الم�ستغلة  االأماكن  بطرح  االإدارة  مجل�س  قيام  على  الموافقة   –9
للمادة 46 من  االأن�سطة( طبًقا  وغيرها من  والكافيتريات  )المطاعم 
القرار الوزاري رقم 159 ل�سنة 2021 - في مزايدات لمدة تتجاوز مدة 

مجل�س االإدارة )10 �سنوات(.
10– زيادة ر�سوم اال�ستراك والر�سوم االأخرى بن�سبة %15
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11– تح�سيل ر�سم �سيانة المن�ساآت بمبلغ 400 جنيه مع اال�ستراك ال�سنوي 
ولمدة ثالث �سنوات.

12– تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة في الن�ساط الريا�سي، على اأن يكون االأ�ستاذ/ 
اأحمد ح�سن رئي�س مجل�س االإدارة وكياًل عن الموؤ�س�سين.

13–  م�سروع �سرف مياه االأمطار المتراكمة بجوار �سور النادي.
- على اأن يبداأ التوقيع بالك�سوف من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى ال�سابعة 

م�ساًءا بال�سرداق المقام اأمام ال�سالة المغطاة بمنطقة البولو. 
- ويكون االجتماع �سحيًحا بح�سور )5000( ع�سو من جملة االأع�ساء 
الذين لهم حق الح�سور، فاإذا اكتمل الن�ساب القانوني يتم مناق�سة 
تمام  في  الك�سوف  في  التوقيع  من  االنتهاء  بعد  االأع��م��ال  ج��دول 
ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء داخل ال�سالة المغطاة، والدخول في خالل 
مدة �ساعة واحدة كحد اأق�سى من اإعالن اكتمال الن�ساب القانوني 

ل�سحة اجتماع الجمعية العمومية.
هم  العمومية  الجمعية  ح�سور  حق  لهم  الذين  االأع�ساء  باأن  علًما   -
الم�سددين لال�ستراك ال�سنوي للعام 2022/2021 وذلك قبل تاريخ 
العاملة  على ع�سويتهم  والذين م�ست  يوًما  ع�سر  بخم�سة  الجمعية 

�سنة على االأقل حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
- التوقيع في ك�سوف الح�سور بموجب بطاقة ع�سوية النادي + بطاقة 

الرقم القومي اأو جواز ال�سفر اأو رخ�سة القيادة.
- الت�سويت ح�سورًيا وال يجوز للع�سو اأن ينيب غيره في ح�سور الجمعية 

العمومية اأو الت�سويت على قراراتها.
تعليق على بعض بنود جدول األعمال:

بند رقم )9(  سنوات اإليجار: 
يقترح المجل�س على الجمعية العمومية طرح بع�س االأماكن لفترة ت�سل اإلى ع�سر 
�سنوات، حيث اأن بع�س االأماكن المطروحة لالإيجار واأهمها مدرج �سباق الخيل 
تتطلب م�سروفات راأ�سمالية باهظة لتجهيزها يتحملها الم�ستثمر اأو الموؤجر مما 
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يدعو بمبداأ العدالة منحه فترة ا�سترداد منا�سبة لحجم اال�ستثمار علما باأن نظام 
النادي المحا�سبي يعمل بمبداأ اال�ستحقاق المحا�سبي بحيث يتم توزيع االيراد 

على �سنوات االإيجار بالت�ساوي �سواء يتم التح�سيل مقدما اأو �سنوية.
بند رقم )10( 15% زيادة مصروفات االشتراكات:

ن�س المادة 48 من الالئحة المالية المنظمة لالتحادات والهيئات واالأندية 
الريا�سية تن�س  »على اأن تكون زيادة قيمة اال�ستراكات ال�سنوية والر�سوم التي 
تح�سل من االأع�ساء بناء على قرار من مجل�س االإدارة بعد موافقة الجمعية 
العمومية وبما ال يزيد عن )15%( كل عامين من قيمة هذا اال�ستراك وال يتم 

العمل بها اإال بعد اعتماد الجهة االإدارية المخت�سة والمركزية. 
الزيادة تكون 15% فقط على اال�ستراك االأ�سا�سي ولي�س كامل المبلغ.

بند رقم )11( 400 جنيًها رسم الصيانة اإلنشائي:
• عدد الع�سويات التي تقوم بتجديد اال�ستراك �سنوية 44 األف ع�سوية.	
• قيمة ر�سم ال�سيانة االإن�سائي في عام 2022، 2023 هو 250 جنيه.	
• قيمة الزيادة في ر�سم ال�سيانة االن�سائي عام 2023، 2023 هو 150 جنيه 	

بواقع تقريبا 6 مليون جنيه �سنوية.
• قيمة االإن�ساءات المنفذة والمتوقع تنفيذها عام 2022، 2023 هي كاالتي: 	

1- تم تغيير اال�ساءة في النادي بتكلفة تقديرية 3 مليون جنيه.
2- تم مرحلية تجديد ال�سالة المغطاة �سامل ال�ساعة الرقمية واالر�سيات.

المنطقة  تطوير  مع  )التارتان(  القوى  العاب  مالعب  ار�سيات  تغيير   -3
المحيطة بتكلفة 3 مليون جنيه.

4- تغيير ب�ساط الجودو + تغيير بطانات مالعب كرة ال�سلة والكرة الطائرة 
والتن�س وكرة اليد بتكلفة 250 األف جنيه. 

اإليها  الموظفين  لنقل  بالنادي  الرئي�سي  المبنى  اأ�سفل  المنطقة  تطوير   -5
متطور  اأر�سيف  اإلى  باالإ�سافة  م�ستوى  اأعلى  على  اإن�ساء مخازن  وكذلك 

بتكلفة 1.5 مليون جنيه تقريًبا. 
6- تم تطوير منطقة حمامات ال�سباحة من اأحبال �ستارتات وغاليات وكذلك  
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جنيه  بتكلفة 1.25مليون  م�ستوى  اأعلى  على  للمباريات  �ساعات  اإ�سافة 
تقريبا. 

7- تجديد وتطوير 5 مالعب ا�سكوا�س متهالكة بتكلفة مبدئية 750 األف جنيه.
8- تطوير اأر�سية مالعب الفرو�سية واأنظمة ال�سرف والر�س بتكلفة مبدئية 

مليون جنيه. 
9- تطوير الدور الثاني من مبنى الجمباز واألعاب النزال بتكلفة مبدئية مليون 

جنيه. 
10- تطوير غرف خلع المالب�س بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه. 

11- ال�سيانة ال�سنوية المتوقعة 6 مليون جنيه. 
12- القيام بتطوير و�سيانة الم�ساحة الخ�سراء واإن�ساء اأنظمة ري ور�س حديثة 
و�سراء ماكينات جز وتهذيب الح�سائ�س بتكلفة مبدئية 1.5 مليون جنيه 

)الجولف – الكروكيه – البولز - التراك(. 
13- تم توريد عدد 5 جهاز �سبينيج بتكلفة 165 األف جنيه، وكذلك تم توريد عدد 
4 جهاز �سبينيج لجيم اال�سكوا�س مع �سيانة كافة االأجهزة االأخرى بتكلفة 

تقديرية 450 األف جنيه وجاري تدعيمها باأجهزة وبرنامج �سيانة اأخر.
بند رقم )12( الشركة المساهمة

قرر مجل�س االإدارة تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة يمتلكها النادي بن�سبة تتجاوز %99 
لتقوم بعمل م�ساريع واأن�سطة ريا�سية خارج النادى اأو اإن�ساء فرع اأو اأكثر للنادي 
بدون االلتزام بقبول اأع�ساء الفرع داخل المقر الرئي�سي وهي ميزة منحها 
اإدارة  اأال ي�سارك اأع�ساء مجل�س ادارة النادي بمجل�س  القانون لالأندية على 

ال�سركة طبقًا الن�سو�س القانون

المدير التنفيذي 

لواء/ رمزي تعلب
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 أمساء السادة أعضاء جملس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة. 	 1– األستاذ/ أحمد حسن أحمد	

نائب رئيس مجلس اإلدارة. 2– المهندس/ ممدوح حسني خليل	

أمين الصندوق. 	 3– األستاذ/ عمرو محمد رجب	

عضو مجلس اإلدارة. 4– األستاذة/  دينا إبراهيم المناسترلي	

عضو مجلس اإلدارة. 5– األستاذ/ محمد شهاب الدين محمد	

عضو مجلس اإلدارة. 6– الدكتور/ أيمن محمد طاهر غنيم	

عضو مجلس اإلدارة. 7– المهندس/  محمد لطفي سليمان	

عضو مجلس اإلدارة. 8–  الدكتور/  وائل محمود خضر	

عضو مجلس اإلدارة. 	 9– األستاذ/ عمرو فتحي موسى	

عضو مجلس اإلدارة. 	 10– األستاذة/ لينه ماجد فؤاد	

عضو مجلس اإلدارة. 11– الدكتورة/ شاهيناز خالد شلبي	

عضو مجلس اإلدارة. 12– الدكتور/ أحمد ناصر غزالن	

مراقب الحسابات. 	 13– األستاذ/ حسن زهدي	

المدير التنفيذي. 	 14– اللواء/ رمـــزي تعلـــب	



10

5

5

5
5



11

5

5

5
5

كلمة السيد/ رئيس جملس اإلدارة

ال�ضادة اأع�ضاء نادينا الكرام
ي�سرفني باالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي اأع�ساء مجل�س االإدارة اأن اأ�سكر 
�سيادتكم على منحنا ثقتكم باختيارنا كمجل�س اإدارة نادينا العريق �سائلين المولى العلي 

القدير اأن نكون عند ح�سن ظنكم واأن يوفقنا جميًعا لخدمة هذا ال�سرح الكبير.
بداأ مجل�س االإدارة الجديد اأعماله باالجتماع بالمجل�س ال�سابق ولجانه المختلفة 
وتم دعوة كل المر�سحين في انتخابات مجل�س االإدارة، حيث تم توجيه ال�سكر لهم جميًعا 

واالإعالن عن ترحيبنا بان�سمام اأي فرد لمنظومة العمل الجديدة للنادي.
بداأنا العمل باالإ�سراع بوتيرة اتخاذ القرار فيقوم المجل�س بعقد جل�ستين ر�سميتين 
كل �سهر بخالف اجتماعات المكتب التنفيذي مع تواجد يومي لغالبية اأع�ساء المجل�س 

لتح�سين االأداء العام.
للحفاظ على قنوات التوا�سل، يتم اإعالن االأع�ساء بقرارات المجل�س من خالل 
اإ�سدار بيان بعد 24 �ساعة من كل جل�سة وذلك على موقع و�سفحة واأبليكي�سن النادي 
الر�سمي، كذلك يتم تلقي �سكاوي واقتراحات االأع�ساء على االأبليكي�سن الخا�س بالنادي 

Sporting Club فيتم التعامل معها خالل 24 �ساعة.
يعمل مجل�س االإدارة على قلب رجل واحد بتناغم وفاعلية، فاالحترام المتبادل 
هو اأ�سا�س تعاملنا مع بع�سنا البع�س ومع اأع�ساء النادي فنجتهد للتغلب على التحديات 

المالية واالإدارية ونعمل على ت�سويب الم�سار العام للنادي.
ثم البدء باأعمال ال�سيانة لتح�سين البنية التحتية للقطاع االجتماعي والريا�سي 

مع ا�ستمرارنا في رفع م�ستوى جميع المن�ساآت والخدمات بالنادي.
تم تقديم كلمة من مجل�س االإدارة تحتوي على اأهم االإنجازات التي تم تحقيقها 
خالل فترة ق�سيرة، في حالة رغبة �سيادتكم في معرفة تفا�سيلها يمكنكم م�ساهدة 

.Sporting Club الفيديو على �سفحة النادي الر�سمية على موقع التوا�سل االجتماعي
وفي الختام ي�سرني اأن اأتقدم وزمالئي اأع�ساء مجل�س االإدارة بال�سكر والتقدير اإلى 
االإدارة التنفيذية ومختلف اإدارات النادي والعاملين فيها على جهودهم المخل�سة في 

تطوير ورفع اأدائهم وما بذلوه من جهود خالل هذه الفترة.
�له تعالى ولي التوفيق وال�

رئيس مجلس الإدارة 

أحمد حسن 
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تقرير اللجنة املالية 
عن الفرتة 2021/7/1 حتى 2022/6/30

مجل�س  مع  الدائم  التوا�صل  على  المالية  اللجنة  حر�س  �صوء  في 
ادارة النادي المتمثل في ال�صيد االأ�صتاذ/ رئي�س مجل�س االدارة - وال�صيد 
اأم��ي��ن   / االأ���ص��ت��اذ  وال�����ص��ي��د   - االدارة  مجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   / المهند�س 
ال�صندوق - وال�صادة / اع�صاء مجل�س االدارة وذلك بهدف تحقيق مبداأ 
برئا�صة  لى  الموقر  مجل�صكم  تكليف  على  بناء  والدائم  المثمر  التعاون 
الجنة المالية ، وعلية تت�صرف اللجنة بان تعر�س على �صيادتكم ما قامت 
به اللجنة من اعمال وو�صع التو�صيات وذلك خالل مدة عمل اللجنة على 

النحو التالي : 
• اأن 	 نجد   ، المالية  واللجنة  االدارة  مجل�س  بين  التعاون  نتائج  من 

من  تاريخه  وحتى  الم�سئولية  تولية  بداية  منذ  نجح  قد  المجل�س 
التزامات  كافة  ل�سداد  وذل��ك  المالية  االع��ت��م��ادات  كافة  تدبير 
النادي تجاه كل من )الريا�سيين - الموظفين والعمال - الجهات 
الحكومية - الموردين - مقاولين االأعمال - وكافة الجهات االأخرى 

التي لها تعامل مع النادي(. 
• وهنا نخ�س بالذكر �سداد رواتب العاملين والريا�سيين بالمنظومة 	

ب�سداد  االلتزام  مع  المحددة  القانونية  مواعيدها  في  الريا�سية 
و خا�سة  زمني محدد  لجدول  وفقا  المرحلة  المالية  الم�ستحقات 
االلتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية و بانتظام على الرغم 
من الظروف ال�سعبة التي تمر بها البالد و التي توؤثر ب�سكل �سلبي 
على النادي يتمثل في قلة التدفقات النقدية الواردة و كذا الركود 
اإلى و�سع روؤية م�ستقبلية  االقت�سادي و الت�سخم ، مما ادى ذلك 
م�ستركة لال�ستفادة الق�سوى من الموارد المتاحة و كذا العمل على 
اال�ستثمار االأمثل للموارد المتاحة و توفير موارد جديدة ت�ساهم في 

زيادة التدفق النقدي للموارد المالية . 
• من 	 وذلك  االإنفاق  لتر�سيد  المالية  واللجنة  المجل�س  بين  التعاون 

اأوجه االإنفاق على االأن�سطة بالنادي للحد من  خالل درا�سة كافة 



37

5

5

5
5

المالي  الموقف  تدعيم  في  ذل��ك  ي�ساهم  مما  ال��زائ��دة  النفقات 
للنادي تجاه كافة المتعاملين مع النادي. 

• و�سع ا�س�س و نظم لتفعيل الرقابة الدائمة و الم�ستمرة على كافة 	
مدار�س  او  التذاكر  يخ�س  فيما  �سواء  بالنادي  التح�سيل  منافذ 

االلعاب. 
• 	 ERP التعاون مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بالنادي لتطبيق نظام

و  المالية  ب��االإدارة  المتطورة  و  االلكترونية  النظم  تطبيق  بغر�س 
ذلك باالإ�سافة للنظم اليدوية المطبقة وفقا لمتطلبات ال�سباب و 

الريا�سة )تحت التنفيذ( 
• الموؤجرة 	 االأم��اك��ن  كافة  على  المطبقة  التح�سيل  نظم  تفعيل 

بالنادي من )محالت، كافيتريات .... الخ( بما ي�سمن تح�سيل 
وفقا  المحددة  مواعيدها  في  النادي  قبل  من  مديوناتهم  كافة 

للتعاقدات المبرمة معهم . 
• للمناق�سات 	  2018 ل�سنة   182 رق��م  القانون  اح��ك��ام  �سوء  ف��ي 

ال�سروط  بكرا�سات  ال��واردة  البنود  كافة  مراجعة  تم  والمزايدات 
من  العديد  الج��راء  ذلك  و  المزايدات  و  بالمناق�سات  الخا�سة 
و  القانون  مواد  و  احكام  مع  يتم�سى  بما  اال�سافات  و  التعديالت 
الئحته التنفيذية مما يوؤدي للح�سول على اأق�سي ا�ستفادة ل�سالح 

النادي. 
• تعامل مبا�سر مع 	 لها  التي  اللجنة بدرا�سة �ساملة لالماكن  قامت 

اال�سكوا�س(  جيم   - المتجر   - المواهب  تنمية  )مركز  االع�ساء 
يحقق  مما  م�سروفاتها  و  االأم��اك��ن  تلك  اي���رادات  على  للوقوف 

اال�ستفادة للع�سو و النادي في نف�س الوقت 
• تطبيق مبداأ تر�سيد النفقات بمراجعة المقابل النقدي الذي يتم 	

�سرفه لل�ساعات االإ�سافية بعد مواعيد العمل الر�سمية و ذلك وفقا 
لحاجة العمل الفعلية واالعداد الفعلية للقائمين على العمل. 

• على 	 فائدة  اعلى  على  للح�سول  البنوك  كافة  ومخاطبة  التوا�سل 
الح�ساب الجاري والودائع بما ي�ساهم في تحقيق اق�سى ا�ستفادة 

للنادي . 
• ي�سمن 	 بما  بالنادي  المطبقة  ال�سريبية  النظم  متطلبات  درا�سة 

االإق���رارات  كافة  تقديم  تحقق  للبيانات  ا�سا�سية  قاعدة  و�سع 
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مواد  علية  تن�س  لما  وفقا  المحددة  مواعيدها  في  ال�سريبية 
القانون .م.

• التذاكر 	 وك��ذا  االل��ع��اب  م��دار���س  ا�سعار  تقييم  في  النظر  اع��ادة 
بكافة انواعها وعلى م�ستوى جميع القطاعات بالنادي بما يتم�سى 
النادي من مجابهة  االأ�سعار وذلك حتى يتمكن  مع م�ستوى زيادة 
الزيادة في الم�سروفات التي حدتث نتيجة الرتفاع ن�سبة الت�سخم 

ال�سائدة 0

 
رئيس لجنة المالية

محاسب/  تيمور فاضل
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كلمة مدير الشئون الرياضية

نظًرا للتطور الكبير في اأ�ساليب االإدارة الريا�سية في االأندية، لذا اأ�سبح 
لزاًما علينا مواكبة هذا التطور، لما فيه �سالح نادينا الحبيب، ولذلك تم 
و�سع ا�ستراتيجية وا�سحة الإدارة ال�سئون الريا�سية بالنادي، لتحقيق اأهداف 
محددة لرفع م�ستوى االأداء �سواء االإداري اأو الفني، وذلك لتحقيق النجاح 
على  اال�ستراتيجية  وترتكز هذه  والدولي،  المحلي  الم�ستوى  على  الريا�سي 
الريا�سية  االألعاب  ما يخ�س  وكذلك  الريا�سي،  للن�ساط  االإدارية  الجوانب 

وتنق�سم اإلى:
االستراتيجية الخاصة بإدارة الشئون الرياضية

• تم عمل هيكلة اإدارية الإدارة الن�ساط الريا�سي، بحيث تم تو�سيف 	
عمل كل موظف في اإدارة ال�سئون الريا�سية.

• تم اإعادة توزيع المهام على موظفين الن�ساط الريا�سي، واالإداريين 	
لتحقيق معدالت اإنجاز اأعلى للعمل.

االستراتيجية الخاصة بالرياضة

وتنق�سم اإلى قطاع التوجيه الريا�سي، قطاع المدار�س والبراعم، قطاع 
الفرق، قطاع الريا�سة للجميع )المهرجانات، قطاع الممار�سة(.

اأواًل: قطاع التوجيه الريا�ضي:
• تعيين جهاز فني واإداري على م�ستوى عاٍل للتوجيه الريا�سي بما 	

ي�سمن التن�سئة ال�سحيحة للطفل بدنًيا و�سحًيا ونف�سًيا.
• تطوير المحتوى الفني لبرامج التدريب الخا�سة بالتوجيه الريا�سي.	
• توفير اأدوات التدريب المنا�سبة للتوجيه الريا�سي.	
• المتابعة االإدارية الم�ستمرة لمدربين واإداريين التوجيه الريا�سي.	

ثانًيا: قطاع المدار�س والبراعم:
• اأجهزة فنية تت�سم بالكفاءة في قطاع المدار�س والبراعم، 	 تعيين 

اأ�س�س  على  يرتكز  ت��دري��ب  ال��ق��ط��اع  الع��ب��ي  ت��دري��ب  على  ق���ادرة 
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المدار�س  المختلفة من العبي  الفرق  اإمداد  علمية �سليمة بغر�س 
والبراعم.

• قطاع 	 ف��ي  المختلفة  ل��الأل��ع��اب  ال��الزم��ة  ال��ت��دري��ب  اأدوات  توفير 
المدار�س والبراعم.

• والبراعم 	 المدار�س  قطاع  ممار�سي  بين  من  الموهوبين  رعاية 
واالهتمام بهم ورفع م�ستواهم لتاأهيلهم لاللتحاق بالفرق المختلفة.

ثالًثا: قطاع الفرق الريا�ضية
• تر�سيح روؤ�ساء للجان االألعاب المختلفة لتنفيذ �سيا�سة مجل�س االإدارة 	

وتطوير اأداء االألعاب االإداري والفني للو�سول اإلى اأعلى الم�ستويات.
• بما 	 �سرفها  بنود  ومتابعة  لعبة،  لكل  الخا�سة  الموازنات  مناق�سة 

ي�سمن تحقيق اأف�سل النتائج لالألعاب الريا�سية، وبما ال يتخطى 
الموازنة العامة للن�ساط الريا�سي في المو�سم.

• مناق�سة واعتماد اللوائح لالألعاب الريا�سية المختلفة.	
• متابعة جميع االألعاب ومتابعة �سيانة المالعب المختلفة.	
• درا�سة متطلبات االألعاب المختلفة من االأدوات والمالب�س وتوفيرها.	
• العمل على تقليل الع�سويات الريا�سية في االألعاب المختلفة.	
• رفع 	 بهدف  المختلفة  للفرق  واالحتكاكات  الودية  اللقاءات  توفير 

الم�ستوى.
• والمدربين 	 االإداريين  ومتابعة  االألعاب  جميع  لمتابعة  نظام  و�سع 

والتاأكد من انتظام التدريبات.
• تدعيم بع�س المراكز في بع�س الفرق المختلفة ببع�س الالعبين 	

المميزين من خارج النادي لرفع م�ستوى هذه الفرق.
• اأنهم عماد الم�ستقبل 	 االهتمام بالنا�سئين بالفرق المختلفة حيث 

لهذه الفرق.
• الم�ساهمة في تخفيف موازنة ال�سرف على الفرق الريا�سية عن 	

طريق جذب رعاة للفرق الريا�سية المختلفة، مما يقلل من عبء 
ال�سرف على فرق النادي المختلفة.

رابًعا: قطاع الريا�ضة للجميع
تنظيم بع�س المهرجانات الخا�سة بالريا�سة للجميع.
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بعض النتائج الدولية لأللعاب املختلفة للموسم الرياضي 2022/2021
 855 عدد  النادي  اأبطال  اأحرز   2022/2021 الريا�سي  المو�سم  خالل 

ميدالية منهم:
• عدد 480 ميدالية ذهب.	
• عدد 177 ميدالية ف�سة.	
• عدد 198 ميدالية برونز.	

منهم ميداليات حققها اأبطالنا 
�سواء بتمثيل النادي، اأو بتمثيل م�سر 
من خالل المنتخبات المختلفة وهي 
مثل  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��والت  ميداليات 
البطولة العربية، البطولة االإفريقية، 

بطولة العالم، البطوالت الدولية باإجمالي عدد 45 ميدالية.
عدد  زي��ادة   2023/2022 الريا�سي  للمو�سم  الم�ستهدف  اهلل  �ساء  واإن 
الميداليات المحققة من اأبطالنا �سواء على الم�ستوى المحلي اأو الم�ستوى الدولي.

نتائج لعبة كرة السلة

م
المرحلة ال�سنية

النتائج

كاأ�سدورىالمرتبطجمهوريةا�سكندرية
كاأ�س 

ال�سوبر 
�سيدات

بطولة 
3*3

خروج من ال�ساد�سالثامن__الممتاز رجال1
دور 16

االولاالولاالولالثانى__الممتاز �سيدات2
____الثالثالثالثرجال 20 �سنة3
االول___الثامنالثالثاالولرجال 18 �سنة4
الثانى___الثانىالخام�سالثانى�سيدات 18 �سنة5
____الثانىاالولبنات 16 �سنة 6
____الخام�سالثانىاوالد 16 �سنة8
خروج بنات 14 �سنة9

من 8
____لم ي�سل

____الثالثالثانىاوالد 14 �سنة10
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نتائج الكرة الطائرة

النتائجالمرحلة ال�صنيةم
كاأ�سدورىالمرتبطجمهوريةا�صكندرية

الثالثالثانى___الممتاز �سيدات1
الخام�س ___الممتاز رجال2

ع�سر
خروج من 

دور 8
___اعتذارالرابعنا�سئين 19 �سنة3
خروج من الثانىنا�سئين 17 �سنة4

دور 16
___

___الخام�ساالولنا�سئات 18 �سنة5
___الخام�ساالولنا�سئين 15 �سنة اأ6
____ال�سابعنا�سئين 15 �سنة ب7
___الثالثاالولنا�سئات 16 �سنة8
___ال�ساد�سالخام�سنا�سئات 14 �سنة اأ9

____الحادى ع�سرنا�سئات 14 �سنة ب10
____الثالثنا�سئين 13 �سنة11
___الرابع_بنات 12 �سنة12
___الثالث_بنات 10 �سنوات13
___الرابع_بنات 8 �سنوات14

نتائج لعبة كرة القدم

النتائجالمرحلة ال�صنيةم
دورى الق�صم المرتبطجمهوريةا�صكندرية

الثانى
كاأ�س

_الثامن___الفريق االول رجال1
_ال�ساد�س__ال�ساد�سمواليد 22001
____الثانىمواليد 32003
____الرابعمواليد 42005
____االولمواليد 52006
____الثانىمواليد 62007
____الثانىمواليد 72008
االول ثمانى مواليد 82009

والثانى ملعب
____
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نتائج كرة اليد

النتائجالمرحلة ال�صنيةم
�صوبر كاأ�سدورىالمرتبطجمهوريةا�صكندرية

المحترفين
بطولة 

كرة اليد 
الم�صغرة

_الثالثاالولالثالث___الفريق االول رجال1
__االولالثالث___الفريق االول �سيدات2
__الثالث__االول_مرتبط 32002
__االول__االول_ان�سات 42002
__الثانى__الثانى_نا�سئين 52004
__الرابع__الثانى_نا�سئات 62004
__الرابع__الخام�س_نا�سئين 72006
_____ال�ساد�س_نا�سئات 2006 اأ8
التا�سع _نا�سئات 2006 ب9

ع�سر
_____

_____الثالث ع�سر_براعم اوالد 102008
_____التا�سع_براعم بنات 112008
الرابع______بنين مواليد 122009
االول______بنين مواليد 132010
الثالث______بنين مواليد 142011
الثالث______بنات مواليد 152010

نتائج لعبة التنس

البطولة االفريقية المغلقة الفترة من 10حتى 2022/2/19
مالحظاتالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
االولهيا يا�سر يحي14 نا�سئين1

جمهورية �سما�س الخمائل
االولعلى عمرو عبدالكريم14 نا�سئين2
الثانىعاليا محمد جمال14 نا�سئات3

 جمهورية نيو جيزة
الثانىملك محمد المهلى12 نا�سئات4
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البطولة االفريقية المغلقة الفترة من 10حتى 2022/2/19
مالحظاتالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

 جمهورية م �س الجيزة
الثانىالنا يا�سر يحيى13 نا�سئات5
الثالثلى لى وائل �سالح14 نا�سئات6
الثالثيا�سين خالد نبيل14 نا�سئين7

جمهورية االأمن المركزى
الثانىادم تامر محمد14 نا�سئين8
الثالثنورين احمد انور14 نا�سئات9

الثالثعمر �سريف �ساكر16 نا�سئين10
الثالثنور ه�سام فتح اهللرجال11
الثالثكارينا محمد احمد�سيدات12

جمهورية المقاولون
الثالثاحمد ح�سام الدين �سعد14 نا�سئين13
الثالثهيا يا�سر يحيى16 نا�سئات14

جمهورية التوفيقية
الثالثكرمة ايهاب �سعيد12 نا�سئات15
الثانىكريم معتز مبروك16 نا�سئين16

االهلى
الثالثكرمة ايهاب �سعيد12 نا�سئات17
الثانىجواد محمد الفقى16 نا�سئين18
الثالثكريم معتز مبروك16 نا�سئين19
الثالثكارينا محمد احمد16 نا�سئات20
الثانىنور ه�سام فتح اهلل18 نا�سئين21
الثالثكارينا محمد احمد18 نا�سئات22

الزهور
الثالثنبيل محمد الكاتب14 نا�سئين23
الثالثحال ايمن زين العابدين16 نا�سئات24

التوفيقية
الثالثحال ايمن زين العابدين18 نا�سئات25

االأمن المركزى
االولعاليا محمد جمال14 نا�سئات26
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البطولة االفريقية المغلقة الفترة من 10حتى 2022/2/19
مالحظاتالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

ال�سلمانية
االولمراد معتز ا�سماعيل14 نا�سئين27
الثالثنبيل محمد الكاتب14 نا�سئين28
الثالثلى لى وائل �سالح12 نا�سئات29
الثالثعمر ح�سام الدين12 نا�سئين30

نيو جيزة
الثالثعلى الدين احمد الدامى12 نا�سئين31

جرين ديزرت
الثالثملك محمد المهلمى12 نا�سئات32
الثالثنورين احمد انور14 نا�سئات33

�سبورتنج
االولجواد محمد الفقى14 نا�سئين34
االولكارينا محمد احمد16 نا�سئات35
الثانىيا�سين �سريف نور14 نا�سئين36

ال�سلمانية
الثالثعمر ح�سام الدين12 نا�سئين37

االمن المركزى
الثالثنوراى خالد نبيل�سيدات38

الثالثنوراى خالد نبيل�سيدات39

نتائج لعبة تنس الطاولة

بطولة الجمهورية بمدينة اال�ضماعيلية الفترة من 1حتى 2021/8/6
مالحظاتالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
الثالثعمر ايهابتحت 15 �سنة1
ال�ساد�سرنان محمدتحت 11 �سنة2

بطولة الدورى
االولالمرتبط �سيدات3
الرابعالمرتبط رجال الدورة االولى4
الثانىالمرتبط رجال الدورة الثانية5
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بطولة الجمهورية للتن�س طاولة تحت 13/15/11 �ضنة اوالد وبنات
مالحظاتالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
الرابعتحت 15 �سنة اوالد6
ال�سابعتحت 13 �سنة بنات 7
ال�ساد�ستحت 11 �سنة بنات8
الخروج من دور 16تحت 13 �سنة اوالد9

الخروج من دور 16تحت 15 �سنة بنات10
ان�سحاب )ا�سابة كورونا(تحت 11 �سنة اوالد11

بطولة اإ�ضكندرية التن�ضيطية للتن�س طاولة الفترة من 16حتى 2022/2/18
الرابعفريدة �سريفتحت 15 �سنة12
الثالثرنان محمد علىتحت 13 �سنة13
الثالثريتاج ب�سامتحت 11 �سنة14
االولريم خالد قنديلتحت 15 �سنة15
الثانىزينة محمد ماهرتحت 13 �سنة16

بطولة الجمهورية الفردى للتن�س طاولة
دخول دور 16عمر جمالعمومى رجال17
دخول دور 128احمد دبو�سعمومى رجال18
دخول دور 32احمد �سامىعمومى رجال19
دخول دور 32عبدالرحمن دندانعمومى رجال20
دخول دور 64زياد وائلعمومى رجال21
دخول دور 128يو�سف ايهابعمومى رجال22
الدور 32عمر ايهاب تحت 19 �سنة23
الدور 16تحت 17 �سنة24
دخول دور 32جون مايكلتحت 11 �سنة25
دخول دور 32�سارة م�سعدعمومى �سيدات26
دخول دور 32مريم طارقعمومى �سيدات27
دخول دور 32ندى نبيلعمومى �سيدات28
دخول دور 32ريدا ع�سامعمومى �سيدات29
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بطولة الجمهورية للفرق
الخام�ستحت 19 �سنة �سباب30
الرابعتحت 15 �سنة اوالد31
الثالثتحت 17 �سنة بنات32
ال�ساد�ستحت 19 �سنة بنات33
التا�سعتحت 15 �سنة بنات34
ال�ساد�ستحت 11 �سنة بنات35
ال�سابعتحت 13 �سنة بنات36

بطولة منطقة اال�ضكندرية للتن�س طاولة
االولتحت 19 �سنة اوالد37
الثالثتحت 11 �سنة اوالد38
الثالثتحت 11 �سنة بنات39
الثالثتحت 13 �سنة اوالد40
االولتحت 15 �سنة اوالد41
الثانىتحت 17 �سنة بنات42
الثانىتحت 19 �سنة بنات43

بطولة الدورى العام
ال�ساد�سال�سيدات44
الخام�سالرجال45

نتائج ألعاب القوى

بطولة الجمهورية بمدينة اال�ضماعيلية الفترة من 1حتى 2021/8/6
الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

دفع الجلةاالولحمزة عبد المنعمتحت 14 �سنة  نا�سئين1
القفز بالزانةاالولجودى جالل محمدتحت 14 �سنة  نا�سئات2
المركبالثانىهانيا هانى جاللتحت 14 �سنة  نا�سئات3
دفع الجلةالثانىاالء تامر ال�سيدتحت 14 �سنة  نا�سئات4
الهوكىالثانىكرمة مروان محمودتحت 14 �سنة  نا�سئات5
الهوكىالثانى�ساجد محمد ح�سنتحت 14 �سنة  نا�سئين6
50م عدوالثانىاحمد م�سطفى احمدتحت 14 �سنة  نا�سئين7
الوثب العالىالثانىفريدة وائل عبدالمنعمتحت 14 �سنة  نا�سئات8
50م حواجزالثانىفريدة رامى فاروقتحت 14 �سنة  نا�سئات9
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
50م حواجزالثانى�سما هيثم زين الدينتحت 14 �سنة  نا�سئات10
القفز بالزانةالثالثملك تامر محمدتحت 14 �سنة  نا�سئات11
الهوكىالثالث�سوليمى وائل م�سطفىتحت 14 �سنة  نا�سئات12
القفز بالزانةالثالثادم احمد ابوالخيرتحت 14 �سنة  نا�سئين13
الهوكىالرابعهانيا هانى جاللتحت 14 �سنة  نا�سئات14
الوثب العالىالخام�سليلى محمد مردانتحت 14 �سنة  نا�سئات15
50م حواجزال�ساد�سكارين احمد ع�سامتحت 14 �سنة  نا�سئات16
دفع الجلةالثامن �سيرى ال�سيد محمدتحت 14 �سنة  نا�سئات17
50م حواجزالثامن ليلى محمد مردانتحت 14 �سنة  نا�سئات18

بطولة الجمهورية تحت 16 �ضنة بتاريخ 25 حتى 2021/11/26
القفز بالزانةاالولروال وليد احمدتحت 16 �سنة 19
الوثب العالىالثانى�سيف محمد ممتازتحت 16 �سنة 20
دفع الجلةالثالثنور الدين ع�سام ا�سماعيلتحت 16 �سنة 21
رمى الرمحالثالثنور الدين ع�سام ا�سماعيلتحت 16 �سنة 22
القفز بالزانةالثالثجودى جالل ال�سيوفىتحت 16 �سنة 23
القفز بالزانةالرابعمي�سرة ع�سام فتحىتحت 16 �سنة 24
80م حواجزالرابعفريدة ايمن محمدتحت 16 �سنة 25
رقية محمودتحت 16 �سنة 26

تتابع الرابع
4*100)بنات(

ليلى محمد تحت 16 �سنة 27
يا�سمين ه�سامتحت 16 �سنة 28
ريتاج احمدتحت 16 �سنة 29
رمى الرمحالخام�سمي�سرة ع�سام فتحىتحت 16 �سنة 30
اياد ح�سامتحت 16 �سنة 31

تتابع الخام�س
4*100)بنين(

مي�سرة ع�سام فتحىتحت 16 �سنة 32
حمزة كريمتحت 16 �سنة 33
عبدالحميد احمدتحت 16 �سنة 34
فريدة ايمن محمدتحت 16 �سنة 35

تتابع الخام�س
4*200)بنات(

ملك ع�سامتحت 16 �سنة 36
انجى م�سطفىتحت 16 �سنة 37
يا�سمين ه�سامتحت 16 �سنة 38
تتابع الخام�س�سهيلة احمدتحت 16 �سنة 39

4*100)مختلط( ملك ع�سامتحت 16 �سنة 40
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
)تابع( تتابع الخام�سمحمد ا�سالمتحت 16 �سنة 41

4*100)مختلط( حمزة كريمتحت 16 �سنة 42
الوثب العالىال�ساد�سجنى عمرو فاروقتحت 16 �سنة 43
80م حواجزال�ساد�سيا�سمين ه�سام ع�سمتتحت 16 �سنة 44
رمى الرمحال�سابععمرو احمد عثمانتحت 16 �سنة 45
300م عدوال�سابعاياد ح�سام ح�سنتحت 16 �سنة 46
1500م عدوال�سابعانجى م�سطفى عبد الحميدتحت 16 �سنة 47
رمى القر�سالثامن جودى احمد رم�سانتحت 16 �سنة 48
القفز بالزانةالثامن ملك تامر محمدتحت 16 �سنة 49
300م حواجزالثامن فريدة ايمن محمدتحت 16 �سنة 50

بطولة الجمهورية تحت 18 �ضنة بتاريخ 30 حتى 2021/11/31
الوثب العالىاالولعبدالرحمن محمد فايزتحت 18 �سنة51
رمى القر�سالثانىنور احمد نبيلتحت 18 �سنة52
رمى القر�سالثالثمازن ع�سام ا�سماعيلتحت 18 �سنة53
القفز بالزانةالثالثيو�سف محمد عبدالفتاحتحت 18 �سنة54
400م عدوالخام�سيا�سين حازم �سعدتحت 18 �سنة55
الوثب الطويلالخام�سطه ايهاب ع�سمتتحت 18 �سنة56
المركبالخام�سيو�سف محمد عبدالفتاحتحت 18 �سنة57
جنه خالد محمدتحت 18 �سنة58

تتابع الخام�س
4*100)مختلط(

ريتاج احمدتحت 18 �سنة59
يا�سين حازم �سعدتحت 18 �سنة60
مي�سرة ع�سام فتحىتحت 18 �سنة61
800م ال�ساد�سانجى م�سطفى عبدالحميدتحت 18 �سنة62
القفز بالزانةال�ساد�سزينة يحيى احمدتحت 18 �سنة63
الوثب العالىال�ساد�س�سيف محمد ممتازتحت 18 �سنة64
محمد عبداهلل احمدتحت 18 �سنة65

تتابع ال�ساد�س
4*400)بنين(

عبدالحميد احمدتحت 18 �سنة66
على ح�سامتحت 18 �سنة67
بالل �سامح ال�سيدتحت 18 �سنة68
القفز بالزانةال�سابعروال وليد احمدتحت 18 �سنة69
الوثب الثالثىال�سابعطه ايهاب ع�سمتتحت 18 �سنة70
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
جنة خالد محمدتحت 18 �سنة71

تتابع الثامن 
4*400)بنات(

انجى م�سطفى عبدالحميدتحت 18 �سنة72
جنا �سريف هانىتحت 18 �سنة73
يا�سمين ه�سام ع�سمتتحت 18 �سنة74
800م الثامن جنا �سريف هانىتحت 18 �سنة75
رمى الرمحالثامن نورالدين ع�سامتحت 18 �سنة76
وثب طويلالثامن امنية ح�سين محمودتحت 18 �سنة77

بطولة الجمهورية تحت 20 �ضنة بتاريخ 9 حتى 2021/12/11
100م االولاحمد مجدى محمدتحت 20 �سنة78
200م االولاحمد مجدى محمدتحت 20 �سنة79
الوثب الثالثىاالول�سيف الدين محمد ح�سنتحت 20 �سنة80
يو�سف محمد عبدالفتاحتحت 20 �سنة81

تتابع االول
4*100)بنين(

يحيى ه�سام يحيىتحت 20 �سنة82
�سيف الدين محمد ح�سنتحت 20 �سنة83
احمد مجدى محمدتحت 20 �سنة84
100م الثانىاحمد ح�سام الدين علىتحت 20 �سنة85
100م حالثالثلينا �سعيد محمودتحت 20 �سنة86
الوثب الطويلالثالث�سيف الدين محمد ح�سنتحت 20 �سنة87
قذف القر�سالثالثنور احمد نبيلتحت 20 �سنة88
زينة يحيى احمدتحت 20 �سنة89

تتابع الثالث
4*100)بنات(

لينا �سعيد محمودتحت 20 �سنة90
جود طارق م�سطفىتحت 20 �سنة91
جود احمد ماهرتحت 20 �سنة92
100مالرابعجود طارق م�سطفىتحت 20 �سنة93
الوثب العالىالرابععبدالرحمن محمد فايزتحت 20 �سنة94
الوثب العالىالرابعهنا محمود �سميرتحت 20 �سنة95
تتابع الرابعبالل �سامح ال�سيدتحت 20 �سنة96

4*400)بنين( على عبداللطيف احمدتحت 20 �سنة97
)تابع( تتابع الرابعيا�سين حازم �سعدتحت 20 �سنة98

4*400)بنين( يا�سين اكرم امينتحت 20 �سنة99
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
لينا �سعيد محمودتحت 20 �سنة100

تتابع الرابع
4*100)مختلط(

يا�سمين اكرمتحت 20 �سنة101
لينا �سعيد محمودتحت 20 �سنة102
جود احمد ماهرتحت 20 �سنة103
فرح محمد م�سطفىتحت 20 �سنة104

تتابع الرابع
4*100)مختلط(

جود طارق م�سطفىتحت 20 �سنة105
على عبداللطيف احمدتحت 20 �سنة106
يا�سين حازم �سعدتحت 20 �سنة107
القفز بالزانةالخام�سفار�س ح�سن عبدال�سالمتحت 20 �سنة108
100مالخام�سيحيى ه�سام يحيىتحت 20 �سنة109
رمى الرمحال�ساد�ست�سنيم ع�سام فتحىتحت 20 �سنة110
400م الثامن على عبداللطيف احمدتحت 20 �سنة111

القفز بالزانةاالولدينا احمد عبدالمنعمدرجة اولى112
لينا عمرو جابردرجة اولى113

تتابع االول
4*100)مختلط(

�سريف خالد عبدالمنعمدرجة اولى114
يحيى ه�سام يحيىدرجة اولى115
عاليا عمرو ابراهيمدرجة اولى116
.ح100مالثانىلينا عمرو جابردرجة اولى117
1500مالثالثماجى محمود عو�سدرجة اولى118
ماجى محمود عو�سدرجة اولى119

تتابع الثالث
4*400)بنات(

فريدة هانى عبدالعالدرجة اولى120
جود طارق م�سطفىدرجة اولى121
ايتن محمد نجاحدرجة اولى122
100م الرابعاحمد ح�سام الدين علىدرجة اولى123
الوثب الطويلالرابع�سيف محمد ح�سندرجة اولى124
تتابع الرابععلياء عمرو ابراهيمدرجة اولى125

4*100)بنات( جود احمد ماهردرجة اولى126
)تابع(  تتابع الرابعنان�سى ذكى �سديقدرجة اولى127

4*100)بنات( لينا عمرو جابردرجة اولى128
800م الخام�سماجى محمود عو�سدرجة اولى129
الوثب الطويلالخام�سميار احمد محموددرجة اولى130
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الوثب الثالثىالخام�سايتن محمد نجاحدرجة اولى131
احمد ح�سام الدين علىدرجة اولى132

تتابع الخام�س
4*100)بنين(

يحيى ه�سام يحيىدرجة اولى133
محمد درجة اولى134 ال���دي���ن  ���س��ي��ف 

ح�سن
�سريف خالد عبدالمنعمدرجة اولى135
100م الخام�سعلياء عمرو ابراهيمدرجة اولى136
الوثب الثالثىال�ساد�س�سيف الدين محمد ح�سندرجة اولى137
100مال�ساد�سلينة �سعيد محموددرجة اولى138
400مال�سابعجود طارق م�سطفىدرجة اولى139
800م الثامن فريدة هانى عبدالعالدرجة اولى140

بطولة الجمهورية تحت 14 �ضنة بتاريخ 3 حتى 2022/2/4 ) الدرع(
الم�ستوى الذهبىجودى على عبدالنبىبنات مواليد 1412009
الم�ستوى الذهبىمريم وحيد مرادبنات مواليد 1422009
الم�ستوى الذهبىاالء تامر ال�سيدبنات مواليد 1432009
الم�ستوى الذهبىملك معتز را�سدبنات مواليد 1442009
الم�ستوى الذهبىملك محمد عبدالكريمبنات مواليد 1452009
الم�ستوى الذهبىعليا احمد �سالحاوالد مواليد 1462009
الم�ستوى الذهبىفار�س محمد محموداوالد مواليد 1472009
الم�ستوى الذهبىادم احمد ابوالخيراوالد مواليد 1482009
الم�ستوى الذهبىي�س ايهاب قنديلاوالد مواليد 1492009
الم�ستوى الذهبىعبداهلل كريم الطوان�سىاوالد مواليد 1502009
الم�ستوى الذهبىعلى محمد ممدوحمختلط مواليد 1512009
الم�ستوى الذهبىعلى محمد ريا�سمختلط مواليد 1522009
الم�ستوى الذهبىليلى موؤمن �سيدمختلط مواليد 1532009
الم�ستوى الذهبىرقية خالد ايوبمختلط مواليد 1542009
الم�ستوى الذهبىعائ�سة وليد رجببنات مواليد 1552010
الم�ستوى الذهبىرقية احمد ال�سنتري�سىبنات مواليد 1562010
الم�ستوى الذهبىهايا ابراهيم مرزوقبنات مواليد 1572010
الم�ستوى الذهبىفريدة محمد عثمانبنات مواليد 1582010
الم�ستوى الذهبىمحمد احمد طلعتمختلط مواليد 1592010
الم�ستوى الذهبىتاج الدين محمد جادمختلط مواليد 1602010
الم�ستوى الذهبىيو�سف محمد الع�سرىمختلط مواليد 1612010
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
الم�ستوى الذهبى�سما هيثم زين الدينمختلط مواليد 1622010
الم�ستوى الذهبىكرمة احمد فوزىمختلط مواليد 1632010

بطولة الجمهورية الختراق ال�ضاحية بتاريخ 2022/2/11
164

متنوع

يو�سف �سامح ال�سيد

4000 مالثالث

يو�سف احمد ال�سي�سى165
محمد ا�سالم احمد166
محمد عبداهلل احمد167
يا�سين كريم محمد168
فار�س محمد محمود169
170

متنوع

انجى م�سطفى عبدالحميد

3000م الثانى

هانيا هانى جالل171
كرمة مروان محمود172
هنا ال�سيد فاروق173
فاطمة ع�سام محمود174
خديجة ه�سام عادل175

بطولة الجمهورية تحت 16 �ضنة بتاريخ 2022/2/18
القفز بالزانةالثانىجودى جالل محمدتحت 16 �سنة 176
دفع الجلةالثانىاحمد �سريف عبدالحميدتحت 16 �سنة 177
عبدالحميد احمد �سربينىتحت 16 �سنة 178

تتابع الثالث
4*75)مختلط(

ريتاج احمد طلعتتحت 16 �سنة 179
احمد م�سطفى احمدتحت 16 �سنة 180
�سما هيثم زين الدينتحت 16 �سنة 181
تتابع الثالثهانيا هانى جاللتحت 16 �سنة 182

4*75)بنات( كرمة مروان محمودتحت 16 �سنة 183
)تابع(  تتابع الثالثريتاج احمد طلعتتحت 16 �سنة 184

4*75)بنات( رقية محمودتحت 16 �سنة 185
فريدة وائل عبدالمنعمتحت 16 �سنة 186

تتابع الرابع
4*200)بنات(

ملك ع�سامتحت 16 �سنة 187
هانيا هانى جاللتحت 16 �سنة 188
رقية محمودتحت 16 �سنة 189
80م عدوالرابععبدالحميد احمد �سربينىتحت 16 �سنة 190



54

5

5

5
5

الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
القفز بالزانةالرابعطارق خالد توفيقتحت 16 �سنة 191
دفع الجلةالرابعاالء تامر ال�سيدتحت 16 �سنة 192
رمى الرمحالرابعفاطمة ع�سام محمودتحت 16 �سنة 193
اطاحة المطرقةالرابع�سيرى ال�سيد محمدتحت 16 �سنة 194
قذف القر�سالرابعاحمد �سريف عبدالحميدتحت 16 �سنة 195
القفز بالزانةالخام�سيا�سين ايهاب نبيلتحت 16 �سنة 196
القفز بالزانةالخام�سملك تامر محمدتحت 16 �سنة 197
يو�سف �سامح ال�سيدتحت 16 �سنة 198

4*200 تتابع الخام�س
)بنين(

احمد ماجد ال�سيدتحت 16 �سنة 199
محمد ا�سالم احمدتحت 16 �سنة 200
يو�سف احمد ال�سي�سىتحت 16 �سنة 201
80م حواجزال�ساد�سفريدة وائل عبدالمنعمتحت 16 �سنة 202
1500مال�ساد�سيو�سف �سامح ال�سيدتحت 16 �سنة 203
قذف القر�سال�ساد�سحمزة عبدالمنعم حمزةتحت 16 �سنة 204
قذف القر�سال�ساد�س�سيرى ال�سيد محمدتحت 16 �سنة 205
رمى الرمحال�ساد�س�ساجد محمد ح�سنتحت 16 �سنة 206
جورى ايهابتحت 16 �سنة 207

4*200 ال�ساد�س
تتابع)مختلط(

فار�س محمد محمودتحت 16 �سنة 208
يو�سف احمد ال�سي�سىتحت 16 �سنة 209
انجى م�سطفى عبدالحميدتحت 16 �سنة 210
دفع الجلةال�سابعحمزة عبدالمنعم حمزةتحت 16 �سنة 211
قذف القر�سال�سابعاالء تامر ال�سيدتحت 16 �سنة 212
المركبال�سابعكرمة مروان محمودتحت 16 �سنة 213
المركبالثامن هانيا هانى جاللتحت 16 �سنة 214
1500م موانعالثامن محمد عبداهلل احمدتحت 16 �سنة 215
1500مالثامن يو�سف احمد ال�سي�سىتحت 16 �سنة 216
القفز بالزانةالثامن مريم وحيد مرادتحت 16 �سنة 217
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بطولة الجمهورية تحت 18 �ضنة بتاريخ 2022/3/5
الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

القفز بالزانةاالولزينة يحيى احمدتحت 18 �سنة218
الوثب الطويلالثانىطه ايهاب ع�سمتتحت 18 �سنة219
ي������و�������س������ف م���ح���م���د تحت 18 �سنة220

المركبالثالثعبدالفتاح

يو�سف محمد عبدالفتاحتحت 18 �سنة221

تتابع الثالث
4*100)بنين(

ع��ب��د ال��ح��م��ي��د اح��م��د تحت 18 �سنة222
ال�سربينى

طه ايهاب ع�سمتتحت 18 �سنة223
كريم محمد محمودتحت 18 �سنة224
القفز بالزانةالرابعيو�سف محمد عبدالفتاحتحت 18 �سنة225
الوثب العالىالرابع�سيف محمد ممتازتحت 18 �سنة226
القفز بالزانةالخام�سفار�س ح�سن عبدال�سالمتحت 18 �سنة227
القفز بالزانةالخام�سملك تامر محمدتحت 18 �سنة228
هانيا هانى جاللتحت 18 �سنة229

تتابع الخام�س
4*400)بنات(

ريتاج احمد طلعتتحت 18 �سنة230
يا�سمين ه�سام ع�سمتتحت 18 �سنة231
جنا �سريف هانىتحت 18 �سنة232
القفز بالزانةال�ساد�سروال وليد احمدتحت 18 �سنة233
هانيا هانى جاللتحت 18 �سنة234

تتابع 4*400 ال�ساد�س
)بنات(

ريتاج احمد طلعتتحت 18 �سنة235
يا�سمين ه�سام ع�سمتتحت 18 �سنة236
زينة يحيى احمدتحت 18 �سنة237
الوثب العالىال�سابعجنا عمرو فاروقتحت 18 �سنة238
قذف القر�سال�سابعحمزة عبد المنعمتحت 18 �سنة239
قذف القر�سالثامن احمد �سريف عبدالحميدتحت 18 �سنة240
800م الثامن جنا �سريف هانىتحت 18 �سنة241
اطاحة المطرقةالثامن �سيرى ال�سيد محمدتحت 18 �سنة242
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بطولة الجمهورية تحت 23 �ضنة بتاريخ من 11حتى 2022/5/12 
الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

800ماالولماجى محمود عو�ستحت 23 �سنة243
100م.حاالولفاتن عبدالخالق ال�سيدتحت 23 �سنة244
يحيى ه�سام يحيىتحت 23 �سنة245

تتابع 4*100 االول
)بنين(

طه ايهاب ع�سمتتحت 23 �سنة246
محمد تحت 23 �سنة247 ال���دي���ن  ���س��ي��ف 

ح�سن
احمد ح�سام الدين علىتحت 23 �سنة248
فاتن عبدالخالق ال�سيدتحت 23 �سنة249

تتابع 4*100 االول
)مختلط(

يحيى ه�سام يحيىتحت 23 �سنة250
لينة �سعيد محمودتحت 23 �سنة251
على عبداللطيف احمدتحت 23 �سنة252
رمى رمحالثانىت�سنيم ع�سام فتحىتحت 23 �سنة253
محمد تحت 23 �سنة254 ع��ب��دال��رح��م��ن 

الوثب العالىالثانىفايز

الوثب الطويلالثانى�سيف الدين محمد ح�سنتحت 23 �سنة255
القفز بالزانةالثانىايتن محمد نجاحتحت 23 �سنة256
100مالثانىاحمد ح�سام الدين علىتحت 23 �سنة257
200م الثانىجود احمد ماهرتحت 23 �سنة258
100م.حالثانىجود احمد ماهرتحت 23 �سنة259
ايتن محمد نجاحتحت 23 �سنة260

تتابع 4*400 الثانى
)بنات(

ماجى محمود عو�ستحت 23 �سنة261
جود احمد ماهرتحت 23 �سنة262
جنة خالد محمدتحت 23 �سنة263
100مالثالثاحمد مجدى محمدتحت 23 �سنة264
200م الثالثاحمد ح�سام الدين علىتحت 23 �سنة265
100م.حالثالثلينة �سعيد محمودتحت 23 �سنة266
400مالثالثجنة خالد محمدتحت 23 �سنة267
1500مالثالثماجى محمود عو�ستحت 23 �سنة268
القفز بالزانةالثالثزينة يحيى احمدتحت 23 �سنة269
الوثب الثالثىالثالثايتن محمد نجاحتحت 23 �سنة270



57

5

5

5
5

الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
الوثب العالىالثالثهنا محمود �سميرتحت 23 �سنة271
الوثب الطويلالثالثطه ايهاب ع�سمتتحت 23 �سنة272
الوثب الثالثىالثالث�سيف الدين محمد ح�سنتحت 23 �سنة273
الوثب العالىالثالثح�سن محمد ح�سنتحت 23 �سنة274
100مالرابعيحيى ه�سام يحيىتحت 23 �سنة275
800مالرابعجنة خالد محمدتحت 23 �سنة276
على ح�سام الدين علىتحت 23 �سنة277

تتابع الرابع
4*400)بنين(

ح�سن محمد ح�سنتحت 23 �سنة278
طه ايهاب ع�سمتتحت 23 �سنة279
يو�سف محمد عبدالفتاحتحت 23 �سنة280
400مالخام�سعلى عبداللطيف احمدتحت 23 �سنة281
400م.حالخام�سيو�سف محمد عبدالفتاحتحت 23 �سنة282
200م الخام�سلينة �سعيد محمودتحت 23 �سنة283
800مالخام�سفريدة هانى عبدالعالتحت 23 �سنة284
وثب عالىالخام�س�سيف محمد ممتازتحت 23 �سنة285
اطاحة المطرقةالخام�ست�سنيم ع�سام فتحىتحت 23 �سنة286
400م.حال�ساد�سعلى عبداللطيف احمدتحت 23 �سنة287
1500مال�سابعفريدة هانى عبدالعالتحت 23 �سنة288
الوثب الطويلال�سابععلى ح�سام الدين علىتحت 23 �سنة289

نتائج بطولة اجلمهورية للرتامبولني حتت 13 سنة يوم 2021/12/12
الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

بطولة الجمهورية للترامبولين نا�سئات تحت 13 �سنة يوم 2021/12/12
االولجيداء عمرو عبدالمنعم13 �سنة 1
االولرقية محمد13 �سنة 2
االولهيا احمد حلمى13 �سنة 3
الثالثهيا حازم ا�سالم13 �سنة 4

بطولة الجمهورية للترامبولين تحت 12 �سنة بتاريخ 32022/7
االولنيرة مروان محمد12 �سنة1
االولجود تامر12 �سنة2
االولتيمور عماد احمد12 �سنة3
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
االولزين الدين يحيى زكريا12 �سنة4

بطولة الجمهورية للترامبولين تحت 12 �ضنة بتاريخ 2022/3/8
االولرقية محمد12 �سنة1
االولجيداء عمرو عبدالمنعم12 �سنة2
االولهيا احمد12 �سنة3
االولهيا حازم12 �سنة4

بطولة كاأ�س م�ضر للترامبولين لمرحلة تحت 12 �ضنة
االولنيرة مروان محمد12 �سنة1
االولجود تامر ابراهيم فهمى12 �سنة2
االولزين الدين يحيى زكريا12 �سنة3
االولتيمور عماد احمد12 �سنة4
م�ساركةرقية محمد ح�سن12 �سنة5
م�ساركةجيداء عمرو عبدالمنعم12 �سنة6

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفنى الفترة من 17حتى 2021/12/19
1

محمد منت�سر
جهاز حركات ار�سيةالثالث 

ح�سان حلقالثالث 2
جهاز متوازىالخام�س 3
ح�سان حلقالخام�س عبداهلل �سريف4
جهاز ح�سان القفزال�ساد�س نورين هيثم5
جهاز المتوازىال�سابع 6
جهاز حركات ار�سيةال�سابع جودى توفيق7
جهاز عار�سة التوازنال�سابع 8
جهاز ح�سان القفزالرابع حبيبة ح�سام9

جهاز ح�سان القفزالثامن نور وليد10
بطولة الجمهورية للجمباز رجال تحت 9 �ضنوات يوم 2021/12/10

االولحمزة محمد �سيرينتحت 9 �سنوات1
االوليحيى محمد فايزتحت 9 �سنوات2
االوليا�سين ه�سامتحت 9 �سنوات3
االولادهم خالدتحت 9 �سنوات4
االولن�سال عادلتحت 9 �سنوات5
االولبراء هانىتحت 9 �سنوات6
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
االولا�سماعيل محمد �سبرىتحت 9 �سنوات7
االولح�سين محمد ح�سينتحت 9 �سنوات8
االولاحمد ادهم نبيلتحت 9 �سنوات9

بطولة الجمباز الفنى رجال تحت 10 �ضنوات يوم 2021/12/24
االولعلى محمد علىتحت 10�سنوت1
االول�سيف احمد عيادتحت 10�سنوت2
االوليا�سين محمدتحت 10�سنوت3
االوليون�س ابراهيمتحت 10�سنوت4
االولاحمد ايمنتحت 10�سنوت5
االولاياد ايهابتحت 10�سنوت6
االوليو�سف باهرتحت 10�سنوت7
االولاياد ا�سالمتحت 10�سنوت8
االولمحمد ا�سالم ال�سباغتحت 10�سنوت9

االولجا�سر محمد ال�سيدتحت 10�سنوت10
االولعلى احمد �سيد احمدتحت 10�سنوت11
االولتيم �سادىتحت 10�سنوت12
الثالثحمزة احمد نبيلتحت 10�سنوت13
الثالثم�سطفى مهابتحت 10�سنوت14

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز الفنى رجال تحت 7�ضنوات يوم 2021/1/28
االوليون�س محمد ال�سعيدتحت 7 �سنوات1
االوليحيى محمد يحيىتحت 7 �سنوات2
االول�سفيان عمروتحت 7 �سنوات3
االولعبدالرحمن �ساكرتحت 7 �سنوات4
االولمالك محمد نبيلتحت 7 �سنوات5
االوليا�سين احمد الماأمونتحت 7 �سنوات6
االولمروان احمدتحت 7 �سنوات7
االولبراء عادلتحت 7 �سنوات8
االولحمزة ايهابتحت 7 �سنوات9

االولا�سر خالد نوفلتحت 7 �سنوات10
االولنور الدين قا�سمتحت 7 �سنوات11
االوليو�سف احمد عزتتحت 7 �سنوات12
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
االولنزار النمرو�سىتحت 7 �سنوات13
االوليون�س احمد ال�سيدتحت 7 �سنوات14
االولمراد القيعىتحت 7 �سنوات15
االولمنير القيعىتحت 7 �سنوات16
االولعادل محمد جابرتحت 7 �سنوات17
االولزياد وائلتحت 7 �سنوات18

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز الفنى رجال تحت 8�ضنوات يوم 2022/1/31
االولفار�س احمد المردنىتحت 8 �سنوات1
االولزياد محمد محمودتحت 8 �سنوات2
االولم�سطفى محمد محمودتحت 8 �سنوات3
االولابراهيم محمد جاللتحت 8 �سنوات4
االولمالك احمد �سباحىتحت 8 �سنوات5
االولمروان احمد االطرو�ستحت 8 �سنوات6
االوله�سام معتز رجبتحت 8 �سنوات7
االولاياد تامر طعيمةتحت 8 �سنوات8
االولمالك محمد المردانىتحت 8 �سنوات9

االولتيم محمودتحت 8 �سنوات10
االوليو�سف محمد القويرىتحت 8 �سنوات11
االولان�س محمد محمودتحت 8 �سنوات12
االولمعاذ محمد �سبارةتحت 8 �سنوات13
االولفاروق محمد خزرجىتحت 8 �سنوات14
االولريان محمد غزالنتحت 8 �سنوات15
ثالث ح�سان قفز/االولزين الدين كريمتحت 8 �سنوات16

وعقله/ثانى فردى عام

ثالث ح�سان قفز/اول االولمالك محمد حمدىتحت 8 �سنوات17
فردى عام

فردى عام /الثالثاالوليحيى ا�سرفتحت 8 �سنوات18
اول عقلة / فردى عامالثانى�سليم طارق هاللىتحت 8 �سنوات19
الثانىزين ا�سرفتحت 8 �سنوات20
الثانىعبدالرحمن �سعيدتحت 8 �سنوات21
الثانىمراد كريم البحراوىتحت 8 �سنوات22
الثانىيا�سين عادلتحت 8 �سنوات23
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بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال تحت 12 �ضنة يوم 2022/2/14
الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

حلق ح�سان/ مروان محمد البراوىتحت 12 �سنة1
الثانى

ع�س الغراب/ االول

حلق ح�سان/ يا�سين ايمنتحت 12 �سنة2
الثانى

ع�س الغراب/ الثانى

حلق ح�سان/ادم احمد خ�سرتحت 12 �سنة3
الثالث

ح�سان القفز /الثالث

يحيى محمد الكينانى تحت 12 �سنة4
ح�سان القفز /الثالث/ حلق/الثالث

5 حلق ح�سان/25 عقلة 
6حلق /2 متوازى

فردى عام / امن كريم تحت 12 �سنة5
الثالث

 20عقلة /15حلق21 حلق 
ح�سان/ 25فردى عام

43 فردى عامم�ساركةمروان محمد عبد القادرتحت 12 �سنة6
م�ساركة�سليم ا�سرف حمدىتحت 12 �سنة7

بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال تحت 15 �ضنة
33 حركات ار�سية27 فردى عامادهم حازم �سعيدتحت 15 �سنة1

بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال الدرجة الثانية
ترتيب عام 36زياد محمد عبداللطيفرجال درجة ثانية1

بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال الدرجة االولى
7 حركات ار�سية11 ح�سان قفزمحمد منت�سر عفيفىرجال درجة اولى1
26 حركات ار�سية17 ح�سان قفزاحمد ه�سام مندوررجال درجة اولى2
18 حلق ح�سانعبد اهلل �سريف محمدرجال درجة اولى3

بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 9 �ضنوات يوم 2/19/ 2021 
االوليحيى محمد فايزتحت 9 �سنوات1
االولادهم خالدتحت 9 �سنوات2
االولحمزة محمد �سيرينتحت 9 �سنوات3
االوليا�سين ه�سامتحت 9 �سنوات4
االولن�سال عادلتحت 9 �سنوات5
االولبراء هانىتحت 9 �سنوات6
االولا�سماعيل محمد �سبرىتحت 9 �سنوات7
االولح�سين محمد ح�سينتحت 9 �سنوات8
الثانىاحمد ادهمتحت 9 �سنوات9
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بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 10 �ضنوات يوم 2/ 3 / 2021 
الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم

االول�سيف احمد عيادتحت 10 �سنوات1
االولعلى محمد علىتحت 10 �سنوات2
االولجا�سر محمد ال�سيدتحت 10 �سنوات3
االوليا�سين محمد جاللتحت 10 �سنوات4
االولمحمد ا�سالم ال�سباغتحت 10 �سنوات5
االولعمار ا�سالمتحت 10 �سنوات6
االوليو�سف باهرتحت 10 �سنوات7
االول عقلةاالولاحمد ايمن رم�سانتحت 10 �سنوات8
االوليحيى ا�سالمتحت 10 �سنوات9

االوليون�س ابراهيمتحت 10 �سنوات10
الثالث حركات ار�سية-االولاياد ايهابتحت 10 �سنوات11

الثالث متوازى االولعلى احمد �سيد احمدتحت 10 �سنوات12
االولتيم �سادىتحت 10 �سنوات13
االولاياد ا�سالمتحت 10 �سنوات14
االولحمزة احمد نبيلتحت 10 �سنوات15

بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 14 �ضنة يوم 2022/3/5
االول جهاز متوازىاالول فردى عاماياد امير م�سطفىتحت 14 �سنة1

الثانى حلق -الثالث حركات ار�سية 
بطولةالجمهورية للجمبازالفني رجال تحت_13�ضنة يوم 2022/3/6

الثانى ح�سان قفزالثانى فردى عاممحمود محمد محمودتحت 13 �سنة1
م�ساركةم�سطفى عمرو ال�سيد تحت 13 �سنة2

بطولة الجمهورية  للجمباز الفني رجال  تحت 8�سنوات يوم 2022-3-26
االولزياد محمد  تحت 8 �سنوات1
االولم�سطفي محمد تحت 8 �سنوات2
االولفار�س احمد تحت 8 �سنوات3
االولابراهيم محمد جالل تحت 8 �سنوات4
االولمالك احمد �سباحيتحت 8 �سنوات5
االولمروان احمدتحت 8 �سنوات6
االوله�سام معتز تحت 8 �سنوات7
االولمالك محمد تحت 8 �سنوات8
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الم�صابقةالمركزا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
الثانىان�س محمد تحت 8 �سنوات9

الثانىتيم محمود تحت 8 �سنوات10
الثانىيحيي ا�سرف عبداهلل تحت 8 �سنوات11
الثانىفاروق محمد  تحت 8 �سنوات12
الثانىيو�سف محمد علي تحت 8 �سنوات13
الثانىيا�سين عادل تحت 8 �سنوات14
الثانىريان محمد تحت 8 �سنوات15
الثانىاحمد محمود احمد  تحت 8 �سنوات16
الثانىمراد كريم ح�سن تحت 8 �سنوات17
الثانىمعاذ محمد �سبارهتحت 8 �سنوات18
الثانىزين الدين كريم تحت 8 �سنوات19
الثانىعبد الرحمن �سعيد تحت 8 �سنوات20
الثالثزين ا�سرف تحت 8 �سنوات21
الثالث�سليم طارقتحت 8 �سنوات22

بطولة الجمهورية تحت 11 �ضنة فنى رجال بتاريخ 2022/2/11
االولي�س محمد عبدةتحت 11 �سنة1
ثالث جهاز حركات االولي�س محمد �سوفىتحت 11 �سنة2

ار�سية/ثالث جهاز متوازى االوليو�سف ايمنتحت 11 �سنة3
االوليو�سف كريمتحت 11 �سنة4
االولعبدالرحمن تامر فتح اهللتحت 11 �سنة5
االولعبد الرحمن محمد متولىتحت 11 �سنة6
االولعمر احمد �سيد احمدتحت 11 �سنة7
م�ساركةاياد ا�سالم عبد الكريمتحت 11 �سنة8
م�ساركةي�سرى محمد جمال الدينتحت 11 �سنة9

بطولة الجمهورية تحت 13 �ضنة بتاريخ 2022/2/24 فنى رجال
ثانى جهاز ح�سان القفزثانى فردى عاممحمود محمد محمودتحت 13 �سنة1

بطولة الجمهورية للجمباز الفنى ان�ضات تحت 7 �ضنوات بتاريخ 2022/5/13
االولالي�ساندرا جان بولتحت 7 �سنوات1
االولمليكة احمد بدوىتحت 7 �سنوات2
االوللى لى عمرو الحارونىتحت 7 �سنوات3
االولكارما محمود رجبتحت 7 �سنوات4
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االولفريدة تامر االطرو�ستحت 7 �سنوات5
االولعاليا تامر االطرو�ستحت 7 �سنوات6
االولليان يا�سر ر�سوانتحت 7 �سنوات7
االولفريدة ايهاب الكا�سفتحت 7 �سنوات8
االول�سوفيا هانى �سميرتحت 7 �سنوات9

االولا�سيا محمد فتحىتحت 7 �سنوات10
االولملك ا�سامة عونىتحت 7 �سنوات11
االولخديجة محمد عرفةتحت 7 �سنوات12
الثانىنيللى محمد �سم�ستحت 7 �سنوات13

بطولة الجمهورية تحت 13 �ضنة فنى ان�ضات بتاريخ 2022/2/27
رابع عر�سة �سم�س و�سام محمد جابرتحت 13 �سنة1

توازن
بطولة الجمهورية للدرجة الثانية  فنى ان�ضات بتاريخ 2022/2/26-25

�ساد�س عر�سة نيرة احمد ال�سيدان�سات1
توازن

االول حركات ار�سية/ 
االول عقلة

خام�س ح�سان نور وليد احمد ان�سىان�سات2
قفز

االول عقلة/ الثانى 
متوازى

االول عار�سة توازن�ساد�س عار�سة توازنعليا محمد �سريفان�سات3
بطولة الجمهورية للدرجة الثانية  فنى ان�ضات بتاريخ 2022/2/26-25

الثالث متوازى/ عقلة�ساد�س عر�سة توازننيرة احمد ال�سيدان�سات1
ح�سان قفزخام�س نور وليد احمد ان�سىان�سات2
عار�سة توازن�ساد�س عليا محمد �سريفان�سات3

بطولة الجمهورية للجمباز الفني اآن�ضات تحت 12 �ضنة يوم 2022/3/9
الثانى فردى مايان ماجد البناتحت 12 �سنة1

عام
الثانى متوازى/ االول 

ح�سان قفز

الثانى فردى ليلى عمرو ابراهيمتحت 12 �سنة2
عام

االول عار�سة توازن/ 
االول ح�سان قفز

الثانى فردى عامملك خالد عماد الدينتحت 12 �سنة3

الثالث ح�سان قفز/
االول ح�سان قفز

الثانى ح�سان قفزالرا محمد �سعبانتحت 12 �سنة4
الثانى ح�سان قفزمريم محمد اليمانىتحت 12 �سنة5
الثالث عار�سة توازنهاجر ا�سالم مر�سىتحت 12 �سنة6
الثالث متوازىتيا رامى العجمىتحت 12 �سنة7
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الثالث عقلةاالول فردى عامملك تامر ال�سيدتحت 11 �سنة1
االول عقلةاالول فردى عامكارما محمد عبدةتحت 11 �سنة2
االولمليكة هادى �سعيدتحت 11 �سنة3
االولجيداء محمد ال�سباغتحت 11 �سنة4
فردى عامالثانى ربا محمد عبدةتحت 11 �سنة5
الثانىفرح خالد محمدتحت 11 �سنة6
الثالثكيندا احمد عثمانتحت 11 �سنة7

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز الفنى ان�ضات تحت 8   �ضنوات يوم 2022/2/4
االولهانيا محمد عبداللطيف محمدتحت 8 �سنوات1
االول�سارة خالد على عبدالهادىتحت 8 �سنوات2
االولفريده محمد نا�سر محمدتحت 8 �سنوات3
االولملك احمد ا�سماعيل فتح اهللتحت 8 �سنوات4
االولعالية محمد احمد ح�سينتحت 8 �سنوات5
االولملك محمد عماد الدين طهتحت 8 �سنوات6
االولالرا رامى ابراهيم مر�سىتحت 8 �سنوات7
االولا�سراء كريم رم�سان زكرياتحت 8 �سنوات8
االولالرين محمد ح�سن �سعيدتحت 8 �سنوات9

االولفاطيمة محمود عبدالرحمنتحت 8 �سنوات10
االولخديجة محمد ال�سيدتحت 8 �سنوات11
االولنوراى تامر محمدتحت 8 �سنوات12
االوللينا عمرو ا�سامة نجيبتحت 8 �سنوات13
االولعاليا محمد ممدوح كاملتحت 8 �سنوات14
االولهنا احمد مدحتتحت 8 �سنوات15
الثانىليال احمد حازمتحت 8 �سنوات16

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز الفني اآن�ضات تحت 9 �ضنوات يوم 2022/3/25
االولفريدة نذار حلمىتحت 9 �سنوات1
االولداليدا ابراهيم ح�سنتحت 9 �سنوات2
االولفريدة احمد �سريفتحت 9 �سنوات3
االولفريدة احمد المردانىتحت 9 �سنوات4
االوللوجين عمرو امينتحت 9 �سنوات5
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االولكارما وليد محمدتحت 9 �سنوات6
االولمايا يا�سر �سعدتحت 9 �سنوات7
االولفاطيمة احمد حامدتحت 9 �سنوات8
االولعاليا ايهاب محمد جبرتحت 9 �سنوات9

االولفريدة احمد حامد �سدقىتحت 9 �سنوات10
االولفريدة محمد على ال�سيدتحت 9 �سنوات11
االولفريدة خالد فاروقتحت 9 �سنوات12
الثانىامينة رووؤف عزتتحت 9 �سنوات13
الثانىتقى يا�سر م�سطفىتحت 9 �سنوات14
الثانىمريم محمد �سبارةتحت 9 �سنوات15

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز الفنى ان�ضات تحت 7 �ضنوات يوم 2022/1/21 
االولمليكة احمد بدوىتحت 7 �سنوات1
االولالي�ساندرا جان بولتحت 7 �سنوات2
االولفريدة ايهاب الكا�سفتحت 7 �سنوات3
االولكارما محمود رجبتحت 7 �سنوات4
االولعاليا تامر االطرو�ستحت 7 �سنوات5
االوللى لى عمرو الحارونىتحت 7 �سنوات6
االولفريدة تامر االطرو�ستحت 7 �سنوات7
االولا�سيا محمد فتحىتحت 7 �سنوات8
االول�سوفيا هانى �سميرتحت 7 �سنوات9

االولليان يا�سر ر�سوانتحت 7 �سنوات10
االولفيروز محمد الزعفرانىتحت 7 �سنوات11
الثالثنيللى محمد �سم�ستحت 7 �سنوات12
الثالثخديجة محمد عرفةتحت 7 �سنوات13

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز الفنى ان�ضات تحت 10 �ضنوات  
االولخديجة خالد عبدالقادرتحت 10 �سنوات1
االولكرمة محمد عبدالقادرتحت 10 �سنوات2
االولجورى تامر محمودتحت 10 �سنوات3
االوللورا عمر ال�ساطرتحت 10 �سنوات4

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى تحت 7 �ضنوات
االوللمى محمدتحت 7 �سنوات1
االولراوية ه�سامتحت 7 �سنوات2
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االولانجى احمدتحت 7 �سنوات3
االولتاليا عبدالمنعمتحت 7 �سنوات4
االولليانا محمدتحت 7 �سنوات5
االولفرح وائلتحت 7 �سنوات6
االولليلى احمد منيرتحت 7 �سنوات7
االولنادين محمدتحت 7 �سنوات8
االولداليدا عمرتحت 7 �سنوات9

االولكايلن جونتحت 7 �سنوات10
االولليليا محمدتحت 7 �سنوات11
االولكايال هانىتحت 7 �سنوات12
االولليلى عمرو فوؤادتحت 7 �سنوات13
االولفريدة احمد ح�سامتحت 7 �سنوات14
الثانىليلى احمد ب�سيونىتحت 7 �سنوات15

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى تحت8 �ضنوات
االول حبلفريدة على ياقوتتحت 8 �سنوات1
االول حبلغالية بيجادتحت 8 �سنوات2
االول حبلمليكة احمد �سالحتحت 8 �سنوات3
االول حبلكندة محمودتحت 8 �سنوات4
االول حبلتالين �سادىتحت 8 �سنوات5
االول حبليا�سمين ح�سابتحت 8 �سنوات6
الثانى حبللينا اميرتحت 8 �سنوات7
الثانى حبلمليكة احمد حازمتحت 8 �سنوات8

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى تحت 9 �ضنوات
االول حبلفريدة محمد محرو�ستحت 9 �سنوات1
االول حبلتاليا محمد جمالتحت 9 �سنوات2
االول حبلعاليا ا�سرف ابراهيمتحت 9 �سنوات3
االول حبلديما م�سطفى محمد نبيلتحت 9 �سنوات4
االول حبلليان محمد ابراهيمتحت 9 �سنوات5
االول حبلجيزال عمر قا�سمتحت 9 �سنوات6
االول حبلمايا ح�سام م�سطفىتحت 9 �سنوات7
االول حبلجوزال فرنا�ستحت 9 �سنوات8
االول حبلتاليا ح�سين احمدتحت 9 �سنوات9
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الثانى حبلفريدة كريم ماهر عبدال�سالمتحت 9 �سنوات10
الثانى حبلحال احمد نبيل علىتحت 9 �سنوات11
الثالث حبلدانيا ح�سن �سكرىتحت 9 �سنوات12
الثالث حبلفريدة احمد محمد ريا�ستحت 9 �سنوات13
الثالث حبل�سليمة وائل طارقتحت 9 �سنوات14
الثالث حبلخديجة ا�سامة احمدتحت 9 �سنوات15

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى تحت 10 �ضنوات
اول طوق/ حبلمايا احمد محمود الكيالتحت 10 �سنوات1
اول طوق/ حبلبارين عمروتحت 10 �سنوات2
اول طوق/ حبلمليكة تامرتحت 10 �سنوات3
اول طوق/ حبلجادا احمد عبدالعزيزتحت 10 �سنوات4
اول طوقمايا عمرو علوىتحت 10 �سنوات5
اول طوقتاليا محمد ه�سامتحت 10 �سنوات6
اول طوقايال احمد عبدالعزيزتحت 10 �سنوات7
اول طوقلينة احمد جمال تحت 10 �سنوات8
الثانى طوق /اول �سولجانليلى احمد ال�سيدتحت 10 �سنوات9

الثانى طوق /اول �سولجانفرح عامر محمودتحت 10 �سنوات10
الثانى طوق /اول �سولجانعالية عمرو م�سيلحىتحت 10 �سنوات11
الثانى طوق /اول �سولجانعاليا محمد م�سطفى تحت 10 �سنوات12
االول حبل / اول �سولجان�سلينا جونى جورجتحت 10 �سنوات13
االول حبل / اول �سولجانملك عبد الرحمن وحيدتحت 10 �سنوات14
االول حبل / اول �سولجانفاطيمة محمد فاروقتحت 10 �سنوات15
االول حبل / اول �سولجانالنا فخرى تحت 10 �سنوات16

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى تحت 11 �ضنوات
اول كرةندى احمد محمودتحت 11 �سنة1
اول كرةدرة محمد عمرتحت 11 �سنة2
اول كرةمريم وليد محمدتحت 11 �سنة3
اول كرةجيداء محمد عبدالمنعمتحت 11 �سنة4
اول كرةكرمة وائل محمدتحت 11 �سنة5
اول كرة/ ثانى طوق/ اول �سولجان وثانى �سريطنور كريم ح�سابتحت 11 �سنة6
اول كرة/ ثالث طوق/ اول �سولجان وثانى �سريطتاليا م�سطفى قا�سمتحت 11 �سنة7
اول كرة/ ثالث طوق/ثالث �سولجان م�ساركة �سولجانديما محمد �سعدتحت 11 �سنة8
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اول كرة/م�ساركة طوق /ثالث �سولجان م�ساركة �سولجانفريدة محمد خالدتحت 11 �سنة9

اول كرة/م�ساركة طوق/ثالث �سولجان م�ساركة �سولجانراما محمود حربتحت 11 �سنة10
اول كرة/م�ساركة طوق/ثالث �سولجان م�ساركة �سولجانليليا محمود ابوخطوةتحت 11 �سنة11
اول كرة /ثالث �سولجان م�ساركة �سولجانجنات فرنا�ستحت 11 �سنة12
اول كرة/لثالث طوق/م�ساركة �سولجانرقية محمد فايزتحت 11 �سنة13

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى تحت 12 �ضنوات فردى
اول حراول عامفريدة محمد عثمانتحت 12 �سنة1
م�ساركة حراول عامتال مروان ماهرتحت 12 �سنة2
م�ساركة حرم�ساركة عامتقى وائل عبدالعاطىتحت 12 �سنة3
م�ساركة حرم�ساركة عامحال ح�سين احمدتحت 12 �سنة4
م�ساركة حرم�ساركة عاممايا محمود ابو خطوةتحت 12 �سنة5
م�ساركة حرم�ساركة عامرهف ا�سرف م�سطفىتحت 12 �سنة6
م�ساركة طوقم�ساركة حرهايا احمد عبدالعزيزتحت 12 �سنة7
م�ساركة حرلوجين اميرتحت 12 �سنة8
م�ساركة حريارا ابرهيم �سريفتحت 12 �سنة9

م�ساركة طوقم�ساركة حرهنا ادهم نبيلتحت 12 �سنة10
بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى الدرجة الثانية مواليد 2009

ترتيب عام الخام�سليلى مدحت محمدمواليد 12009
ترتيب عام ال�سابعدارين ال�سعيد عمرانمواليد 22009
ترتيب عام التا�سع�سريفة احمد ح�سنمواليد 32009
ترتيب عام العا�سرمايا امير محمدمواليد 42009
ترتيب عام 19�سبا ماجد محمدمواليد 52009
ترتيب عام 20�سريفة وائل طارقمواليد 62009
تريب عام 28فريدة ماجد ابراهيممواليد 72009

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى الدرجة الثانية مواليد 2008
ترتيب عام االولفريدة عمرو من�سىمواليد 12008
ترتيب عام الثانىحبيبة ابراهيم علىمواليد 22008
ترتيب عام ال�ساد�سنان�سى عمرو محى الدينمواليد 32008
ترتيب عام 21ملك مراد عماد الدينمواليد 42008
ترتيب عام 33جانين احمد رجبمواليد 52008
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ترتيب عام التا�سعنادين ع�سام محمد االمينمواليد 12007
ترتيب عام 10ليلى وائل محمدمواليد 22007
ترتيب عام 31نور�سين ال�سعيد عمرانمواليد 32007
ترتيب عام 32جنا عالء عبد المنعممواليد 42007

بطولة الجمهورية للجمباز االيقاعى الدرجة االولى 
ترتيب عام الرابعملك محمد عبدالعزيزدرجة اولى1
ترتيب عام ال�ساد�سهنا عمرو ابو الخيردرجة اولى2
ترتيب عام 10روؤية امين عبدالرحمندرجة اولى3
ترتيب عام 22جومانة احمد حلمىدرجة اولى4
ترتيب عام 27جيما احمد كلزةدرجة اولى5
ترتيب عام 28ملك طارق على ح�سندرجة اولى6

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز االيقاعى تحت 8 �ضنوات
االولمليكة حازم محمد �سامىتحت 8 �سنوات1
االوللينا اميرتحت 8 �سنوات2
االوليا�سمين كريمتحت 8 �سنوات3
االولغالية بيجادتحت 8 �سنوات4
االولتالين �سادىتحت 8 �سنوات5
االولكندة محمودتحت 8 �سنوات6
االولمليكة احمد حازمتحت 8 �سنوات7

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز االيقاعى تحت 10 �ضنوات
)حرة وكرة(االول ملك عبدالرحمنتحت 10 �سنوات1
)حرة وكرة(االول عاليا محمد الفاروقتحت 10 �سنوات2
)حرة وكرة(االول مايا الكيالتحت 10 �سنوات3
)حرة وكرة(االول فاطيمة الخزرجىتحت 10 �سنوات4
)حرة وكرة(االول جادا خ�سرتحت 10 �سنوات5
)حرة وكرة(االول مايا عمرو علوىتحت 10 �سنوات6
)حرة وكرة(االول النا فخرى تحت 10 �سنوات7
)حرة وكرة(االول تاليا العقادتحت 10 �سنوات8
)حرة وكرة(االول بارين عمروتحت 10 �سنوات9

)حرة وكرة(االول مليكة تامرتحت 10 �سنوات10
)حرة وكرة(االول �سيلينا جونىتحت 10 �سنوات11
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)حرة وكرة(االول لينا احمد جمالتحت 10 �سنوات12
)حرة وكرة(االول عاليا عمرو نافعتحت 10 �سنوات13
حرةاالول فرح عامرتحت 10 �سنوات14
الثانى كرةاالول حرة ايال احمدتحت 10 �سنوات15
الثانى كرةاالول حرة ليلى احمد ال�سيدتحت 10 �سنوات16
الثانى كرةاالول حرة نيللى محمد �سم�ستحت 10 �سنوات17

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز االيقاعى تحت 9 �ضنوات
اول حرةعاليا ا�سرفتحت 9 �سنوات1
اول حرةليان ر�سوانتحت 9 �سنوات2
اول حرةفريدة كريم ماهر عبدال�سالمتحت 9 �سنوات3
اول حرة/ ثالث كرةديما م�سطفى �سرىتحت 9 �سنوات4
اول حرة/ ثالث كرةفريدة محمد محرو�ستحت 9 �سنوات5
اول حرة/ ثالث كرةتاليا ح�سين احمدتحت 9 �سنوات6
اول حرة/ ثالث كرةمايا ح�سام الرجبىتحت 9 �سنوات7
اول حرةتاليا محمد جمالتحت 9 �سنوات8
اول حرة�سليمة ا�سماعيلتحت 9 �سنوات9

اول حرةجيزال عمرتحت 9 �سنوات10
اول حرةلمى �سهابتحت 9 �سنوات11
اول حرةدانيا الديبتحت 9 �سنوات12
اول حرةخديجة ا�سامةتحت 9 �سنوات13
اول حرةمريم احمد كريمتحت 9 �سنوات14
اول حرةجوزال فرنا�ستحت 9 �سنوات15

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز االيقاعى تحت 7 �ضنوات
االوللمى محمدتحت 7 �سنوات1
االولراوية ه�سامتحت 7 �سنوات2
االولانجى احمدتحت 7 �سنوات3
االولتاليا عبدالمنعمتحت 7 �سنوات4
االولليانا محمدتحت 7 �سنوات5
االولفرح وائلتحت 7 �سنوات6
االولليلى احمد منيرتحت 7 �سنوات7
االولفريدة احمدتحت 7 �سنوات8
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االولليلى عمروتحت 7 �سنوات9

االولنادين محمدتحت 7 �سنوات10
االولداليدا عمرتحت 7 �سنوات11
االولكايلن جونتحت 7 �سنوات12
االولليليا محمدتحت 7 �سنوات13
االولكايال هانىتحت 7 �سنوات14
االولليلى احمد محمودتحت 7 �سنوات15

بطولة كاأ�س م�ضر للجمباز االيقاعى تحت 11 �ضنة
اول طوقاول حرةكارمة جاد اهللتحت 11 �سنة1
اول طوقاول حرةتاليا م�سطفىتحت 11 �سنة2
اول طوقاول حرةندى خ�سرتحت 11 �سنة3
اول طوقاول حرةراما محمودتحت 11 �سنة4
اول طوقاول حرةدرة محمدتحت 11 �سنة5
اول طوقاول حرةمريم وليدتحت 11 �سنة6
اول طوقاول حرةجيداء عبد المنعمتحت 11 �سنة7
اول طوقاول حرةنور كريمتحت 11 �سنة8
ثانى طوقاول حرةليليا محمودتحت 11 �سنة9

ثانى طوقاول حرةرقية فايزتحت 11 �سنة10
ثانى طوقاول حرةفريدة محمد خالدتحت 11 �سنة11
ثانى طوقاول حرةديما فتح اهللتحت 11 �سنة12
ثانى طوقاول حرةجنات فرنا�ستحت 11 �سنة13
ثالث طوقاول حرةدانا اأميرتحت 11 �سنة14
ثالث طوقاول حرةنايا عمروتحت 11 �سنة15

البطولة االفريقية
اول فردى عام/ اول جهازمحمد منت�سردرجة اولى1
اول فرقفريدة من�سيدرجة اولى2
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المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
بطولة كاأ�س م�سر 2 لل�سالح  تحت 11 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 19-

2021/11/20 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة
الثالث�سي�س نا�سئاتليلى كريم 1
 ) خروج من دور 8 (6�سي�س نا�سئاتنوراى نا�سر2
 ) خروج من دور 16 (9�سيف مبارزة نا�سئاتملك رامز4
 ) خروج من دور 16 (11�سيف مبارزة نا�سئاتكارال با�سيلى5
 ) خروج من دور 16 (16�سيف مبارزة نا�سئاتمريم �سالم6
 ) خروج من دور 8 (8�سي�س نا�سئينمحمد معتز8
 ) خروج من دور 32 (17�سي�س نا�سئينعبداهلل مدحت9

 ) خروج من دور 32 (17�سيف مبارزة نا�سئينمحمد حاتم11
 ) خروج من دور 64 (36�سيف مبارزة نا�سئينادم محمد متولى12
ال�ساد�س�سيف نا�سئاتهايدى ه�سام14
ال�سابع�سيف نا�سئاتنايا عمرو يو�سف15
التا�سع�سيف نا�سئات�سارة �سامى16
11�سيف نا�سئاتفريدة محمد ي�سرى17
12�سيف نا�سئاتخديجة محمد قا�سم18
14�سيف نا�سئاتفريدة محمد الب�سيونى19
15�سيف نا�سئات�سجدة �سامى20

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 2 لل�سالح  تحت 13 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 
2-2021/12/3 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة

االول�سي�س نا�سئاتفاطيما ع�سام وهبة1
 ) خروج من دور 16 (9�سي�س نا�سئاتكادى محمد زكى2
 ) خروج من دور 16 (12�سي�س نا�سئاتليلى عمرو3
 ) خروج من دور 32 (20�سي�س نا�سئاتالرا محمد �سالح4
 ) خروج من دور 32 (22�سي�س نا�سئاتلمى خالد ن�سار5
 ) خروج من دور 32 (24�سي�س نا�سئاتفريدة احمد ابراهيم6
 ) خروج من دور 32 (31�سي�س نا�سئاتنادين ايهاب محمد7
 ) خروج من دور 8 (6�سيف مبارزة نا�سئات�سلمى هانى كحيل8
 ) خروج من دور 16 (10�سيف مبارزة نا�سئاتيا�سمين �سريف على9

 ) خروج من دور 32 (17�سيف مبارزة نا�سئات�سيرى جمال مكار10
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المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
 ) خروج من دور 32 (31�سيف مبارزة نا�سئاتجودى احمد راغب11
 ) خروج من دور 16 (9�سي�س نا�سئينيو�سف نا�سر ابو نار12
 ) خروج من دور 16 (11�سي�س نا�سئينيا�سين محمد البحراوى13
 ) خروج من دور 32 (19�سي�س نا�سئينمحمد امير زهير14
 ) خروج من دور 32 (32�سيف مبارزة نا�سئينعمرو خالد بالى15
 ) خروج من دور 64 (41�سيف مبارزة نا�سئينمروان ايمن على16
 ) خروج من دور 64 (51�سيف مبارزة نا�سئين�سيف محمد متولى17
 ) خروج من دور 64 (55�سيف مبارزة نا�سئينعلى وائل قن�سوة18
 ) خروج من دور 32 (25�سيف نا�سئات�سدن محمد ع�سمت19
 ) خروج من دور 32 (26�سيف نا�سئاتفريدة �سعيد محمد20
 ) خروج من دور 8 (6�سيف نا�سئينعمر محمد ال�سيد21
 ) خروج من دور 16 (9�سيف نا�سئين�سيف الدين ا�سرف22
 ) خروج من دور 16 (13�سيف نا�سئينه�سام على �سعد23
 ) خروج من دور 32 (19�سيف نا�سئينيا�سين محمد �سرين24

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 1 لل�سالح  تحت13 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 
21-2021/10/23 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة

االأول�سي�س نا�سئاتفاطيما ع�سام وهبة1
5 ) خروج من دور 8 (�سي�س نا�سئاتخديجة ابراهيم محرو�س2
19 ) خروج من دور 32 (�سي�س نا�سئاتليلى عمرو نوير3
20 ) خروج من دور 32 (�سي�س نا�سئاتفريدة احمد ابراهيم4
25 ) خروج من دور 32 (�سي�س نا�سئاتنادين ايهاب5
32 ) خروج من دور 32 (�سي�س نا�سئاتالرا محمد �سالح6
34 ) خروج من دور 64 (�سي�س نا�سئاتكادى محمد زكى7
10 ) خروج من دور 16 (�سيف مبارزة نا�سئات�سيرى جمال مكار8
14 ) خروج من دور 16 (�سيف مبارزة نا�سئات�سلمى هانى كحيل9

18 ) خروج من دور 32 (�سيف مبارزة نا�سئاتالرا احمد فا�سل10
28 ) خروج من دور 32 (�سيف مبارزة نا�سئاتمنى محمد ال�سباحى11
29 ) خروج من دور 32 (�سيف مبارزة نا�سئاتهانيا عالء قا�سم12
33 ) خروج من دور 64 (�سيف مبارزة نا�سئاتتمارا محمد ا�سماعيل13
37 ) خروج من دور 64 (�سيف مبارزة نا�سئاتيا�سمين �سريف على14
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المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
42 ) خروج من دور 64 (�سيف مبارزة نا�سئاتجودى احمد راغب15
10 ) خروج من دور 16 (�سي�س نا�سئينيا�سين البحراوى16
11 ) خروج من دور 16 (�سي�س نا�سئينيو�سف نا�سر ابو نار17
19 ) خروج من دور 32 (�سي�س نا�سئينمحمد امير زهير18
5 ) خروج من دور 8 (�سيف نا�سئين�سيف ا�سرف نور الدين19
10 ) خروج من دور 16 (�سيف نا�سئينعمر محمد ال�سيد20
16 ) خروج من دور 16 (�سيف نا�سئينيا�سين محمد �سرين21
17 ) خروج من دور 32 (�سيف نا�سئينه�سام على �سعد22
21 ) خروج من دور 32 (�سيف نا�سئيناياد عمرو بهن�سى23
21 ) خروج من دور 32 (�سيف نا�سئات�سدن محمد ع�سمت24
24 ) خروج من دور 32 (�سيف نا�سئات�سجى �سريف محمد25
25 ) خروج من دور 32 (�سيف نا�سئاتغزل �سامح ابراهيم26
27 ) خروج من دور 32 (�سيف مبارزة نا�سئينعمرو خالد بالى27
34 ) خروج من دور 64 (�سيف مبارزة نا�سئينمروان ايمن28
35 ) خروج من دور 64 (�سيف مبارزة نا�سئينعلى وائل قن�سوة29
46 ) خروج من دور 64 (�سيف مبارزة نا�سئينيو�سف محمد ال�سباحى30

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 1 لل�سالح  تحت 15 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 
4-2021/11/5 المقامة ب�سالة تراك

االأول�سي�س نا�سئاتجنى بالى1
الثانى�سي�س نا�سئاتنايرة ح�سام ابو العينين2
5 ) خروج من دور 8 (�سي�س نا�سئاتفاطيما ع�سام وهبة3
23 ) خروج من دور 32 (�سي�س نا�سئاتالرا ا�سالم الدرينى4
38 ) خروج من دور 64 (�سي�س نا�سئاتحبيبة كريم عبد النبى5
40 ) خروج من دور 64 (�سي�س نا�سئاتخديجة ابراهيم محرو�س6
41 ) خروج من دور 64 (�سي�س نا�سئات�سما احمد عرفة7
43 ) خروج من دور 64 (�سي�س نا�سئاتحال عالء �سالح8
الثانى�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال ال�سبعينى9

9 ) خروج من دور 16 (�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد بالى10
27 ) خروج من دور 32 (�سيف مبارزة نا�سئاتامينة ادهم بدر11
30 ) خروج من دور 32 (�سيف مبارزة نا�سئاتجنى عمرو اباظة12
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35 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد الم�سرى13
36 ) خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتحال احمد �سعد14
56 ) خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتملك ا�سامة عبد اللطيف15
57 ) خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتزينة احمد جافور16
63 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتامينة احمد البكرى17
71 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتجا�سمين احمد نجارى18
82 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتمريم نا�سر زيدان19
6 )خروج من دور 8(�سي�س نا�سئينعلى عمر عطية20
12 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئين�سيف الدين �سادق21
18 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئينعلى ابراهيم العجوانى22
22 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئينعبد الرحمن حازم بدور23
29 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئينح�سين الفطاطرى24
16 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئاتحنين محمد حمدى25
23 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئاتلوجين مجدى كامل26
24 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئاتمريم م�سطفى رفاعى27
33 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاتي�سر احمد همام28
29 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئينيا�سين �سريف على29
42 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئينا�سماعيل �سريف جابر30
88 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئيندانيال مجدى عزيز31
106 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئينيون�س �سريف على32

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 1 لل�سالح  تحت17 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 
18-2021/11/19 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة

11 )خروج من دور 16(�سي�س نا�سئاتجنى بالى1
12 )خروج من دور 16(�سي�س نا�سئاتمريم مروان2
20 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئاتنايرة ح�سام3
38 )خروج من دور 64(�سي�س نا�سئاتحال عالء �سالح4
42 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئاتالرا ا�سالم5
5 )خروج من دور 8(�سيف مبارزة نا�سئاتمريم محمد ادهم بدر6
13 )خروج من دور 16(�سيف مبارزة نا�سئات�سارة يا�سر 7
22 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال ال�سبعينى8
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30 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتنور ابراهيم عثمان9

31 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد بالى10
47 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتناجية محمد11
48 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد الم�سرى12
60 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتملك وائل خ�سر13
63 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتامينة محمد بدر14
73 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتريناد خالد �سالم15
74 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتجنة عالء قا�سم16
79 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتلينة محمد عبد الرازق17
الثانى�سي�س نا�سئينعلى عمرو اباظة18
35 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئينعلى عمر عطية19
36 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئينمحمد خالد20
12 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئينعمر خالد ن�سار21
29 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئينعمرو �سبارة22
الثالث�سيف نا�سئاتحبيبة رامى23
112 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئينيو�سف ابراهيم البرقوقى24

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 1 لل�سالح  تحت20 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 
25-2021/11/26 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة

7 )خروج من دور 8(�سي�س نا�سئاتنور ابو ليلة1
6 )خروج من دور 8(�سيف مبارزة نا�سئاتهانيا محمد عبد المنعم2
8 )خروج من دور 8(�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال ال�سبعينى3
15 )خروج من دور 16(�سيف مبارزة نا�سئاتجودى محمد عبد الرازق4
50 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتريناد خالد �سعيد5
55 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد بالى6
60 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتنور ابراهيم عثمان7
68 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئاتمريم محمد بدر8
70 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئاتهنا ح�سين زغلول9

72 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد �سبرى10
77 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئاتملك وائل خ�سر11
79 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك يا�سر حامد12
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
85 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتامينة محمد بدر13
91 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد الم�سرى14
االول�سي�س نا�سئينيحيى ما�سى15
20 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئينزين الميقاتى16
22 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئينعلى اباظة17
7 )خروج من دور 8(�سيف نا�سئينيا�سين ما�سى18
18 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئينعمر خالد ن�سار19
5 )خروج من دور 8(�سيف نا�سئاترنيم محمود م�سطفى20
7 )خروج من دور 8(�سيف نا�سئاتحبيبة رامى21
14 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئاتمريم طارق عونى22
16 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئاترقية معتز �سبحى23
22 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاتبيرى ا�سرف24
56 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئينعمر ا�سرف نور الدين25
80 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئينيو�سف �سريف26
91 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئينفهد محمد �سمير27

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 2 لل�سالح  تحت15 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 
9-2021/12/11 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة

الثالث�سي�س نا�سئاتجنى بالى1
5 )خروج من دور 8(�سي�س نا�سئاتنايرة ح�سام ابو العينين2
7 )خروج من دور 8(�سي�س نا�سئاتفاطيما ع�سام وهبة3
27 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئاتالرا ا�سالم الدرينى4
28 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئات�سما احمد عرفة5
36 )خروج من دور 64(�سي�س نا�سئاتحبيبة كريم6
40 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئاترقية تامر7
الثانى�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال ال�سبعينى8
8 )خروج من دور 8(�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد بالى9

18 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتحال احمد �سعد10
29 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتلينا محمد عبد الرازق11
37 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئات�سلمى هانى كحيل12
40 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتزينة جافور13
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
41 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد الم�سرى14
43 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتجنى عمرو اباظة15
45 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئات�سيرى جمال مكار16
47 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتامينة احمد البكرى17
48 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتامينة بدر18
60 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتالرا احمد فا�سل19
66 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتجا�سمين احمد النجارى20
77 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك ا�سامة21
 )خروج من دور 16(11�سي�س نائ�سينعلى عمر عطية22
27 )خروج من المجموعات(�سي�س نائ�سينادم عمرو عبد الرازق23
20 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئينعبد الرحمن حازم بدور24
21 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئينعلى ابراهيم العجوانى25
23 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئين�سيف �سادق26
24 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاتلوجين مجدى كامل27
95 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئينا�سماعيل �سريف جابر28

بطولة الجمهورية لل�سالح  مرحلة العمومى خالل الفترة من 23-2021/12/25 المقامة 
ب�سالة �ستاد القاهرة

8 )خروج من دور 8(�سي�س نا�سئاتيارا �سلتوت1
9 )خروج من دور 16(�سي�س نا�سئاتمريم احمد الزهيرى2
18 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئاتنور محمد ابو ليلة3
32 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئات�سلمى حازم4
17 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتناردين ايهاب5
19 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتحبيبة يا�سر ح�سن6
29 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتفاطيما ايمن رجب7
52 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتفرح محمد عبد المنعم8
76 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتهانيا محمد عبد المنعم9

77 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك يا�سر حامد10
80 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتمريم بدر11
81 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتيمنى حازم12
86 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد �سبرى13
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
89 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد بالى14
89 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتهنا ح�سين15
الثالث�سي�س نا�سئينيحيى ما�سى16
9 )خروج من دور 16(�سي�س نا�سئينمازن  الميقاتى17
30 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئينزين الميقاتى18
16 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئينيا�سين ما�سى19
الثالث�سيف نا�سئاتلينا وليد20
14 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئاترنيم محمود م�سطفى21
19 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئاتحبيبة رامى22
22 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئاتمريم طارق عونى23
28 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاتبيرى ا�سرف24
30 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاترقية معتز �سبحى25
48 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئينمحمد ا�سرف نور الدين26
83 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئينعمر ا�سرف نور الدين27

كاأ�س م�سر 1 لل�سالح  تحت 11 �سنة نا�سئين و نا�سئات خالل الفترة من 14-
2021/10/16 المقامة ب�سالة �ستاد القاهرة

 )خروج من دور 16( 12   �سي�س نا�سئاتنوراى نا�سر1
 )خروج من دور 32( 20 �سي�س نا�سئاتليلى كريم2
 )خروج من دور 32( 22�سي�س نا�سئاتجميلة ا�سالم3
 )خروج من دور 8( 5�سيف مبارزة نا�سئاتكارال با�سيلى4
 )خروج من دور 32( 20 �سيف مبارزة نا�سئاتملك رامز5
 )خروج من دور 16( 12�سي�س نا�سئينعبداهلل مدحت6
 )خروج من دور 16( 16�سي�س نا�سئينمحمد معتز7
 )خروج من دور 16( 9�سيف مبارزة نا�سئينمحمد حاتم8

بطولة الجمهورية لل�سالح  مرحلة العمومى خالل الفترة من 23-2021/12/25 المقامة 
ب�سالة �ستاد القاهرة

8 )خروج من دور 8(�سي�س نا�سئاتيارا �سلتوت1
9 )خروج من دور 16(�سي�س نا�سئاتمريم احمد الزهيرى2
18 )خروج من دور 32(�سي�س نا�سئاتنور محمد ابو ليلة3
32 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئات�سلمى حازم4
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
17 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتناردين ايهاب5
19 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتحبيبة يا�سر ح�سن6
29 )خروج من دور 32(�سيف مبارزة نا�سئاتفاطيما ايمن رجب7
52 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئاتفرح محمد عبد المنعم8
76 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتهانيا محمد عبد المنعم9

77 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك يا�سر حامد10
80 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتمريم بدر11
81 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتيمنى حازم12
86 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد �سبرى13
89 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد بالى14
89 )خروج من المجموعات(�سيف مبارزة نا�سئاتهنا ح�سين15
الثالث�سي�س نا�سئينيحيى ما�سى16
9 )خروج من دور 16(�سي�س نا�سئينمازن  الميقاتى17
30 )خروج من المجموعات(�سي�س نا�سئينزين الميقاتى18
16 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئينيا�سين ما�سى19
الثالث�سيف نا�سئاتلينا وليد20
14 )خروج من دور 16(�سيف نا�سئاترنيم محمود م�سطفى21
19 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئاتحببة رامى22
22 )خروج من دور 32(�سيف نا�سئاتمريم طارق عونى23
28 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاتبيرى ا�سرف24
30 )خروج من المجموعات(�سيف نا�سئاترقية معتز �سبحى25
48 )خروج من دور 64(�سيف مبارزة نا�سئينمحمد ا�سرف نور الدين26
83 )خروج من دور 128(�سيف مبارزة نا�سئينعمر ا�سرف نور الدين27

"2022 دي�سمبر   30 يوم  �سنه   20 تحت  الجمهورية  بطولة  "نتائج 
13�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال محمد ال�سبعيني1
احمد 2 ادهم  محمد  مريم 

19�سيف مبارزة نا�سئات�سريف متولى احمد بدر
34�سيف مبارزة نا�سئاتفاطيما ايمن احمد رجب عبد العال3
41�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد �سبري م�سالي4
46�سيف مبارزة نا�سئاتنور ابراهيم محمد محمد عثمان5



82

5

5

5
5

نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
59�سيف مبارزة نا�سئاتهانيا محمد عبد المنعم احمد الجمل6
68�سيف مبارزة نا�سئاتناجية محمد فوؤاد محمد عبدالقادر7
76�سيف مبارزة نا�سئاتهنا ح�سين محمد محمد زغلول8
79�سيف مبارزة نا�سئاتحال احمد �سعد محمود على ابراهيم9

82�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد اإيهاب �سريف محمد الم�سرى10
84�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد نبيل احمد بالى11
91�سيف مبارزة نا�سئاتملك وائل محمود خ�سر خ�سر عبده12
92�سيف مبارزة نا�سئاتامينه محمد ادهم احمد �سريف متولي 13
69�سيف مبارزة نا�سئينعمر ا�سرف كمال الدين نور الدين محمد14
74�سيف مبارزة نا�سئينفهد محمد �سمير ابراهيم ا�سماعيل15
105�سيف مبارزة نا�سئينيو�سف �سريف علي في�س م�سطفى محمد16
106�سيف مبارزة نا�سئينعلى وليد جالل عبد الحكيم ال�ساذلي17
8 �سيف نا�سئاترنيم محمود م�سطفى رم�سان محمود18
12 �سيف نا�سئاتحبيبه رامي محمد عبد الفتاح ابراهيم19
16 �سيف نا�سئاتمريم طارق نهاد نجيب عوني20
24 �سيف نا�سئاتبيري ا�سرف نزيه محمد الدمردا�س21
27 �سيف نا�سئاترقيه معتز محمود �سبحي �سالح22
6�سيف نا�سئينيا�سين محمد ابراهيم محمود ابراهيم23
18�سيف نا�سئيناحمد عالء ن�سر الدين ح�سن �ستا24
27�سيف نا�سئينعلي ابراهيم احمد حلمي ابراهيم25
30�سيف نا�سئينعمرو محمد عبدالحميد محمود �سبارة26
19�سي�س نا�سئاتنور محمد محمود عبد العزيز ابو ليله27
26�سي�س نا�سئاتمريم مروان محمد �سالح الدين28
1�سي�س نا�سئينيحي محمد ابراهيم محمود ابراهيم 29
18�سي�س نا�سئينعلي عمرو محمد فاروق عا�سم اباظه30
26�سي�س نا�سئينمحمد خالد فاروق ابو الخير31

الفرق
رنيم محمود م�سطفى رم�سان محمود32

1ال�سيف حبيبه رامي محمد عبد الفتاح ابراهيم33
مريم طارق نهاد نجيب عوني34
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
1ال�سيفرقيه معتز محمود �سبحي �سالح35
نور ابراهيم محمد محمد عثمان36

7�سيف مبارزة مايا خالد نبيل احمد بالى37
ملك محمد �سبري م�سالي38
مريم محمد ادهم احمد �سريف 39
عمر ا�سرف كمال الدين نور الدين40

8�سيف مبارزة فهد محمد �سمير ابراهيم ا�سماعيل41
يو�سف �سريف علي في�س م�سطفى42
على وليد جالل عبد الحكيم ال�ساذلي43

نتائج بطولة الجمهورية كاأ�س م�سر ا عمومى وتحت 11 �سنه يوم 10 حتى 2022/2/12
الثانىعمومى رجاليحيى ما�سى1
الثالثعمومى �سيداتهايدى ه�سام2
الثانىتحت 11�سنةملك رامز3
الثالثتحت 11�سنةنوراى النمر�سى4

نتائج بطولة الجمهورية تحت 11 �سنة الفترة من 10حتى 2022/2/11
ملك رامز1

�سيف مبارزة نا�سئات
الثانى

ال�سابعكارال با�سيلى2
16مريم محمد �سالم3
نوراى نا�سر متولى4

�سي�س نا�سئات
الثالث

الثامنليلى كريم محمد5
22حبيبة م�سطفى رفاعى6
التا�سع�سيف نا�سئيناحمد م�سطفى محمد احمد7
عبداهلل مدحت عبداهلل8

�سي�س نا�سئين
ال�سابع

11محمد معتز محمد الدرينى9
26زين ا�سالم محمد10
هايدى ه�سام11

�سيف نا�سئات

الثالث
ال�سابعنايا عمرو يو�سف12
التا�سعفريدة محمد ي�سرى 13
11�سجدة �سامى فوزى14
12�سارة �سامى فوزى15
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
13مليكة ا�سرف محمد16
14فريدة احمد محمود عبدالعزيز17
12�سيف مبارزة نا�سئينمحمد حاتم محمد عبدالغنى18
40ادم محمد ح�سن ابراهيم19

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 1 مرحلة العمومى الفترة يوم 2022/2/12
يحيى محمد ابراهيم محمود1

�سي�س رجال
الثانى

الثامنمازن  الميقاتى2
17زين الدين طارق محمود3
مريم احمد ابراهيم4

�سي�س �سيدات
الثالث

14نور محمد محمود عبدالعزيز5
23يارا �سالح الدين ابراهيم6

نتائج بطولة الجمهورية تحت 13 �سنة الفترة من 17 حتى 2022/2/19
فاطيما ع�سام وهبة1

�سي�س نا�سئات

االول
الخام�سخديجة ابراهيم محرو�س2
15لمى خالد ن�سار3
17نادين ايهاب محمد4
26فريدة احمد ابراهيم5
28الرا محمد �سالح6
37�سيف مبارزة نا�سئينعمرو خالد بالى7
45على وائل قن�سوة8
�سيف الدين ا�سرف كمال9

�سيف نا�سئين

الثانى 
ال�ساد�سعمر محمد ال�سيد10
19ه�سام على �سعد11
21يا�سين محمد �سرين12
22اياد عمرو بهن�سى13
23اياد محمد احمد �سيف14
محمد امير زهير15

�سي�س نا�سئين
12

13يو�سف نا�سر ابو نار16
18يا�سين محمد عبدالقادر17
التا�سع�سيف مبارزة نا�سئات�سلمى هانى كحيل18
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
الرا احمد فا�سل19

�سيف مبارزة نا�سئات
14

22�سيرى جمال مكار20
23جودى احمد راغب21
22�سيف نا�سئاتجنى احمد مختار فيا�س22

نتائج بطولة كاأ�س م�سر 2 للنا�سئين تحت 20 �سنة الفترة من يوم3حتى 2022/3/5
11�سيف نا�سئينيا�سين محمد ابراهيم محمود1
17�سيف نا�سئينعمر خالد ن�سار محمد2
18�سيف نا�سئيناحمد عالء ن�سر الدين ح�سن3
19�سيف نا�سئينعمرو محمد عبدالحميد محمود4
الثالث�سيف نا�سئاتحبيبة رامى محمد عبدالفتاح5
11�سيف نا�سئاترنيم محمود م�سطفى رم�سان محمود6
16�سيف نا�سئاتمريم طارق نهاد نجيب عوني7
20�سيف نا�سئاترقية معتز �سبحى8
االول�سي�س نا�سئينيحيى محمد ابراهيم محمود9

26�سي�س نا�سئينعلى عمرو محمد فاروق10
32�سي�س نا�سئينمحمد خالد فاروق ابو الخير11
9�سي�س نا�سئاتنور محمد محمود عبدالعزيز12
20�سي�س نا�سئاتجنى محمد �سامر نبيل13
34�سي�س نا�سئاتمريم مروان محمد �سالح الدين 14
ال�ساد�س�سيف مبارزة نا�سئاتفاطيما ايمن احمد رجب عبد العال15
العا�سر�سيف مبارزة نا�سئاتمريم محمد ادهم احمد �سريف 16
19�سيف مبارزة نا�سئاتجودى محمد عبد الرازق17
29�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال ال�سبعينى18
36�سيف مبارزة نا�سئات�سارة يا�سر �سالح الدين19
38�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد نبيل احمد بالى20
43�سيف مبارزة نا�سئاتنور ابراهيم محمد محمد21
59�سيف مبارزة نا�سئاتملك وائل محمود خ�سر22
60�سيف مبارزة نا�سئاتحال احمد �سعد محمود23
68�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد ايهاب �سريف24
70�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد �سبرى25
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
74�سيف مبارزة نا�سئاتناجية محمد فوؤاد محمد26
77�سيف مبارزة نا�سئاتلينة محمد عبدالرازق27
53�سيق مبارزة نا�سئينعمر ا�سرف كمال الدين28

نتائج بطولة البريد الم�سرى للنا�سئين تحت 17 �سنة الفترة من يوم10حتى 
2022/3/12

17�سيف مبارزة نا�سئاتجنى جمال ال�سبعينى1
24�سيف مبارزة نا�سئاتمايا خالد نبيل احمد2
32�سيف مبارزة نا�سئاتمريم محمد ادهم احمد3
36�سيف مبارزة نا�سئاتنور ابراهيم محمد عثمان4
38�سيف مبارزة نا�سئاتناجية محمد فوؤاد محمد5
49�سيف مبارزة نا�سئاتلينة محمد عبدالرازق6
50�سيف مبارزة نا�سئاتحال احمد �سعد محمود7
52�سيف مبارزة نا�سئات�سارة يا�سر �سالح الدين8
56�سيف مبارزة نا�سئاتملك يا�سر حامد9

57�سيف مبارزة نا�سئاتملك وائل محمود خ�سر10
76�سيف مبارزة نا�سئاتملك محمد ايهاب �سريف11
12�سيف نا�سئينعمر خالد ن�سار12
15�سيف نا�سئينعمرو محمد عبدالحميد13
19�سيف نا�سئيناحمد عالء ن�سر الدين14
20�سيف نا�سئينعلى ابراهيم احمد حلمى15
التا�سع�سيف نا�سئاتحبيبة رامى محمد16
18�سيف نا�سئاتلجين مجدى محمد كامل17
87�سيف مبارزة نا�سئينيو�سف ابراهيم البرقوقى18
ال�سابع�سي�س نا�سئينعلى عمرو محمد فاروق19
16�سي�س نا�سئينعلى عمر عطية20
26�سي�س نا�سئينمحمد خالد فاروق ابو الخير21
التا�سع�سي�س نا�سئاتجنى محمد �سامر نبيل22
12�سي�س نا�سئاتمريم مروان محمد 23
20�سي�س نا�سئاتنايرة ح�سام محمد24
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نتائج لعبة السالح

المركزنوع ال�صالح ا�صم الالعبم
نتائج بطولة كاأ�س م�سر للعمومى �سيدات ورجال الفترة من يوم10حتى 2022/3/19

الثامن�سيف �سيداترنيم محمود م�سطفى1
15�سيف �سيداتلينا وليد �سالح الدين2
22�سيف �سيداتمريم طارق نهاد نجيب3
23�سيف �سيداتحبيبة رامى محمد4
25�سيف �سيداترقية معتز محمود5
28�سيف �سيداتبيرى ا�سرف نزية6
29�سيف �سيداترغدة محمد عبدال�سادق7
الثالث�سي�س �سيداتمريم احمد ابراهيم8
12�سي�س �سيداتنور محمد محمود 9

11�سيف مبارزة رجالمحمد ا�سرف نور الدين10
50�سيف مبارزة رجالعمر ا�سرف كمال الدين11
الثالث�سي�س رجاليحيى محمد ابراهيم محمود12
الخام�س�سي�س رجالمازن طارق محمود الميقاتى13
22�سي�س رجالعلى عمرو محمد فاروق14
29�سي�س رجالزين الدين طارق محمود15
33�سي�س رجالمحمد خالد فاروق ابو الخير16
االول�سيف مبارزة �سيداتناردين ايهاب �سوقى17
20�سيف مبارزة �سيداتمريم محمد ادهم احمد18
25�سيف مبارزة �سيداتفاطيما ايمن احمد رجب19
41�سيف مبارزة �سيداتيمنى حازم ابراهيم20
48�سيف مبارزة �سيداتجودى محمد عبد الرازق21
60�سيف مبارزة �سيداتملك محمد �سبرى22

المنتخب القومى لبطولة افريقيا 
االول�سيف مبارزة �سيداتناردين ايهاب �سوقى1
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نتائج لعبة الكاراتيه

المركزالمرحلة ال�صنيةالوزنا�صم الالعبم
بطولة اال�سكندرية للكاراتية الفترة من 17حتى  2021/9/23

االولبنين 8 �سنواتكاتامحمد عماد الدين1
االولبنات 8 �سنوات35 كنان�سى يحيى ح�سنى 2
االولبنين 8 �سنوات30كمحمد مهاب محمد3
االولبنين 9 �سنوات30كيو�سف �سادى فوؤاد ابوالنجا4
االولبنين 10 �سنوات30ك ح�سن �سريف ح�سن5
االولبنين 11 �سنة31كيو�سف محمد ابوالوفا6
االولبنين 11 �سنة28كمروان محمد عبداهلل7
االولبنين 11 �سنة34كمحمد ايمن محمد خليل8
االولبنات 12 �سنة38كفاطيما �سريف ح�سن 9

االولبنين 13 �سنة 55ك�سيف الدين ا�سالم �سامى10
االولبنين 14 �سنة55كعلى احمد محمد امين11
االولبنين 15 �سنة48كعمر �سريف فوؤاد12
الثانىبنات 9�سنوات25كنور ايمن محمد خليل13
الثانىبنات 9�سنوات30كتاليا احمد محمد فتحى14
الثانىبنين 10�سنوات25كيا�سين محمد هيثم15
الثانىبنات 11 �سنةكاتاهنا عبدالحميد محمد16
الثانىبنات 12 �سنة35كنور �ساكر ع�سام الدين17
الثانىبنين 12 �سنة31كيو�سف احمد م�سطفى18
الثانىبنات 13 �سنة55كنور عبدالحميد محمد19

بطولة االإ�سكندرية للكاراتية فى الفترة من 3/27 حتى 1/ 4 /2022 باإ�ستاد االإ�سكندرية
اأول8 �سنواتتحت 35 كنان�سى يحى ح�سنى يحى1
ثانى8 �سنواتتحت 30 كاأدهم اأحمد عبد الفتاح2
اأول8 �سنواتتحت 35 كمحمد مهاب محمد عبد اللطيف3
اأول9 �سنواتفوق 35كتاليا اأحمد محمد فتحى4
اأول9 �سنواتتحت 30 كنور اأيمن محمد خليل عفت5
اأول9 �سنواتتحت 35كيو�سف �سادى فوؤاد ابو النجا6
اأول9 �سنواتفوق 40 كيو�سف اإ�سالم ي�سرى ال�سيد7
ثانى9 �سنواتفوق 40 كفار�س اأ�سرف محمد  حافظ8
اأول10 �سنواتتحت 26 كيا�سين محمد هيثم9
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نتائج لعبة الكاراتيه

المركزالمرحلة ال�صنيةالوزنا�صم الالعبم
اأول10 �سنواتتحت 32 كح�سن �سريف ح�سن ح�سن10
اأول11 �سنة تحت 34 ك يو�سف محمد ابوالوفا11
اأول11 �سنة تحت 34 كمروان محمد عبد اهلل12
اأول11 �سنة تحت 37 كمحمد ايمن محمد خليل13
اأول12 �سنةتحت 38 كنور �ساكر ع�سام الدين14
اأول12 �سنةتحت 38 كفاطيما �سريف ح�سن ح�سن15
اأول12 �سنةتحت 50 كيا�سين هيمن على ابراهيم16
ثانى12 �سنةتحت 35 كيو�سف احمد م�سطفى الجنيدى17
اأول12 �سنةتحت 42 كعمر اإ�سالم ي�سرى ال�سيد18
ثانى12 �سنةتحت 53 كيحى كريم ح�سن �سبل19
اأول12 �سنةفوق 53 كيا�سين ح�سن اإبراهيم مغيزل20
اأول12 �سنةفوق 53 ك�سيف محمد ح�سن ابراهيم21
اأول13 �سنةتحت 55 كنور عبد الحميد محمد22
اأول15 �سنةتحت 59 كمريم �ساكر ع�سام الدين23
ثانى15 �سنةتحت 52 كعمر �سريف فوؤاد محمد24
اأول6�سنواتكاتاعبد الرحمن �ساكر ع�سام25
اأول7�سنواتكاتامحمود عماد الدين عبد اهلل26
اأول7�سنواتكاتاالرا محمد محفوظ27
اأول8 �سنواتكاتاح�سين محمد الهادى28
اأول10 �سنواتكاتامحمد عماد الدين عبد اهلل29
اأول11 �سنةكاتاهنا عبد الحميد محمد30
اأول13 �سنةكاتااأحمد اأمير اأحمد زويل31
ثانى13 �سنةكاتامحمد حازم محمد ابو الفتوح32

نتائج لعبة التايكوندو

المركزالمرحلة ال�صنيةا�صم الالعبم
بطولة الجمهورية للبومزا تايكوندو بتاريخ 2022/2/12-11

االولتحت 14 �سنة )كادت(ملك تامر1
الثانىتحت 14 �سنة )كادت(ديمة ه�سام2
الثالث جماعىتحت 14 �سنة )كادت(ليلى مروان3
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نتائج لعبة التايكوندو

المركزالمرحلة ال�صنيةا�صم الالعبم
تحت 14 �سنة )كادت(ديمة ه�سام4
تحت 14 �سنة )كادت(ملك تامر5
تحت 14 �سنة )كادت(ادم موؤمن6

الثالث جماعى تحت 14 �سنة )كادت(يو�سف ا�سالم7
تحت 14 �سنة )كادت(يحيى احمد8
الثالث جماعىتحت 14 �سنة )كادت(مالك عالم9 تحت 14 �سنة )كادت(ليلى ميردان10

االولعمومى )�سينيور(�سهد نادر 11
االولعمومى )�سينيور(�سياء وليد12
الثانىعمومى )�سينيور(محمود زهدى13
اول زوجىعمومى )�سينيور(�سياء وليد14 عمومى )�سينيور(هنا زهدى15
عمومى )�سينيور(عبدالفتاح قمر 16

الثالث جماعى عمومى )�سينيور(�سياء وليد17
عمومى )�سينيور(محمود زهدى18
الثالثعمومى )�سينيور(�سهد نادر 19
الثامنعمومى )�سينيور(ملك تامر20

ترتيب عام المركز الثالث )بومزا( للدرجة االولى
بطولة ت�سفيات منتخب م�سر كروجى الفترة من 3حتى 22/3/4

االولرجال�سالح احمد خيري21
بطولة ت�سفيات منتخب م�سر كروجى الفترة من 15حتى 2022/9/19

الثالث14 النا�سئينعلى خالد توفيق22
بطولة الجمهورية رجال وتحت 17 �سنة بتاريخ من 12حتى 2022/6/19

الثانىتحت 17 �سنة )73 ك(عبداهلل وليد 23
الثالثرجال ) تحت 80 ك(ا�سالم خيرى24
الثالثرجال )63ك (�سياء الدين وليد25
الثالثتحت 17 �سنة ) 78ك(ادم غ�سان26
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نتائج  ألعاب اجلودو

المركز المرحلة ال�صنيةا�صم الالعبم
بطولة الجمهورية للدرجة االولى

الثالثدرجة اولى �سيدات�سارة م�سطفى عبد الفتاح1
البطولة العربية للجودو

الثالثنا�سئين يو�سف خالد على لطفى2
بطولة الجمهورية للمواهب المقامة يوم جمعة 2022/6/3

االولبراعمح�سن مروان �سيرين3
االولبراعمعدى �سريف مو�سى4
االولبراعمحمزة ايهاب نبيل5
االولبراعميو�سف ا�سر ابراهيم6
االولبراعمادم عمرو الكم�سو�سى7
االولبراعمحمزة عمرو �سعد8
االولبراعمادهم خالد م�سعود9

االولبراعمادم محمد ح�سن متولى10
االولبراعمحمزة ابراهيم الخوانكى11
االولبراعمعمر احمد عبدالعزيز12
االولبراعممحمد �سامر بركات13
االولبراعمزين الدين هالل14
االولبراعممازن ا�سامة محمد 15
االولمواليد2008يو�سف خالد على لطفى16

نتائج  ألعاب االسكواش

المرحلة ا�صم الالعبالتاريخالمكانا�صم البطولة م
المركزال�صنية

النتائج الدولية لالعبي اال�سكوا�س عن الفترة من 2021/7/1 حتى تاريخه
1

 Cib Egyptian
 Challenger
Tour 2021

14-7/17 م�سر
2021

ثانى PSAملك ا�سرف
اول PSAفيروز ايهاب 2
ثانى PSAعلى ابو العنين3
ثالث PSAزينة زين4
14-7/22 �سيكاغو بطولة العالم5

2021
اول PSAنور ال�سربيني 

تمهيديPSAفريدة محمد6
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نتائج  ألعاب االسكواش

المرحلة ا�صم الالعبالتاريخالمكانا�صم البطولة م
المركزال�صنية

)تابع( 7
14-7/22 �سيكاغو بطولة العالم

2021
تمهيدىPSAزينة مكيوى

تمهيدىPSAفار�س الد�سوقى8
9

بالم هيلز البطولة العربية 
- م�سر

 8/5- 8/30
2021

اولjunior�سيف ال�سال
ثانى juniorكرمة عالم 10
ثانى juniorعمر القيعي 11
ثالثjuniorلوجين محمد12
ثالثjuniorمحمد �سالح13
خام�سjuniorي�س ابو العنين14
خام�سjuniorتاليا زكريا 15
خام�سjuniorكرمة ال�سال 16
اول juniorpaletكريم حلمى 17
ثالث juniorpaletهنا ال�سيد 18
19

 Allam British
 Open Squash

2021
16-8/22انجلترا

2021 

PSA32فار�س الد�سوقى
اول PSAنور ال�سربيني20
PSA32زينة مكيوي21
PSA64هنا با�سم 22

23
 Cib Egyptian
 Challenger

Tour 3
23-8/27 القاهرة 

الثالثPSAملك ا�سالم2021

24 El Borolossy
Squash Tour 6 كرمة عالم القاهرةPSAالثالث

25
 Basem Makram
Satellite Tourn-

ment Tour 4
الثالثمحمد زكرياالقاهرة 

26

 Cib Egyption
Squash OpenEgypt 9/17-10

2021

دور PSA8فريدة محمد 
دور PSA8زاهد �سرين 27
تمهيديPSAفيروز ايهاب 28
تمهيديPSAملك ا�سالم29
الثانىPSAنور ال�سربيني30
دورPSA64زينة مكيوى31
دورPSA32هنا با�سم 32
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نتائج  ألعاب االسكواش

المرحلة ا�صم الالعبالتاريخالمكانا�صم البطولة م
المركزال�صنية

33 Cib Egyption
Tour 4 2021

Egypt 9/29-25
2021

الثانىPSAزاهد �سرين
االولPSAهنا با�سم 34

35
 Cas Serena
Hotels  Inter-
national 2021

 Pakistan10/15 -11
ثالثPSAفيروز ايهاب 2021

36
 Smash Les

 Rois In Fifth
 Settlement

25-11/28م�سر
ثانىPSAنور ا�سالم 2021

37

 Cib Egyption
 Squash Open

Tour 5
28/11 -12/4 اال�سكندرية

2021

دور ال PSA16زينة مكيوي
الثانىPSAهنا با�سم 38
تمهيديPSAملك ا�سالم39
تمهيدىPSAفيروز ايهاب 40
الثانىPSAزاهد �سرين41
دور ال PSA8محمد ال�سربيني 42
43  Cib Black

 BallEGYPT 12 / 16-12
اولPSAنور ال�سربينى 2021

44
 Zed Squash

2021EGYPT12/8 -2
2021

اول تحت23فيروز ايهاب 
ثالثتحت23زينة زين 45
دور ال8تحت23جنى جالل46
تحت 23محمد زكريا 47
48 Sodic Squash

2021EGYPT12/28-23
2021 

ثانىتحت15عمر القيعى
ثانى تحت 13خديجة حمدى49
50   Boston

Open 2022USA -26
دور الPSA4فيروز ايهاب 30/1/2022

51  Motor City
Open 2022USA1/30 -26

ثانى PSAفار�س الد�سوقى2022

52 On Fire Open
2022USA 2/20-17

اول PSAنور ال�سربينى 2022

53 Windi City
Open 2022

USA 3/2-2/23
PSA4نور ال�سربيني 2022

54USA 3/2-2/23
PSA32هنا با�سم 2022
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نتائج  ألعاب االسكواش

المرحلة ا�صم الالعبالتاريخالمكانا�صم البطولة م
المركزال�صنية

55USA 3/2-2/23
PSA64زينة مكيوي2022

56USA 3/2-2/23
PSA8فار�س الد�سوقى2022

57 Shoukry Squash
 Psa Satelite2-3/7م�سر

 اول PSAمحمد زكريا 2022

58

 Cib Black Ball
Open

12-3/17م�سر
ثانىPSAنور ال�سربينى2022

12-3/17م�سر59
PSA16هنا با�سم 2022

12-3/17م�سر60
PSA32زينة مكيوى2022

12-3/17م�سر61
PSA32فريدة محمد2022

62 Canary Wharf
Classic

London3/18-13
اولPSAفار�س الد�سوقى2022

63Cib Psa 202221-6/23م�سر
اولPSAنور ال�سربينى2022

64 Have Ampito
Open 20226/30-7/2انجلترا

اولPSAزينة زين الدين2022
65

26-6/30م�سربا�سم مكرم
2022

احمد نادر
16�ستااليت يو�سف مهنا66

يو�سف متى67
68 Germa, Junior

Open 20221-7/4انجلترا
اولJuniorملك �سمير2022

69 Cib Psa World
21-6/23القاهرة 2022

اولPSAنور ال�سربينى2022

المركزالمرحلة ال�صنيةا�صم الالعب
بطولة االتحاد لال�سكوا�س فى الفترة من 21 حتى 2021/11/24 

االول13 �سنةاحمد طارق
الثانى13 �سنةتيم ابو العنيين
الثانى11 �سنةخديجة حمدى

الثالث13 �سنةيا�سين ابو العنيين
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المركزالمرحلة ال�صنيةا�صم الالعب
الثالث13 �سنةفطيمة ال�سامى

بطولة بالك بول الفترة من 7 حتى 2021/10/13
االولتحت 13 �سنة�سيف ال�سال
الثانىتحت 19 �سنةملك ا�سالم 

الثالثتحت 17 �سنةنور ا�سالم
الرابعتحت 19 �سنةفاطمة ح�سن

بطولة الجزيرة الفترة من 7حتى 2021/10/13
االولتحت 13 �سنة محمد �سالح 

االولتحت15 �سنةجنى جالل
االولتحت 17�سنةمحمد زكريا

الثانىتحت 13�سنةتاليا زكريا
الثانىتحت 19�سنةفيروز ايهاب 
الثالثتحت 19 �سنةلينا ال�سريف

الثالث�سيداتالرا ح�سام 
الرابعتحت 15 �سنةملك �سمير

بطولة المعادى لال�سكوا�س الفترة من 23حتى 2021/12/27
االولتحت 15 �سنةجنى جالل

الثانىتحت 19 �سنةفيروز ايهاب 
الثالثتحت 15 �سنةاحمد نادر

الرابعتحت 19 �سنةلينا ال�سريف
بطولة الزهور لال�سكوا�س الفترة من 23حتى 2021/12/28

االولتحت 13 �سنة�سيف بالل
الثالثتحت 13 �سنةمليكة تيمور
االولتحت 13 �سنةتاليا زكريا
الرابعتحت 15 �سنةملك �سمير
االولتحت 17�سنةنور ا�سالم

الثانىتحت 17�سنةمحمد زكريا
الرابعتحت 19 �سنةملك ا�سالم 

بطولة العالم لال�سكوا�س بوا�سنطن 2022/2/20
االولعمومى �سيداتنور ال�سربيني
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نتائج السباحة

المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
بطولة افريقيا لل�سباحة بغانا اكتوبر 2021

االول800م حرةمروان القما�سعمومى رجال1
االول200م حرة2
االول50م �سدريو�سف القما�سعمومى رجال3
االول100م حرة4
الثانى400م متنوعيا�سين ال�سماععمومى رجال5

بطولة الجمهوريه لل�سباحة من 16حتى 30/6/2021
ال�سابع4.29.70ق400م حرةم�سطفى ع�سامنا�سئين 14 �سنة 6
26.9115 ث50 م حرةاحمد عبد الفتاحنا�سئين 14 �سنة 7
الخام�س3076ث50م ظهرعبد الرحمن ايهابنا�سئين 14 �سنة 8
2.26.7414ق200م فرا�سةعمر عبداهللنا�سئين 14 �سنة 9

ال�ساد�س28.79ث50م حرةنائلة العجرودىنا�سئات 14 �سنة10
الرابع1001.02.19م حرةملك محمدنا�سئات 14 �سنة11
2.23.7211ق200م حرةجنه �سامحنا�سئات 14 �سنة12
4.59.7311ق400م حرةامينة عالءنا�سئات 14 �سنة13
1.26.2116 ق100م �سدركارما ايمننا�سئات 14 �سنة14
2.52.8815ق200م فرا�سةمريم احمد زهراننا�سئات 14 �سنة15

بطولة الجمهورية لل�سباحة الفترة من 4/5حتى 2022/4/10
االول15.33.66ق1500م حرةمروان احمدنا�سئين تحت 16 �سنة16
الرابع16.15.55ق1500م حرةكريم مجدى نا�سئين تحت 16 �سنة17
17.19.1923ق1500م حرة�سراج الدين احمدنا�سئين تحت 16 �سنة18
17.28.1725ق1500م حرة�سعد الدين �سعيدنا�سئين تحت 16 �سنة19
االول3.55.29ق400م حرةمروان احمدنا�سئين تحت 16 �سنة20
الثامن4.08.43ق400م حرةم�سطفى الحميدنا�سئين تحت 16 �سنة21
4.12.2514ق400م حرةيا�سين ع�سامنا�سئين تحت 16 �سنة22
4.20.3839ق400م حرة�سراج الدين احمدنا�سئين تحت 16 �سنة23
4.23.6045ق400م حرة�سعد الدين �سعيدنا�سئين تحت 16 �سنة24
االول1.50.03ق200م حرةمروان احمدنا�سئين تحت 16 �سنة25
الثانى1.52.22ق200م حرةيا�سين وائلنا�سئين تحت 16 �سنة26
الثامن1.55.71ق200م حرةم�سطفى عبد الحميدنا�سئين تحت 16 �سنة27
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نتائج السباحة

المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
2.00.2942ق200م حرةيا�سين ع�سام نا�سئين تحت 16 �سنة28
الثانى2.03.95ق200م حرةيا�سين �سامىنا�سئين تحت 16 �سنة29
الرابع2.07.46ق200م حرةكريم مجدى نا�سئين تحت 16 �سنة30
الثامن2.11.62ق200م حرةابراهيم احمدنا�سئين تحت 16 �سنة31
2.17.0030ق200م حرةيا�سين ع�سامنا�سئين تحت 16 �سنة32
2.17.4333ق200م حرةنور الدين ايمننا�سئين تحت 16 �سنة33
الثالث4.30.07ق400م متنوعيا�سين وائلنا�سئين تحت 16 �سنة34
الرابع4.36.07ق400م متنوعكريم مجدى نا�سئين تحت 16 �سنة35
4.49.2914ق400م متنوعيا�سين ع�سام نا�سئين تحت 16 �سنة36
الثانى2.20.40ق200 �سدرفار�س محمدنا�سئين تحت 16 �سنة37
الرابع2.22.15ق200 �سدركريم مجدى نا�سئين تحت 16 �سنة38
2.36.1730ق200 �سدردارن ميمترىنا�سئين تحت 16 �سنة39
2.36.9333ق200 �سدرعز الدين محمدنا�سئين تحت 16 �سنة40
2.36.9834ق200 �سدرعمر ايهاب نا�سئين تحت 16 �سنة41
 25.83ث50 فرا�سةعز الدين محمدنا�سئين تحت 16 �سنة42

الثانى م�ساركة50 فرا�سةعبد الرحمننا�سئين تحت 16 �سنة43
م�ساركة50 فرا�سةمحمود احمدنا�سئين تحت 16 �سنة44
م�ساركة50 فرا�سةيو�سف يحيىنا�سئين 20 �سنة45
الثالث57.43ث100م فرا�سةزين الدين محمودنا�سئين 19 �سنة46
العا�سر1.01.23ق100م فرا�سةمحمد مرادنا�سئين 19 �سنة47
الثالث56.02ث100م فرا�سةابراهيم احمدنا�سئين 20 �سنة48
الثانى2.12.28ق200 م فرا�سةزين الدين محمودنا�سئين 19 �سنة49
الثانى27.86ث50 �سدرمحمود احمدنا�سئين 19 �سنة50
ا30.3412ث50 �سدرادهم عادلنا�سئين 19 �سنة51
الثالث27.82ث50 �سدرعمر احمدنا�سئين 19 �سنة52
29.2212ث50 �سدرمحمد ا�سرفنا�سئين 19 �سنة53
30.7728ث50 �سدريو�سف ه�سامنا�سئين 19 �سنة54
الثالث25.33ث50 فرا�سةمحمد ا�سرفنا�سئين 18 �سنة55
ال�سابع25.85ث50 فرا�سةيو�سف ابراهيمنا�سئين 18 �سنة56
الثالث2.13.76ق200م حرةجودى محمد نا�سئات 16 �سنة57
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المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
2.34.2136ق200م حرةنور محمدنا�سئات 16 �سنة58
الثانى4.43.65ق400م حرةجودى محمد نا�سئات 16 �سنة59
5.33.1922ق400م حرةجنه محمدنا�سئات 16 �سنة60
5.43.7525ق400م حرةنور محمدنا�سئات 16 �سنة61
الثانى9.40.12ق800 م حرةجودى محمد نا�سئات 16 �سنة62
11.27.0018ق800 م حرةجنه محمدنا�سئات 16 �سنة63
11.37.5519ق800 م حرةنور محمدنا�سئات 16 �سنة64
الثانى18.32.58ق1500م حرةجودى محمد نا�سئات 16 �سنة65
22.15.5714ق1500م حرةدينا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة66
22.18.7815ق1500م حرةجنة محمدنا�سئات 16 �سنة67
الخام�س20.59.97ق1500م حرةامينة احمدنا�سئات 18 �سنة68
ال�ساد�س21.16.03ق1500م حرةلينا احمدنا�سئات 18 �سنة69
االول34.66ث50م �سدردينا م�سعدنا�سئات 18 �سنة70
39.5911ث50م �سدرامينة احمدنا�سئات 18 �سنة71 م�ساركة50م �سدركارين هانىنا�سئات 18 �سنة72
الثالث1.18.32ق100م �سدرجنى ن�سر الديننا�سئات 18 �سنة73
االول1.14.93ق100م �سدردينا م�سعدنا�سئات 18 �سنة74
الثالث1.14.93ق100م �سدردينا م�سعدنا�سئات 16 �سنة75
1.18.329ق100م �سدرجنى ن�سر الديننا�سئات 16 �سنة76
1.25.1440ق100م �سدرروؤية م�سالىنا�سئات 16 �سنة77
االول2.39.97ق200م �سدردينا م�سعدنا�سئات 16 �سنة78
الخام�س2.45.49ق200م �سدرجنى ن�سر الديننا�سئات 16 �سنة79
ال�سابع2.49.96ق200م �سدرندى احمدنا�سئات 16 �سنة80
2.56.6917ق200م �سدرنور عمرو ابراهيمنا�سئات 16 �سنة81
3.11.0744ق200م �سدردنيا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة82
الثالث1.10.76ق100م ظهر�سهد احمدنا�سئات 17 �سنة83
1.15.7011ق100م ظهرنور كاملنا�سئات 17 �سنة84
3.00.0620ق200م ظهردينا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة85
3.01.8922ق200م ظهرنور محمدنا�سئات 16 �سنة86
3.03.0624ق200م ظهرجنى ا�سرفنا�سئات 16 �سنة87
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المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
3.07.7530ق200م ظهرجنة محمدنا�سئات 16 �سنة88
3.09.5532ق200م ظهرزينة عمرونا�سئات 16 �سنة89
الثالث2.34.43ق200م ظهر�سهد احمدنا�سئات 17 �سنة90
2.48.4918ق200م ظهرنور كاملنا�سئات 17 �سنة91 م�ساركة200 ظهرفريدة احمدنا�سئات 18 �سنة92
الثالث2.44.40ق200 ظهرامنة بيومىنا�سئات 19 �سنة93
الثالث1.18.32ق100م �سدرجنى ن�سر الديننا�سئات 17 �سنة94
االول1.14.93ق100م �سدردينا م�سعدنا�سئات 18 �سنة95
الثانى2.31.33ق100م �سدرجنى ن�سر الديننا�سئات 18 �سنة96
2.51.2911ق200م متنوعامينة احمدنا�سئات 18 �سنة97
3.02.9914ق200م متنوعزينة احمد نبيلنا�سئات 18 �سنة98
6.17.3210ق400م متنوعدينا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة99 ا�ستبعاد400م متنوعدنيا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة100

الثانى5.21.25ق400م متنوعجنى ن�سر الديننا�سئات 17 �سنة101
الثانى2.12.28ق200م فرا�سةزين الدين محمودنا�سئين 19 �سنة102
الثالث25.33ث50م فرا�سةمحمد ا�سرفنا�سئين 18 �سنة103
ال�سابع25.85ث50م فرا�سةيو�سف ابراهيمنا�سئين 18 �سنة104
الثالث27.82ث50م ظهرعمر احمد نا�سئين 18 �سنة105
29.2212ث50م ظهرمحمد ا�سرفنا�سئين 18 �سنة106
30.7728ث50م ظهريو�سف ه�سامنا�سئين 18 �سنة107
الثانى27.86ث50م ظهرمحمود احمدنا�سئين 19 �سنة108
30.3412ث50م ظهرادهم عادلنا�سئين 19 �سنة109
6.17.3210ق400م متنوعدينا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة110
6.46.3617ق400م متنوعزينة عمرونا�سئات 16 �سنة111
ا�ستبعاد400م متنوعدنيا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة112
الثانى5.21.25ق400م متنوعجنى ن�سر الديننا�سئات 17 �سنة113
الثالث1.10.76ق100م ظهر�سهد احمدنا�سئات 17 �سنة114
1.15.7011ق100م ظهرنور كاملنا�سئات 17 �سنة115
3.00.0620ق200م ظهردينا ابراهيمنا�سئات 16 �سنة116
3.01.8922ق200م ظهرنور محمد نا�سئات 16 �سنة117
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المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
3.03.6024ق200م ظهرجنى ا�سرفنا�سئات 16 �سنة118
3.07.7530ق200م ظهرجنة محمدنا�سئات 16 �سنة119
3.09.5532ق200م ظهرزينة عمرونا�سئات 16 �سنة120
2.48.4918ق200م ظهرنور كاملنا�سئات 17 �سنة121
الثالث2.34.43ق200م ظهر�سهد احمدنا�سئات 17 �سنة122
الثالث2.44.40ق200م ظهرامنة بيومىنا�سئات 19 �سنة123
ال�ساد�س3.16.67ق200م ظهرفرح كاملنا�سئات 19 �سنة124
الثانى4.43.65ق400م حرةجودى محمد نا�سئات 16 �سنة125
5.33.1922ق400م حرةجنة محمدنا�سئات 16 �سنة126
5.43.7525ق400م حرةنور محمدنا�سئات 16 �سنة127
2.51.2911ق200م متنوعامينة احمدنا�سئات 18 �سنة128
3.02.9914ق200م متنوعزينة احمد نبيلنا�سئات 18 �سنة129
24.1820ث50م حرةمهاب الدين فتحىعمومى رجال130
24.2421ث50م حرةفار�س محمدعمومى رجال131
24.2042ث50م حرةعمر احمدعمومى رجال132
24.2443ث50م حرةيو�سف ابروؤاهيمعمومى رجال133
24.8744ث50م حرةزين الدين محمودعمومى رجال134
24.8846ث50م حرةمحمد ا�سرفعمومى رجال135
التا�سع52.41ث100م حرةمهاب الدين فتحىعمومى رجال136
53.3928ث100م حرةم�سطفى عبدالهادىعمومى رجال137
54.2050ث100م حرةعمر احمدعمومى رجال138
االول1.50.03ق200م حرةمروان احمدعمومى رجال139
الثانى1.52.22ق200م حرةيا�سين وائلعمومى رجال140
الثامن1.55.71ق200م حرةم�سطفى عبد الهادىعمومى رجال141
2.00.2942ق200م حرةيا�سين ع�سامعمومى رجال142
االول3.55.29ق400م حرة مروان احمدعمومى رجال143
الثامن4.08.43ق400م حرة م�سطفى عبد الهادىعمومى رجال144
4.12.2514ق400م حرة يا�سين ع�سامعمومى رجال145
4.20.3839ق400م حرة �سراج الدين احمدعمومى رجال146
4.23.6045ق400م حرة �سعد الدين �سعيدعمومى رجال147
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المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
ال�ساد�س8.42.56ق800م حرةم�سطفى عبدالهادىعمومى رجال148
8.45.3614ق800م حرةيا�سين ع�سامعمومى رجال149
8.59.0126ق800م حرة�سعد الدين �سعيدعمومى رجال150
9.11.6738ق800م حرة�سراج الدين احمدعمومى رجال151
االول15.33.66ق1500م حرةمروان احمدعمومى رجال152
الرابع16.15.55ق1500م حرةكريم مجدى عمومى رجال153
17.19.1923ق1500م حرة�سراج الدين احمدعمومى رجال154
17.28.1725ق1500م حرة�سعد الدين �سعيدعمومى رجال155
الرابع27.46ث50م ظهرمهاب الدين فتحىعمومى رجال156
الثامن27.82ث50م ظهرعمر احمدعمومى رجال157
العا�سر27.86ث50م ظهرمحمود احمدعمومى رجال158
27.8717ث50م ظهرابراهيم احمدعمومى رجال159
29.2243ث50م ظهرمحمد ا�سرفعمومى رجال160
1.00.6312ق100م ظهرمهاب الدين فتحىعمومى رجال161
1.01.8022ق100م ظهرعمر احمد عمومى رجال162
2.19.5228ق200م ظهر�سعد الدين �سعيدعمومى رجال163
الرابع28.76ث50م �سدردالى ديمترىعمومى رجال164
29.8714ث50م �سدرفار�س محمدعمومى رجال165
31.6552ث50م �سدردارن ميمترىعمومى رجال166
ال�ساد�س1.06.35ق100م �سدرفار�س محمدعمومى رجال167
الثامن1.06.41ق100م �سدردالى ديمترىعمومى رجال168
1.11.8243ق100م �سدرعز الدين محمدعمومى رجال169
الثانى2.20.40ق200م �سدرفار�س محمدعمومى رجال170
الرابع2.22.15ق200م �سدركريم مجدى عمومى رجال171
2.36.1730ق200م �سدردارن ميمترىعمومى رجال172
2.36.9333ق200م �سدرعز الدين محمدعمومى رجال173
2.36.9834ق200م �سدرعمر ايهاب عمومى رجال174
التا�سع25.33ث50م فرا�سةمحمد ا�سرفعمومى رجال175
25.5614ث50م فرا�سةا�سالم محمدعمومى رجال176
25.6015ث50م فرا�سةفار�س محمدعمومى رجال177
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نتائج السباحة

المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
25.6916ث50م فرا�سةابراهيم احمدعمومى رجال178
25.8325ث50م فرا�سةزين الدين محمودعمومى رجال179
25.8526ث50م فرا�سةيو�سف ابراهيمعمومى رجال180
25.9129ث50م فرا�سةمهاب الدين فتحىعمومى رجال181
26.0032ث50م فرا�سةدالى ديمترىعمومى رجال182
الرابع56.02ث100م فرا�سةابراهيم احمدعمومى رجال183
57.4316ث100م فرا�سةزين الدين محمودعمومى رجال184
58.7133ث100م فرا�سةمحمد ا�سرفعمومى رجال185
58.8335ث100م فرا�سةيو�سف ابراهيمعمومى رجال186
الرابع2.07.10ق200م فرا�سةابراهيم احمدعمومى رجال187
2.12.2816ق200م فرا�سةزين الدين محمودعمومى رجال188
2.16.6238ق200م فرا�سةنور الدين ايمنعمومى رجال189
الثانى2.03.95ق200م متنوعيا�سين وائل عمومى رجال190
الرابع2.07.46ق200م متنوعكريم مجدى عمومى رجال191
الثامن2.11.62ق200م متنوعابراهيم احمدعمومى رجال192
2.17.0030ق200م متنوعيا�سين ع�سامعمومى رجال193
2.17.4333ق200م متنوعنور الدين ايمنعمومى رجال194
الثالث4.30.07ق400م متنوعيا�سين وائلعمومى رجال195
الرابع4.36.07ق400م متنوعكريم مجدى عمومى رجال196
4.49.2914ق400م متنوعيا�سين ع�سامعمومى رجال197
التا�سع27.94ث50م حرةروؤية م�سالىعمومى �سيدات198
29.0528ث50م حرةجنى خالدعمومى �سيدات199
29.6245ث50م حرةامنة بيومىعمومى �سيدات200
1.01.1210ق100م حرةروؤية م�سالىعمومى �سيدات201
1.01.7016ق100م حرة�سهد احمدعمومى �سيدات202
2.13.7614ق200م حرةجودى محمد عمومى �سيدات203
2.13.9216ق200م حرة�سهد احمدعمومى �سيدات204
2.18.2630ق200م حرةمايا كمالعمومى �سيدات205
2.21.9750ق200م حرةروؤية م�سالىعمومى �سيدات206
ال�ساد�س4.43.65ق400م حرةجودى محمد عمومى �سيدات207
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المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
5.16.6951ق400م حرةزينة احمد نبيلعمومى �سيدات208
التا�سع9.40.12ق800م حرةجودى محمد عمومى �سيدات209
10.45.9942ق800م حرةلينا احمدعمومى �سيدات210
10.50.4846ق800م حرةزينة احمد نبيلعمومى �سيدات211
10.52.9147ق800م حرةامينة احمدعمومى �سيدات212
الخام�س18.32.58ق1500م حرةجودى محمد عمومى �سيدات213
20.48.7533ق1500م حرةزينة احمد نبيلعمومى �سيدات214
20.59.9735ق1500م حرةامينة احمدعمومى �سيدات215
21.16.0337ق1500م حرةلينا احمدعمومى �سيدات216
22.15.5744ق1500م حرةدينا ابراهيمعمومى �سيدات217
22.18.7845ق1500م حرةجنة محمدعمومى �سيدات218
32.9215ث50م ظهر�سهد احمدعمومى �سيدات219
34.3139ث50م ظهرمايا كمالعمومى �سيدات220
34.4742ث50م ظهرجنى خالدعمومى �سيدات221
34.5043ث50م ظهرنور كاملعمومى �سيدات222
1.10.7614ق100م ظهر�سهد احمدعمومى �سيدات223
1.13.2027ق100م ظهرمايا كمالعمومى �سيدات224
1.15.6836ق100م ظهرامنة بيومىعمومى �سيدات225
1.15.7037ق100م ظهرنور كاملعمومى �سيدات226
2.34.4310ق200م ظهر�سهد احمدعمومى �سيدات227
2.39.3816ق200م ظهرمايا كمالعمومى �سيدات228
2.44.4031ق200م ظهرامنة بيومىعمومى �سيدات229
الرابع34.66ث50م �سدردينا م�سعدعمومى �سيدات230
35.7112ث50م �سدرجنى ن�سر الدينعمومى �سيدات231
36.0814ث50م �سدرروؤية م�سالىعمومى �سيدات232
38.0335ث50م �سدرندى احمدعمومى �سيدات233
38.4045ث50م �سدرنور عمرو ابراهيمعمومى �سيدات234
الثالث1.14.93ق100م �سدردينا م�سعدعمومى �سيدات235
التا�سع1.18.32ق100م �سدرجنى ن�سر الدينعمومى �سيدات236
1.25.1440ق100م �سدرروؤية م�سالىعمومى �سيدات237
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المركزالزمنال�صباقا�صم الالعبالمرحلة ال�صنيةم
1.25.3542ق100م �سدرنور عمرو ابراهيمعمومى �سيدات238
الثانى2.39.97ق200م �سدردينا م�سعدعمومى �سيدات239
الخام�س2.45.49ق200م �سدرجنى ن�سر الدينعمومى �سيدات240
ال�سابع2.47.19ق200م �سدرندى احمدعمومى �سيدات241
2.56.6917ق200م �سدرنور عمرو ابراهيمعمومى �سيدات242
3.11.0744ق200م �سدردنيا ابراهيمعمومى �سيدات243
30.3318ث50م فرا�سةجنى خالدعمومى �سيدات244
الثامن1.06.79ق100م فرا�سةجنى خالدعمومى �سيدات245
1.18.6349ق100م فرا�سةدينا ابراهيمعمومى �سيدات246
2.34.3213ق200م فرا�سةندى احمدعمومى �سيدات247
2.35.0114ق200م فرا�سةجنى خالدعمومى �سيدات248
3.03.3537ق200م فرا�سةدنيا ابراهيمعمومى �سيدات249
3.04.1039ق200م فرا�سةدينا ابراهيمعمومى �سيدات250
3.27.0951ق200م فرا�سةجنة محمدعمومى �سيدات251
2.31.338ق200م متنوعجنى ن�سر الدينعمومى �سيدات252
2.39.4920ق200م متنوعمايا كمالعمومى �سيدات253
2.42.5631ق200م متنوعنور عمرو ابراهيمعمومى �سيدات254
5.21.255ق400م متنوعجنى ن�سر الدينعمومى �سيدات255
5.57.5729ق400م متنوعامينة احمدعمومى �سيدات256
6.06.1433ق400م متنوعزينة احمد عمومى �سيدات257
6.17.3237ق400م متنوعدينا ابراهيمعمومى �سيدات258
6.46.3649ق400م متنوعزينة عمروعمومى �سيدات259
27.2082ث50م حرةدارن ميمترىنا�سئين 16 �سنة260
27.60115ث50م حرةمحمد عبداهللنا�سئين 16 �سنة261
25.9020ث50م حرةادهم عادلنا�سئين 17 �سنة262
24.8011ث50م حرةعمر احمد نا�سئين 18 �سنة263
24.8012ث50م حرةيو�سف ابراهيمنا�سئين 18 �سنة264
24.8813ث50م حرةمحمد ا�سرفنا�سئين 18 �سنة265
27.876ث50م حرةزين الدين محمودنا�سئين 19 �سنة266
26.3521ث50م حرةادهم عادلنا�سئين 19 �سنة267
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نتائج لعبة كرة املاء

المركزالمرحلة ال�صنيةنوع البطولةم
1

جمهورية

الثالث مواليد 2007
ال�ساد�سمواليد 22006
ال�ساد�سمواليد 32003
الخام�سمواليد 42004
الخام�سمواليد 52008
الثامنمواليد 62005
ال�ساد�سعمومى رجال7

نتائج لعبة الغطس

ا�صم م
المرحلة ا�صم الالعبالبطولة

المركزالنوعال�صنية

1

بطولة 
الجمهورية 

لمرحلة 
البراعم

ليلى اأ�سامة �سوقى
مرحلة 11 

�سنة

الثانى�سلم متحرك 1 م
الثانى�سلم متحرك 3 م
الثالث�سلم ثابت 5 متر

الثالث�سلم 3 متررودينا احمد �سباحى2
الثالث�سلم 3 مترعبد الرحمن محمد الكا�سف3
الثانى�سلم متحرك 1 م�سيف محمد �سم�س4

نا�سئات ليليا عمرو وردة5
13 �سنة 

الثالث�سلم متحرك 3 م
الثالث�سلم ثابت

نا�سئين ادهم مجدى 6
الثالث�سلم ثابت17 �سنة 
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اللعبة : االحتياجات اخلاصة

المركزالنوعا�صم الالعبم
بطولة الجمهورية لل�سباحة خالل الفترة من 2/10حتى 2021/10/4 بنادى 6اكتوبر

االول50م �سدرعلى ه�سام1
الثانى50م حرة 

االول50م ظهرعلى كامل2
الثانى50م حرة 

االول50م حرة ادهم3
االول4*50م حرةمعتز نا�سر 4

الثانى50م ظهر
االول4*50م حرةها�سم تامر5

الثالث50م حرة 
االول4*50 م حرةعبد الرحمن زيدان6

الثالث50م حرة 
الثانى50م ظهر�سجى حازم7

الثالث4*50م حرة تتابع
الثانى50م ظهرعمر ال�سويفى8

الثالث200م حرة

ملك ح�سام9
الثانى50م ظهر
الثالث50م حرة 

الثالث4*50م حرة تتابع
الثالث200م حرةنور �سيد متولى10

الثالث4*50م حرة تتابع
الثالث100م ظهرروان عمرو11

الثالث4*50م حرة تتابع
بطولة العاب القوى الفترة من 7 حتى 2021/11/10

االولدفع الجلةممدوح م�سطفى 12
الثانىالقر�س

االولالوثب الطويل يو�سف رم�سان13
االول100 م عدو
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اللعبة : االحتياجات اخلاصة

المركزالنوعا�صم الالعبم

االول200 م عدوعمر �سيف اال�سالم14
الثانىالوثب الطويل 

بطولة كرة ال�سلة بمدينة ن�سر الفترة من 11 حتى 2021/9/13
الثالثنور الدين ح�سن التومى15
الثالثمحمد ح�سام الديب16
الثالثرامز عادل زكريا17
الثالثعبداهلل ا�سرف18
الثالثح�سام الدين احمد �سالم19

بطولة كرة ال�سلة بنادى اتحاد ال�سرطة الفترة من 18 حتى 2021/12/20
الثالثنور الدين ح�سن التومى17
الثالثمحمد ح�سام الديب18
الثالثرامز عادل زكريا19
الثالثعبداهلل ا�سرف20
الثالثح�سام الدين احمد �سالم21

بطولة كاأ�س م�سرلل�سباحة خالل الفترة من 3/7 حتى 2021/3/10  
االول50م حرة على محمد كامل22

االول50م ظهر
االول50م حرة عمر ال�سويفى23

الثانى50م ظهر
االول50م �سدرعلى ه�سام24

الثالث50م حرة 
االول50م ظهرملك ح�سام25

الثالث50م حرة 
الثانى50م حرة ادهم احمد26

الثانى100م حرة
الثانى50م ظهرمعتز نا�سر27

الثانى100م ظهر
الثانى50م حرة ها�سم تامر28
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اللعبة : االحتياجات اخلاصة

المركزالنوعا�صم الالعبم
الثانى50م حرة نور متولى29
الثالث50م ظهرعبد الرحمن زيدان30
الثالث50م حرة رامى القا�سى31
الثالث100م حرةنيرة ا�سرف32

بطولة التمييز لاللعاب القوى الموؤهلة للمنتخب من 2022/6/5 حتى 6/7
االول دفع الجلةممدوح م�سطفى 33

الثانىقذف القر�س
وقد تر�سح لمنتخب م�سر نتيجة تحقيقة الرقم الموؤهل بدفع الجلة
بطولة التمييز لل�سباحة الموؤهلة لمنتخب م�سر من 12حتى 2022/6/14

االول50 �سدرعلى ه�سام 34
وقد تر�سح لمنتخب م�سر فى ال�سباقين
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التقرير السنوي عن األعمال اهلندسية
يف الفرتة من 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

1– األعمال التي تم تنفيذها  :

اأ- ان�ساء وحدات ترخي�س المرور خا�سة اع�ساء النادي.
وتخ�سي�س  جديدة  خدمات  وتقديم  االع�ساء  عيادات  تطوير  ب- 

وحدات متنقلة للحاالت العاجلة.
ج�- رفع كفاءة الت�سخين بمنطقة اد�سا�س غرفة رجالي الرئي�سية.

د - احالل وتغيير اال�ساءة ب�سالة االألعاب الجماعية.
ه�- احالل وتغيير اال�ساءة ب�سالة الكرة الطائرة.
و - رفع كفاءة اال�ساءة بمالعب البولو المفتوحة.

ز - احال وتغيير اال�ساءة بال�سالة المتحدة االغرا�س مجمع مالعب 
اال�سكوا�س.

االألعاب  ب�سالة  الجودو  ب�ساط  خا�سة  االر�سيات  وتغيير  اح��الل  ح- 
الفردية. 

ط- تطوير ا�ستراحة الكروكية.
 2–  االعمال التي جاري تنفيذها : 

اأ -  تطوير م�سمار منطقة األعاب القوى 
ب-  تطوير ورفع كفاءة غرفة ال�سيدات حمام ال�سباحة جواد حمادة 

ج�-  تطوير ورفع كفاءة غرف خلع مالب�س اوالد وبنات الهابي الند 
د - تطوير ورفع كفاءة دروات مياة الهابي الند رجالي و�سيدات 

ه�-  رفع كفاءة ار�سيات �سالة التدريب بقطاع الفرو�سية 
و-  تطوير وتجديد االر�سيات والحوائط االأمامية بمالعب اال�سكوا�س 
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وتنفيذ  المالب�س  الت�سخين خا�سة غرفة  منطقة  واحالل  تطوير  ز-   
خرانات مياة ومبادالت حرارية جديدة 

3–  اعمال تحت الدارسة: 

اأ - تطوير منطقة االلعاب بحديقة االطفال 
ب- اعمال امتداد مبني البولو وتنفيذ غرف خلع مالب�س جديدة 

ج�- اعمال تطوير ورفع كفاءة �سالة الجمباز وااللعاب الفردية 

مدير  الإدارة الهندسية

م/ خالد فايد
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تقرير جلنة الرحالت الداخلية بالنادي
يف الفرتة من 2022/1/1 إىل 2022/6/30

خالل  اأعمال  ت�سيير  لجنة  بت�سكيل  االإدارة  مجل�س  ق��رار  �سدر  حيث 
الجديد في  اللجنة  ت�سكيل  بقرار  اأعقبه  ثم  العام  االأولى من  اأ�سهر  الثالثة 
منت�سف �سهر مار�س. وتخلل هذه الفترة �سهر رم�سان المبارك . تم تنظيم 
بها حوالي 1200  وا�سترك  �سهريا  بمتو�سط عدد 6 رحالت  عدد 33 رحلة 
ثالثة  اإل��ى  ي�سل  اعمال  وبحجم  �سهريا  م�سترك   240 بمتو�سط  م�سترك 
األف جنيه )3.500.000(. وقد تم و�سع خطة خالل  ماليين وخم�سمائة 
الن�سف الثاني من العام لم�ساعفة عدد الرحالت وتهدف اللجنة مخاطبة 
كافة الفئات العمرية وتلبي كافة طلبات االأع�ساء كما تهدف اللجنة الو�سول 
اإلى عدد 100 رحلة �سنويا لعدد م�ستركين 3500 م�سترك وحجم تعامالت 
اللجنة علي تق�سيم الي  اإلى 10 ماليين جنيه . وقد تم العمل داخل  ت�سل 

مجموعات عمل وهي: 
فريق عمل   - االأع��م��ال  تطوير  فريق عمل   - الم�صايف  فريق عمل 
رح��الت  عمل  فريق   - البيانات  تحليل  و  تجميع  عمل  فريق   - االع���الم 
اليوم الواحد - فريق عمل الرحالت المتخ�ص�صة - فريق عمل ممار�صة 

الرحالت والمناق�صات 
اأع�ساء  بجميع  واال�ستفادة  والتداخل  التفاعل  تفعيل  يتم  حتي  وذلك 

اللجنة في خدمة النادي باأف�سل واأح�سن اآليات.
في  اللجان  باقي  مع  للتعاون  العمل  خطة  و�سع  اإل��ى  باالإ�سافة  وه��ذا 

النادي بما يخدم النادي واالأع�ساء باأف�سل طريقه.
وقد تم اأي�سا تفعيل عمل اال�ستبيان بعد كل رحله لمعرفة اأراء االأع�ساء 
للوقوف على ال�سلبيات والتاأكيد على االإيجابيات لتحقيق التح�سين الم�ستمر 
ولرفع م�ستوي الرحالت ، نبًعا من اهتمام اللجنة بالتوا�سل مع جميع اأع�ساء 
النادي لمعرفة طلباتهم ومقترحاتهم . حيث توؤمن اللجنة باأهمية التوا�سل 
النادي  الأع�ساء  المقدمة  الخدمات  جودة  مت�سمنة  الممكنة  الطرق  بكافة 
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والمتابعة. كما  واالإ�سراف  الخدمات  االإقامة  االنتقاالت  بكافة جوانبها من 
الجهات  كافة  مع  �سبورتنج  ن��ادي  ا�سم  وتعزيز  تعميق  اإل��ى  اللجنة  تهدف 

المتعاقد معها.
من  ع��دد  وتنفيذ  تنظيم  القادمة  الفترة  خ��الل  اللجنة  ق��ررت  كما 
ب�سعر  النادي  رح��الت  لتكون  �سياحة.  ب�سركات  اال�ستعانة  دون  الرحالت 
التكلفة كذلك تنظيم رحالت اإلى وجهات جديدة يتم تنظيم رحالت اإليها 

الأول مرة في تاريخ النادي. 

رئيس لجنة الرحلات

أ. محمود عبد العزيز
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بيان أنشطة جلنة احلفالت والعالقات العامة
يف الفرتة من 2022/1/1 إىل 2022/6/30

بتاريخ 2022/2/17 1- حفل عيد الحب    
بتاريخ 2022/4/13 2- حفل اأبو �سعر ال�سوري   
بتاريخ 2022/5/19  3- حفل كورال التذوق »لحن الحياة«  

بتاريخ 2022/6/3 4- حفل محمود الع�سيلي، والطفل محمد اأ�سامة 
5- حفل فرقة The Best in the Town Band بتاريخ 2022/6/16

6- التعاقد على ن�سبة تخفي�س للموؤ�س�سات االآتية:
• 	»I Care مركز العيون«

ن�سبة الخ�سم على :
)الك�سوفات 20%، على الجل�سات 15%، على العمليات %10(.

• 	»Tooth Town« مركز اأ�سنان
ن�سبة الخ�سم 10% على جميع الخدمات.

• »االأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري«	
ن�سبة الخ�سم %10.

ال�سيرك االإيطالي، ن�سبة الخ�سم %50«
7- حفل على مر االأجيال بتاريخ 2022/9/1.

رئيس لجنة الحفلات

أ. مصطفى الرفاعي
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تقرير جلنة الرواد
يف الفرتة من 2022/1/1–2022/6/30

البيانالتاريخال�ضهرم

فبراير1
اأدهم كمباوند2/9

الجامعة اليابانية والجراري2/16

مار�س2

اأفريكانا اأوتيل3/8
القاهرة - فوج اأول - متحف الف�سطاط ونادي ال�سيد3/23
القاهرة - فوج ثاني - متحف الف�سطاط ونادي ال�سيد3/27
)يناير، 3/30 اأ�سهر  مواليد  للرواد  المجمعة  الميالد  اأعياد 

فبراير، مار�س، اإبريل(.
االإفطار الرم�ساني ال�سنوي - قرية را�سي4/13اإبريل3
رحلة اإلى اأبي قير ومطعم 6/21Seven Seasيونيو4

مدير إدارة اللجان

أ. ياسر شحاته
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تقرير اللجنة الطبية
يف الفرتة من 2022/1/1–2021/6/30

بالنادي  العاملين  مع  االأول  القلب  الإنعا�س  تدريبية  دورات  عمل  تم   )1(
وح�سولهم على �سهادات معتمدة دولًيا.

كما تم عمل دورات انعا�س قلبي الأع�ساء النادي الراغبين في اال�ستراك 
في هذه الدورات مع الجهات التالية:

• كلية الطب.	
• الجمعية 	 من  المعتمدة  االإ�سكندرية-  طب  بكلية  الطبي  التدريب 

االأمريكية للقلب.
• المركز االأوروبي )مركز االإنعا�س الم�سري(.	
• 	.ICC موؤ�س�سة القلب وال�سرايين
• م�ست�سفى اإيليت »مع ا�ستمرار هذه الدورات على مدار ال�سنة«	

)2( تم عمل فاعليات اليوم العالمي لل�سمنة بالتعاون مع الجمعية الم�سرية 
الأمرا�س الغدد ال�سماء وال�سكر وت�سلب ال�سرايين.

)3( تم عمل فاعليات اليوم العالمي للكلى.
)4( تم عمل تقييم تغذوي الأطفال نادي �سبورتنج من �سن 2 �سنة اإلى �سن 

12 �سنة على مدار اأربع اأيام.
)5( تم التعاقد مع معمل مبرة الع�سافرة على اأخذ عينات تحليل وت�سليم 

النتائج بعيادة النادي.
)6( توفير تطعيم الكوفيد داخل عيادة النادي وا�ستمراره في مكتب �سحة 

�سبورتنج اأمام نادي �سبورتنج.
)7( تنظيم حملة التبرع بالدم 2022/6/11.

)8( تم زيادة عدد اأطباء و�ساعات العمل بعيادة االأع�ساء من 8 �س: 11م، 
والخمي�س والجمعة من 8�س اإلى 12 م�ساًء.
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مع  التوا�سل  ل�سهولة  االأع�ساء  لعيادة  طوارئ  هاتف  رقم  وتخ�سي�س 
العيادة وكذلك عمل ا�ستيكرز مقا�س A4 لرقم الطوارئ وتوزيعه على 

اأماكن متعددة ل�سهولة توا�سل االأع�ساء
اإ�سعاف ل�سرعة نقل الطبيب لمكان الحاالت   Golf Car  )9( عمل عربة 
الم�سابة ل�سرعة اإنقاذها كذلك عمل رمبات ل�سهولة الو�سول للم�ساب.
الخدمات  لن�سر  ميديا  ال�سو�سيال  على  الطبية  للجنة  �سفحة  اإن�ساء   )10(

واالإعالن عن االأن�سطة لالأع�ساء.
)11( عمل تقييم تغذوي لذوي الهمم يوم 2022/9/13

رئيس اللجنة الطبية

د/ غادة حرفوش
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تقرير جلنة املرأة
من يوم 2022/1/1 وحتى 2022/6/30

الحدثالتاريخ
تنظيم يوم للريا�سة العالجية الترويحية11 /1/ 2022
تنظيم 4 ح�س�س �سهرًيا لريا�سة اليوجا13 /1/ 2022
�سالون �سيدات �سبورتنج لالأ�ستاذة/ دينا عبد اللطيف16 /1/ 2022
�سالون �سيدات �سبورتنج للدكتورة/ �سارة محمد �سيبوب23 /1/ 2022
�سالون �سيدات �سبورتنج ... هالة حماد28 /1/ 2022

رحلة اليوم الواحد اإلى القاهرة مجمع االأديان2022/2/5
�سالون �سيدات �سبورتنج »اأميرة عبد ال�سالم«2022/2/6

معر�س �سيدات �سبورتنج لمدة 3 اأيام.2022/2/12-10
رحلة اليوم الواحد اإلى خان الخليلي وداندي مول ومدينة �سنبل 2022/2/17

وح�سور م�سرحية للفنان/ محمد �سبحي
�سالون �سيدات �سبورتنج لالأ�ستاذة/ دينا عبد اللطيف2022/2/27

رحلة مبيت اإلى الفيوم فندق »ملك تون�س« يومي الجمعة وال�سبت4، 5 /2022/3
معر�س عيد االأم لمدة 3 اأيام2022/3/13-10

�سالون �سيدات �سبورتنج »اأميرة عبد ال�سالم«2022/3/6
�سالون �سيدات �سبورتنج »د/ نيللي �سم�س«2022/3/20
تنظيم رحلة اإلى معر�س الزهور2022/3/26
�سالون �سيدات �سبورتنج »دينا عبد اللطيف«2022/3/27
رحلة اليوم الواحد اإلى مدينتي open air mall ومدينة �سنبل 2022/5/20

لح�سور م�سرحية للفنان/ محمد �سبحي
تنظيم يوم ترويحي لل�سيدات بملعب عزيز فهمي2022/5/23
رحلة اليوم الواحد اإلى االأهرامات وكردا�سة ومول العرب2022/5/29
تنظيم مهرجان يوم اليتيم بالتعاون مع لجنة ال�سباب2022/5/30

ور�سة عمل قاعة اأن�سطة المراأة لتعليم فن المكرمية2022/6/5
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الحدثالتاريخ
�سالون �سيدات �سبورتنج »دكتورة داليا بدوي«2022/6/12
رحلة اليوم الواحد اإلى فندق ميراج2022/6/15
تنظيم ور�سة عمل »لتعليم مبادئ فن الديكوباج« المدربة نهاد عبد 2022/6/19

الوهاب
بالب�سين 2022/6/22 وتدريبات  »م�سابقات  لل�سيدات  ترويحي  يوم  تنظيم 

المغطى(
�سالون �سيدات �سبورتنج »اأ/ دينا عبد اللطيف«.2022/6/26

2022/6/27-25»BAZAR« معر�س �سيدات �سبورتنج
معر�س اإبداعات م�سرية لمدة يوم واحد2022/7/1

�سالون �سيدات �سبورتنج »اأ/ رانيا المهدي«2022/7/17
رحلة اليوم الواحد اإلى الفام 2022/8/10، 22022/7/202022/8/20

ور�سة تعليم فن الريزن بقاعة االأن�سطة للمراأة2022/7/24
رحلة اليوم الواحد اإلى هلتون كينج ران�س2022/7/30
�سالون �سيدات �سبورتنج »اأ/ اأميرة عبد ال�سالم«2022/8/14
تنظيم ور�سة عمل تن�سيق الزهور »د. هالة �سعد«2022/8/21

رحلة اإلى ياختل مر�سى مطروح لمدة 3 اأيام2022/8/27-24
الب�سين 2022/8/24 وتدريبات  )م�سابقات  ل�سيدات  ترويحي  ي��وم  تنظيم 

المغطى(
�سالون �سيدات �سبورتنج »في رحاب اأية«2022/8/28

رئيس لجنة المرأة
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التقرير السنوي للجنة االحتياجات اخلاصة
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

 ما تم اإنجازه باللجنة

أوال : األنشطة االجتماعية والثقافية : 

• القيام بعمل ملفات تعريفية خا�سة باأبنائنا. 	
• لزيادة 	 بالكاميرا  الت�سوير  ف��ن  ف��ي  مهني  تاأهيل  دورات  عمل 

االإح�سا�س الفني واالإبداع لدى اأبنائنا من اأ�سحاب الهمم .
• مع 	 الحلويات  وكيفية عمل  الطبخ  فن  تاأهيل مهني في  دورة  عمل 

من  الأبنائنا  ال�سليمة  والتغذية  العامة  ال�سحة  عن  دورات  عمل 
اأ�سحاب الهمم.

• اإبن 	 كل  قام  وقد  رم�سان  فانو�س  العمل  تدوير  اإع��ادة  ور�سة  عمل 
من اأبنائنا وبناتنا بعمل الفانو�س الخا�س به تحت اإ�سراف الفنانة 

الت�سكيلية / زينب ال�سوربجي . 
• اليوم 	 لعمل  الكلية  وكيلة  ومع  ريا�سية  تربية  كلية  مع  اال�ستراك 

اأبنائنا من  الهدف منه دمج  اأ�سبوع  الترويحي كل خمي�س من كل 
اأ�سحاب الهمم مع بع�سهم البع�س ، وتعلم المهارات مثل )الدقة/ 
وال�سرور  البهجة  الإدخال  الع�سبي(  الع�سلي  التوافق  الت�سويب/ 

على اأبنائنا .
• الدمج مع اأطفال اأ�سحاء من خارج اللجنة واال�ستراك مع اأبنائنا 	

من اأ�سحاب الهمم في االأن�سطة المختلفة. 
• تم ح�سور موؤتمر قادرون باختالف والذي تم ت�سريفه ال�سيد رئي�س 	

ال�سي�سي بتلقى دعوتين موجهتين للجنة  الفتاح  الجمهورية/ عبد 
اأ�سحاب الهمم بنادى �سبورتنج.

• مع 	 خبرة  لهم  مدر�سين  اإ���س��راف  تحت  ال�سنة  راأ���س  حفل  اإقامة 
اأبنائنا وهم اأ/ �سيرين بولي�س واأ / اإيمان للر�سم على الوجه ، مع 

تزيين المق�سورة.
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• تنفيذ احتفالية عيد االأم وعمل �سهادات تقدير الأمهات اأبنائنا من 	
اأ�سحاب الهمم وتقديم الورود لهم، تخلل االحتفالية فقرة غنائية 
قدمتها اأ/ نجوي من فريق تن�س الطاولة الحركي، وقد قام اأبنائنا 
باإ�سراف  لوالدته  الإهدائها  بنف�سه  هدية  وت�سنيع  بتنفيذ  وبناتنا 

الفنانة الت�سكيلية زينب ال�سوربجي.
• اأما بخ�سو�س �سحة اأبنائنا فقد تم عمل فحو�سات لل�سكر وال�سغط 	

والطول والوزن.
• بالتعاون مع اللجنة الثقافية تنظيم رحلتين �سهرية مجانية الأحد 	

معالم االإ�سكندرية االأثرية خالل �سهر يونيو ويوليو الرحلة االأولى 
حدود  في  الم�ساركين  عدد  المجوهرات  المتحف  يونيو   13 يوم 
من   3 عدد  الثقافية  اللجنة  من  الرحلة  ويرافق  والعبة  30 العب 
اأع�ساء اللجنة الثقافية ، ويرافق الرحلة من اأع�ساء لجنة اأ�سحاب 
الهمم عدد 2 م�سرفين على االأقل باالإ�سافة اإلى بع�س اأولياء اأمور 
االأطفال الذين لديهم فرط حركة ، مع توفير اأتوبي�س لنقل اأبنائنا.

• الطاولة 	 وتن�س  ال�سلة  وكرة  ال�سباحة  في  رم�سانية  دورات  اإقامة 
تلك  في  للم�ساركة  االإ�سكندرية  اأندية  وا�ست�سافة  وحركي  ذهني 

الدورة والتي تم اإخراجها بال�سكل الذي يليق بنادينا العريق. 
• القيام بعمل رحلة لمديرية االأمن والمطافي ومرور اأبي�س في عيد 	

ال�سرطة وذلك التعريف اأبنائنا بالمجهود الجبار المبذول من قبل 
رجال ال�سرطة في حماية اأبناء الوطن والدفاع عن مقد�ساته.

• وذلك 	 الهمم  اأ�سحاب  من  البنائنا  كمبيوتر  دورات  بعمل  البدء 
بالتعاون مع لجنة تكنولوجيا المعلومات مع اإعطاء �سهادات اإتمام 

الدورة من هورايزون معتمدة .
• اإ�سراف 	 تحت  النادي  بم�سجد  قراآن  تحفيظ  حلقات  بعمل  البدء 

عن  درو���س  اإعطاء  مع  وال�سيدات  الرجال  المحفظين  من  ع��دد 
ال�سنة النبوية.

• تنظيم رحلة لم�سيف النادي بمر�سى مطروح في الفترة من 16 /6 	
اإلى 2022/6/19 مجانية الأبنائنا من اأ�سحاب الهمم مع تخفي�س 
لذويهم مع توفير اأتوبي�س ذهابة واإيابة مجاًنا لهم ، وخالل الرحلة 

تم تنفيذ ور�س فنية وتم عمل لوحتين جماعية من تنفيذ اأبنائنا.
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• االتفاق مع المنظمين القائمين على حفلة محمود الع�سيلي بدخول 	
اأبنائنا من اأ�سحاب الهمم بدون مقابل.

• عمل يوم تعريفي للجولف وذلك بالتعاون مع لجنة الجولف.	
• ت�سخير 	 بخ�سو�س  بالنادي  الهمم  ذوي  اأم��ور  الأولياء  ن��دوة  عمل 

وكيفية  الهمم  ذوي  من  اأبنائنا  مع  التعامل  في  االإيجابية  الطاقة 
دمجهم في االأن�سطة الريا�سية واالجتماعية والثقافية وقد قامت 

باإلقائها د/ حنان �سالم )يوجا اإن�ستركتور(.
ثانيا : األنشطة الفنية: 

• ح�سول فريق الفنون ال�سعبية بقيادة مدرب الفريق ك/ م�سطفى 	
الرو�س بملتقى اأوالدنا على المركز االأول والذي اأقيم بدار االأوبرا 

الم�سرية تحت رعاية فخامة / رئي�س الجمهورية. 

رئيس لجنة الاحتياجات الخاصة

أ.د./ إبراهيم الصاوي
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التقرير السنوي ألنشطة مركز اخلدمات بالنادي
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

يقوم مركز خدمات النادي بتقديم الخدمات الحكومية االآتية:
1- ال�سهر العقاري.

2- البريد الم�سري.
3- ال�سجل المدني.

4- بطاقات الرقم القومي.
5- �سداد فاتورة التليفون.

6- حجز الديزل.
7- ت�ساريح العمل.

8- الفي�س والت�سبيه.
9- �سركة مياه ال�سرب.

10- ت�سوير الم�ستندات.
11- �سركة الغاز.

يتم انتداب الموظفين من الجهات الحكومية المختلفة لتقديم هذه الخدمات.
االإح�صائية ال�صنوية لمركز الخدمات بنادي اإ�صكندرية الريا�صي:

أوال– مصلحة الشهر العقاري
توكيل ر�سمي عام  عدد )5329( 

الت�سديق على العقود وال�سهادات عدد )2381( 
ال�سور ال�سهادات للتوكيالت  عدد )1569( 

ثانًيا– مكتب البريد المصري يتم عمل المعامالت اآلتية:

خدمة حواله فوريةعدد )3650(
حوالة عادية حكومية.عدد )2500(
دفع فواتير )تليفون، كهرباء، مياه، تبرعات(عدد )1551(
خطاب م�سجلعدد )5000(
البريد ال�سريع الدوليعدد )2091(
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دفتر توفيرعدد )50(
كارت فيزا )تحويل دفاتر التوفير اإلى كارت(عدد )10000(
بيع طوابع، دمغة مالية، دمغات ا�ستمارات مدفوعة، عدد )10000(

ذمة مالية، اأظرف، بريد �سريع
ال�سادة عدد )800( المعا�س  ل�سرف  ف�سي  بطاقات  تحويل 

االأع�ساء
كارت ميزة - يال باي - اإيزي بايعدد )300(

ثالًثا - مكتب سجل مدني

�سهادات )ميالد بالكمبيوتر- وفاه - طالق - زواج(عدد )2000(
بطاقات الرقم القومي واإعادة اإنتاجها وتعديل بياناتهاعدد )1400(

رابًعا - مكتب الشركة المصرية لالتصاالت

ت�سديد فواتير ا�ستراكات التليفونات لل�سادة االأع�ساءعدد )6015(
خامًسا - مكتب حجز تذاكر قطارات الديزل

تذاكر �سفر لجميع المحافظاتعدد )25000(
سادًسا - استخراج تصاريح العمل العاملين بالخارج

ا�ستخراج ت�سريح عمل للعاملين بالخارج لالأع�ساءعدد )1208(
سابًعا - استخراج صحيفة الحالة الجنائية )فيش وتشبيه(

ا�ستخراج �سحيفة الحالة الجنائيةعدد )1013(
ت�سديد فواتير ا�ستراكات التليفونات لل�سادة االأع�ساءعدد )6015(

ثامًنا - مكتب شركة مياه الشرب يقوم بتقديم الخدمات اآلتية

تح�سيل فواتير �سركة المياهعدد )2400(
ال�سكاوي المقدمةعدد )1800(

تقديم ا�ستراكات العدداتعدد )600(
تاسًعا - دفع فواتير شركة الغاز وبدأت من 2018/1/1

فاتورةعدد )2800(
ال�سكاوي المقدمةعدد )50(

قراءة العداداتعدد )1400(
معاينات تركيبات وتو�سيالت الغازعدد )120(
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عاشًرا - خدمة تصوير المستندات

ن�سخةعدد )48000(

مظاهر التطوير بمركز الخدمات

1- تم اإ�سافة خدمة اإدخال البيانات على الكمبيوتر يقوم بها موظفي 
لعمل  االأع�����س��اء  وال�����س��ادة  ال��ع��ق��اري  ال�سهر  لم�ساعدة  ال��ن��ادي 

التوكيالت الخا�سة بهم.
خدمة  طريق  عن  العقاري  ال�سهر  لم�سلحة  م�سبًقا  الحجز  يتم   -2
من  معين  ع��دد  لتحديد  وذل��ك  الي��ن(  اأون  )الحجز  االإن��ت��رن��ت 

االأع�ساء لمنع التكد�س.
من  المرورية  المخالفات  �سهادات  ا�ستخراج  خدمة  تقديم  يتم   -3

مكتب البريد الم�سري بالنادي.
الريا�سي  االإ�سكندرية  بنادي  الم�سري  البريد  مكتب  ح�سول  تم   -4
بالمركز االأول على م�ستوى النوادي والمركز الثالث على م�ستوى 

االإ�سكندرية.

واهلل ولي التوفيق

نائب المدير التنفيذي لخدمة الأعضاء
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تقرير جلنة فض املنازعات
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

153 اإجمالي عدد التحقيقات   
ما تم فيه من قرارات:

66 1- قرارات اإيقاف    
15 2- قرارات لفت نظر    
52 3- حفظ بعد ت�سفية االأمور بين االأع�ساء 
15 4- قرارات التنبيه    

5 5-  ف�سل ع�سوية    
_____      

153 االإجمالي     

رئيس لجنة فض المنازعات

المستشار/ حازم توفيق هاشم
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تقرير لعبة البلياردو
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

1-  ح�سل الالعب/ عمر رامي المركز االأول في بطولة الجامعات للبليارد 
ال�سنوكر.

بقطر  للنا�سئين  العالم  بطولة  في  رام��ي  عمر  النادي/  العب  �سارك   -2
.2022/2/28

برومانيا  للنا�سئين  العالم  بطولة  رامي في  النادي/ عمر  �سارك العب   -3
.2022/8/28

نا�سئين  الجمهورية  بطوالت  في  الثاني  المركز  على  الالعب  ح�سول   -4
خالل المو�سم.

المركز  على  م�سر  وك��اأ���س  العام  ال���دوري  في  ال��ن��ادي  فريق  ح�سول   -5
الخام�س.

6- �سارك فريقي البليارد الفرن�سي في الدوري العام وكاأ�س م�سر.
7- تم تجديد طاوالت البليارد الفرن�سي.

الفرن�سي/  البلياردو  لالتحاد  الفردية  البطوالت  جميع  في  الم�ساركة   -8
ال�سنوكر طبًقا لجدول االتحاد.

9- ا�ست�سافة 3 بطوالت جمهورية بالنادي.
10- تم اإعادة ت�سغيل �سالة ال�سباب بمعاونة المجل�س ودعمها بثالث طاوالت 
بول اأمريكي باالإ�سافة اإلى �سراء اأيراهوكي وبيبي فوت وذلك الجتذاب 

االأطفال وال�سباب واالأهالي اإلى �سالة ال�سباب.
اإعداد  لزيادة  ال�سنوكر  طاوالت  واإ�سالح  ال�سفلية  ال�سالة  تجهيز  تم   -11

الممار�سين وا�ستيفاء احتياج النادي.
12- تم اإن�ساء اأكاديمية للبليارد من �سهر اأغ�سط�س 2022.

رئيس لجنة البلياردو
محاسب/ كريم حلمي
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التقرير السنوي لقطاع الفروسية
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

أواًل- نشاط الفروسية بالنادي
اأ - بطولة دوري الجمهورية للفرو�ضية مو�ضم 2022/2021

 20 تحت  الرابع  المركز  على  الحمادي  يو�سف  الفار�س/  ح�سول   -1
لبطولة الدوري مو�سم 2022/2021.

2- ح�سول الفار�س/ عبد الرحمن �سو�سه على المركز الخام�س تحت 
20 عام لبطولة الدوري مو�سم 2022/2021.

 14 تحت  الثاني  المركز  على  الفتاح  عبد  علي  الفار�س/  ح�سول   -3
مو�سم  ال��دوري  لبطولة  الرابعة  للدرجة  الخام�س  والمركز  �سنة 

.2022/2021
للدرجة  ال�ساد�س  المركز  على  مرعي  اأحمد  الفار�س/  ح�سول   -4

ال�ساد�سة لبطولة الدوري مو�سم 2022/2021.
للدرجة  ال�ساد�س  المركز  على  عامر  يا�سين  الفار�س/  ح�سول   -5

ال�ساد�سة لبطولة الدوري مو�سم 2022/2021.
6- ح�سول الفار�س/ عمر عثمان على المركز ال�ساد�س تحت 20 �سنة 

لبطولة كاأ�س م�سر مو�سم 2022/2021.
7- ح�سول الفار�س/ عبد اهلل �سو�سه علىالمركز الرابع للدرجة الثانية 

واالأول تحت 18 �سنة لبطولة كاأ�س م�سر مو�سم 2022/2021.
8- ح�سول الفار�س/ يو�سف �سعد الحمادي على المركز الثالث تحت 

18 �سنة لبطولة كاأ�س م�سر مو�سم 2022/2021.
 18 تحت  ال�ساد�س  المركز  على  النجار  يو�سف  الفار�س/  ح�سول   -9

�سنة لبطولة كاأ�س م�سر مو�سم 2022/2021
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ب- على الم�ضتوى الدولي:
الف�سية  الميدالية  على  طلعت  محمد  االأولمبي/  الفار�س  ح�سول   -1
ببطولة الفرق والميدالية البرونزية للفردي ببطولة البحر االأبي�س 

المتو�سط للفرو�سية بالجزائر 2022/6.
الف�سية  الميدالية  على  النجار  محمد  الدولي/  الفار�س  ح�سول   -2
ببطولة الفرق ببطولة البحر االأبي�س لمتو�سط للفرو�سية بالجزائر 

.2022/6
3- م�ساركة الفار�س الدولي/ عبد الرحمن محرم �سو�سة ببطولة العالم 
بمناف�سات  للم�ساركة  تاأهله  بعد  باألمانيا  اأقيمت  التي  للفرو�سية 
المجموعة ال�سابعة للفرو�سية وتفوقه على 60 فار�س عربي واأوروبي 

من اأف�سل فر�سان العالم.
ثانًيا- نشاط البولو

الجمهورية  بطولة  مباريات  جميع  في  بالنادي  البولو  فريق  �سارك 
وح�سل فريق النادي على المركز الثاني 

مثل الفريق الفر�سان 
الدكتور/ محمد ال�سامي

الم�ست�سار/ ح�سام �سادق
المهند�س/ اإ�سماعيل اأبو حمده

المهند�س/ مروان ماهر
المهند�س/ عماد مدكور
الدكتور/ اإيهاب ما�سي.

ثالًثا - أكاديمية الفروسية
على �سعيد اأكاديمية الفرو�سية جاري تعزيز االأكاديمية بخيول جديدة 
لرفع م�ستوى فر�سان االأكاديمية في جميع م�ستوياتها )لونج، تروي�س، قفز 

موانع(.
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وقد  الفار�س  و�سارة  البواني  مدر�سة  من  االأكاديمية  خدمات  بخالف 
الهمم  لذوي  الجمهورية  ببطولة  بالنادي  االأ�سدقاء  فرو�سية  فريق  �سارك 

وكانت النتائج كالتالي:
1- ح�سول الفار�س/ يو�سف نوح على المركز االأول للتروي�س بالدوري 

والكاأ�س م�ستوى اأ مو�سم 2022/2021.
2- ح�سول الفار�س/ اأحمد ع�سام على المركز الرابع للقفز بالدوري 

والكاأ�س م�ستوى اأ مو�سم 2022/2021.
وذلك تحت اإ�سراف المدرب/ عمرو الطرابل�سي.

معسكرات وخطط إعداد
للفرو�سية  الم�سري  لالتحاد  االإعداد  بمع�سكر  النادي  فر�سان  �سارك 
والعديد من المع�سكرات الداخلية والخارجية وا�ستقدام فر�سان النادي هذا 
المو�سم عدد 9 روؤو�س خيل جديدة من اأجود ال�سالالت من هولندا وبلجيكا 

وفرن�سا واألمانيا لرفع م�ستوى فريق النادي.
وجاري االآن اال�ستعداد وو�سع خطة االإعداد للفر�سان للمو�سم الجديد 
2023/2022 والذي �سيبداأ في �سبتمبر 2022 لح�سد العديد من المراكز 

المتقدمة باإذن اهلل.

مدير الفروسية

حسام فرج
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تقرير جلنة تكنولوجيا املعلومات
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

• ت�سغيل تطبيق الموبايل الخا�س بالنادي.	
• ت�سغيل تطبيق حجز الرحالت اأونالين من خالل تطبيق الموبايل 	

والموقع االإلكتروني.
• عمل نظام داخلي لحجز الرحالت داخل اإدارة اللجان.	
• عمل نظام اإلكتروني لخزينة النادي.	
• الموبايل 	 تطبيق  خالل  من  العقاري  ال�سهر  حجز  تطبيق  ت�سغيل 

والموقع االإلكتروني.
• الخا�سة 	 االإلكترونية  للبوابات  الفنية  الموا�سفات  وو�سع  درا�سة 

بجيم االإ�سكوا�س.
• درا�سة تطبيق نظام ال� ERP System لكل اإدارات النادي.	
• درا�سة تح�سين خدمة الواي  فاي بالنادي.	
• درا�سة ا�ستكمال تغطية النادي بكاميرات مراقبة متطورة.	
• الهمم 	 النادي من ذوي  الأبناء  تعليم مجانية  دورة  وتنظيم  اإعداد 

بالتعاون مع لجنة االحتياجات  الكمبيوتر  الكتابة على  الأ�سا�سيات 
الخا�سة.

• االإ�سكرات�س 	 مجال  في  لالأطفال  تعليمية  دورات  وتنظيم  اإع��داد 
والثري دي مودلينج بالتعاون مع مدر�سة تنمية المواهب.

• ما 	 كل  في  االإدارة  مجل�س  من  المطلوبة  الفنية  التقارير  اإع��داد 
يخ�س التحول الرقمي والتطوير.

• اإعداد وتنظيم ور�ستي عمل مجانية في مجال الت�سوير االإلكتروني 	
لالأع�ساء

رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات

مهندسة/ ماهينور سرور
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التقرير السنوي للجولف
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

• فاز فريق النادي ببطولة الدوري الم�سري للجولف للمو�سم الثاني 	
على التوالي مو�سم 2022/2021 والتي اأقيمت بم�ساركة ثمانية اأندية 
على م�ستوى الجمهورية بم�ساركة ما يقرب من 30 العب من العبي 

الجولف بالنادي.
• مختلف 	 في  للنا�سئين  بطوالت  عدة  بتنظيم  الجولف  لجنة  قامت 

المراحل العمرية.
• لتو�سيع قاعدة النا�سئين بالنادي قامت لجنة الجولف بالتن�سيق مع 	

العديد من مدار�س اللغات باالإ�سكندرية بعمل تمارين مجانية للطلبة 
من اأع�ساء النادي لتعريفهم وذويهم بلعبة الجولف.

• العبي 	 االأع�ساء  ال�سادة  بع�س  مع  بالتعاون  الجولف  لجنة  قامت 
باأر�س  جرين   11 لعدد  حديث  ري  �سبكة  بعمل  وال��رع��اة  الجولف 

الجولف ومتبقي عدد 8 حفر.
• للكبار 	 اأكاديمية  بعمل  اللجنة  قامت  بالنادي  اللعبة  قاعدة  لتو�سيع 

وال�سغار بر�سم �سهري 350 جنيه للطلبة و500 جنيه للكبار.
• قامت لجنة الجولف بتنظيم العديد من البطوالت لالعبين الكبار.	
• لتدريب 	 مجانية  تعريفية  اأي��ام  عدة  بتنظيم  الجولف  لجنة  قامت 

ال�سيدات على لعبة الجولف.
• قامت لجنة الجولف بتنظيم يوم تعريفي بلعبة الجولف لذوي الهمم.	
• قامت لجنة الجولف بعمل الئحة مالية جديدة، لمدربين الجولف 	

والأكاديمية الجولف واالرتياد اأر�س الجولف
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• قامت لجنة الجولف بتنظيم العديد من البطوالت الخا�سة باالتحاد 	
الم�سري للجولف بتنظيم العديد من البطوالت الخا�سة باالتحاد 

الم�سري للجولف على ملعب النادي وهي:
للجولف. الم�سري  الدوري  – بطولة 

للمحترفين. خطاب  – بطولة 
والهواة. للمحترفين  المغلقة  الجمهورية  – بطولة 

الجولف لكاديات  ح�سنين  ح�سن  – بطولة 

رئيس لجنة الجولف

نيبال رفيق العقاد
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تقرير أعمال جلنة الشباب
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

ك�ضك ال�ضباب 22
التاريخ من 2022/4/14 اإلى 2022/4/24

عدد الم�صاريع الم�صاركة: 9 من اأ�صل 10 اأك�صاك
تتمحور  وال���ذي  ال�سباب  ك�سك  باإقامة  �سنوًيا  ال�سباب  لجنة  تقوم 
الإبراز  الفر�سة  المبتكرة  ال�سغيرة  الم�ساريع  اأ�سحاب  اإعطاء  حول  فكرته 
المحل  تجربة  على  والح�سول  الجمهور  مع  والتعامل  وفكرته  م�سروعهم 
التجاري لمدة 10 اأيام، فيتاح لكل م�سروع برز هويته وما يميزه عن الم�ساريع 
االأخرى على ال�ساحة. ومن ناحية اأخرى يهدف الم�سروع اإلى ت�سجيع ال�سباب 
توفير عدد  في  �سنوًيا  اللجنة  وت�سعى  وفكره  واإبراز عمله  الم�سري  المنتج 
الجوانب  �ستى  في  الن�سائح  واإعطائهم  ال�سباب  مع  للتناق�س  الخبراء  من 

)اإدارًيا- ت�سويًقا- اإنتاجًيا ومالًيا(.

�ضنط رم�ضان
التاريخ: 2022/4/15

بالتعاون  رم�سان  �سنط  تجهيز  بتنظيم  �سنوًيا  ال�سباب  لجنة  تقوم 
وتعبئة 1200  تجهيز  تم  اإنه  القاهرة حيث  IVolunteer من  مع مجموعة 
�سنطة، قام بهذا العمل ما يقارب من 100 اإلى 120 �ساب و�سابة من اأبناء 
في  التوزيع  قوافل  اإلى  الخروج  ذلك  بعد  وتم  �ساعات   4 خالل  في  النادي 
العرب(  برج  القادر، منطقة  فل�سطين، منطقة عبد  اأماكن عديدة )عزبة 
وقد تم ت�سمية اليوم ا�سم المرحوم طاهر عبد الوهاب ر�سدي رئي�س لجنة 

ال�سباب ال�سابق -رحمة اهلل عليه-.
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اإفطار عمال النادي
التاريخ: 2022/4/17

النادي  لعمال  ال�سنوي  االإفطار  تنظيم  في  بالم�ساركة  اللجنة  قامت 
اإ�سراف  تحت  الك�سافة  لجنة  مع  بالتعاون  واال�ستقبال(  الموائد  )تجهيز 

اإدارة اللجان.

كرنفال العيد
التاريخ: 2022/5/2

ال�سباب  ولجنة  االإدارة  مجل�س  مع  بالتعاون  العيد  كرنفال  تنظيم  تم 
بتنظيم  اللجنة  اأع�ساء  ق��ام  حيث  اأع��وام   7 لمدة  انقطاعه  بعد  القديمة 

الدخول من جميع اأنحاء البولو وتنظيم منطقة االألعاب بالكامل.

يوم اليتيم
التاريخ: 2022/5/30

تقوده  ال��ذي  اليتيم  يوم  تنظيم  في  بالم�ساركة  ال�سباب  لجنة  قامت 
اأجواء  المراأة �سنوًيا وقد تم ا�ستقبال 15 جمعية وما يقارب 640 طفل في 
من ال�سعادة والمرح وكان اليوم مليء بالفقرات واالألعاب والر�سم والتلوين 

بالتعاون مع مر�سم النادي لجميع االأعمار.

�ضندوق بنك الك�ضاء
التاريخ: 2022/6/15

تم دعم النادي ب�سندوقين جديدين بناًء على االتفاق مع بنك الك�ساء 
وعطاء  تبرعات  ا�ستيعاب  �سعة  لتو�سيع  واحد  �سندوق  من  بداًل  الم�سري 
االأع�ساء، يعمل بنك الك�ساء على ترميم كل القطع حيث اأنه ال يتم اإهدار اأي 
قطعة ويتم التوزيع في جميع اأنحاء الجمهورية )حاليب، �سالتين، الواحات، 
�سيناء وغيرهم الكثير(، وذلك لدعم االأ�سر معدومة الدخل واالأكثر احتياًجا 
خدمة  في  اللجنة  م�ساركة  من  جزء  الك�ساء  بنك  �سندوق  ويعتبر  وفقًرا 

.CSR المجتمع
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Meat & Greet Manal Rostom

التاريخ: 2022/6/15
على  الموؤثرة  ال�سخ�سيات  اأكثر  لقاء  ب�سرف  ال�سباب  لجنة  ح��ازت 
اإلى قمة  بعد و�سولها  الدكتورة منال ر�ستم  النادي،  ابنة  االأجيال،  مختلف 
جبل اأفير�ست )اأعلى قمة في العالم( وكان اللقاء يدور حول اال�ستعدادات 
�سعوبات  من  رحلتها  اأثناء  واجهته  ما  وكل  ال�سعود  قبل  بها  قامت  التي 
مختلفة  اأمور  حول  ومنال  الحا�سرين  بين  حواًرا  اللقاء  وت�سمن  وعواقب. 
االأعمار  مختلف  كان  الح�سور  اأن  من  ا  علًمً االأعمار  جميع  تلم�س  وعديدة 

واالأجيال، وقد اجتمع الجميع على تقدير وحب منال ر�ستم.

Sporting Aquathlon

التاريخ: 2022/6/17
قامت لجنة ال�سباب بالتعاون مع Triathlon Velocity بتنظيم �سباق 
االأكواثلون وهو االأول من نوعه باالإ�سكندرية والذي تركز على �سباحة 300 
المختلفة  العمرية  للفئات  �سباقات  عدة  ا  واأي�سً كيلومتر   5 جرى  ثم  متر 

لالأطفال ولذوي الهمم.

رئيس لجنة الشباب

ألاء سعيد
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تقرير عن نشاط جلنة الشطرنج
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

 بعد توقف دام الأكثر من عامين ب�سبب فيرو�س كورونا تم عودة الن�ساط  
مرة اأخرى ويتم حالًيا االإعداد والتجهيز لعودة فريق النادي للعب بالدوري 
بذلك  لل�سطرنج  الم�سري  االت��ح��اد  رئي�س  ترحيب   بعد  وذل��ك  الممتاز 
النادي بذلك باالإ�سافة لوجود مدر�سة  اإدارة  للنادي وترحيب  عقب زيارته 

للنا�سئين بحديقة االأطفال.
 

ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،،

.

رئيس لجنة الشطرنج

المستشار/   إيهاب مينا
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تقرير اللجنة الثقافية
من يوم 2022/1/1 وحتى 2022/6/30

�سالم  فتحي  �سريف  الكبير  المخرج  مع  مفتوح  لقاء  اللجنة  نظمت   –1
بتاريخ »2022/5/28«.

2– تنظيم ور�س فنية
• بتاريخ 2022/6/14	 ديكوباج – بورتريه ور�سم موديل 

3– ور�س فنية تجريبية:
• ور�سة عمل الريزن - ور�سة عمل كيفية �سناعة ال�سموع بتاريخ 18، 	

.2022/7/20
• بتاريخ 	 ع��م��ارة(   - )ف��ن��ون  العامة  للثانوية  ق���درات  ور���س  تنظيم 

.2022/7/22
3– عمل بروتوكول بين اللجنة الثقافية والمركز الثقافي االأمريكي »اأمدي�ست 
 %25 بن�سبة  النادي  اأع�ساء  لل�سادة  خ�سومات  لتقديم   »AMIDST
على الكور�سات التي يقدمها المركز خالل �سهري اأغ�سط�س و�سبتمبر 

.2022
ر�سوم  على  الخ�سومات  من  العديد  وعمل  الجامعات«  »ملتقى  4– تنظيم 
اأغ�سط�س   3  ،2  ،1 اأي��ام  جامعات   9 لعدد  الجامعات  ببع�س  الت�سجيل 

2022 وهم:
• االأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.	
• الجامعة الفرن�سية.	
• جامعة النيل الدولية.	
• جامعة اأ�سل�سكا.	
• جامعة المعرفة الدولية.	
• جامعة فارو�س.	
• جامعة االأهرام الكندية.	
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• جامعة العلمين الدولية.	
• الجامعة اليابانية.	
• تم تنظيم عدد من الزيارات للجامعات بناء على دعوة كل جامعة 	

جامعة  كل  تقوم  اأن  ال��زي��ارات  من  الهدف  وك��ان  النادي  الأع�ساء 
ب�سرح اأهدافها وخطة عملها وطرق تحقيقها واالإطالع على اأحداث 

طرق الدرا�سة.
5– كما تم تنظيم زيارات لمتحف المجوهرات بتاريخ 2022/6/12 ومتحف 

االإ�سكندرية القومي بتاريخ 2022/7/4. 
بالتعاون مع لجنة ذوي االحتياجات الخا�سة وذلك �سمن خطة اللجنة 

الثقافية لتنفيذ فكرة الدمج.
6– تنظيم معر�س للفنون الت�سكيلية بتاريخ 2022/9/29.

 

رئيس اللجنة الثقافية

رانيا الجندي
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تقرير جلنة التنمية البشرية واإلدارية
من يوم 2022/3/1 وحتى 2022/6/30

ما  لوظيفة  المتقدمة  العنا�سر  اأف�سل  الختيار  واآلية  منهجية  و�سع  اأواًل- 
و�سمان الحيادية التامة والتي تم تطبيقها الختيار:

1– نائب المدير التنفيذي ل�سئون االأع�ساء.
2- نائب المدير التنفيذي لل�سئون المالية واالإدارية.

3- مدير اأمن.
4- مدير �سئون قانونية.
5- مدير �سئون عاملين.

للح�سانة  مدر�سات  الختيار  واالآل��ي��ة  المنهجية  نف�س  تطبيق  تم  وق��د 
والمر�سم وكذلك الختيار �سباب العمل في Sporting hub بال�ساحل 

ال�سمالي.
وللو�سول لهذه النتائج تم فح�س ما يقرب من عدد األف �سيرة ذاتية 
يربو على مائة متقدم  ما  ثم مقابلة  االأولى ومن  الت�سفية  في مرحلة 
تماًما الختيار خم�سة عنا�سر  تعادلية محايدة  في مقابالت �سخ�سية 
قيادية واأربعة وظيفي لوظائف دائمة بجانب �ستة لوظائف موؤقتة )لم 

يتم تعيين الوظائف الموؤقتة(.
ثانًيا- عمل م�سح �سامل لعدد 225 موظف بالنادي ال�ستبيان نقاط ال�سعف 

والقوة وقيا�س مدى الر�سا العام.
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ثالًثا- مقابلة عدد ع�سرين مدير اإدارة اأو ق�سم ال�ستطالع روؤيتهم ومتطلباتهم 
لتطوير العمل بالنادي.

رابًعا- مقابلة رئي�س نقابة العاملين بالنادي اإلى جانب عدد ثالث عاملين 
وثالث موظفين اأمن لالأطالع على معوقات العمل من وجهة نظرهم.

درا�سة  وتمت  خا�سة  طلبات  لهم  موظفين  ع�سرة  ع��دد  مقابلة  خام�ًسا- 
الطلبات واإبداء الراأي فيها بما ينا�سب كل طلب.

من  واأربعة  الريا�سي  الن�ساط  مدير  ال�سيد  مع  خا�سة  مقابالت  �ساد�ًسا- 
معاونيه ال�ستطالع �سبل تطوير وتح�سين االأداء بهذا القطاع الهام.

�سابًعا- االنتهاء من الم�سح االإح�سائي والنتائج النهائية لال�ستبيان لعر�سها 
مع مقترحات اللجنة للتطوير خالل �سهر �سبتمبر.

لعدد  المرتبات  اأو  الوظيفية  الم�سميات  بع�س  تعديل  على  العمل  ثامًنا- 
محدود من الموظفين )5( كنوع من الدعم ال�سريع لحين االنتهاء من 

الهيكلة.

رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والإدارية

عمرو جمال
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تقرير جلنة الربيدج
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

فرق النادي

ح�سلت فرق النادي
• في بطولة الدوري الممتاز للمو�سم 2021 على المركز الرابع.	
• بطوالت 	 من  العديد  في  االأول���ى  المراكز  ال��ن��ادي  العبي  ت�سدر 

الجمهورية التي ينظمها االتحاد الم�سري للبريدج.
بطولة مصر الدولية 2021

حيث  البطولة  في  المتميزة  النتائج  من  العديد  النادي  العبي   حقق 
ح�سل العبو النادي في بطولة الزوجي المفتوح والتي �سارك فيها 105 
فريق على المراكز الثالث، والثامن، والخم�س ع�سر، وال�ساد�س ع�سر، 
وفي بطولة الفرق الرباعية والتي �سارك فيها 40 فريًقا على المراكز 
المراكز  هذه  اأن  بالذكر  والجدير  والعا�سر،  والرابع،  والثالث،  االأول، 

جميعها تدخل في قائمة جوائز الفائزين.
المنتخبات القومية

مثل المنتخب القومي العبين من نادي وهم ر�سا اأميري واأحمد �سمير. 
وقد ح�سال مع المنتخب على بطولة اأفريقيا بتمثيل م�سر في بطولة 

العالم والتي اأقيمت في اإيطاليا في مار�س الما�سي.
النشاط المحلي

• دون 	 البريدج  اأكاديمية  باإن�ساء  اللعبة  ممار�سي  قاعدة  تو�سيع 
لقاعدة  تو�سيًعا  الذاتية  بالجهود  االأع�ساء  على  مالية  اأعباء  اأية 
الممار�سين واإعداد جيل جديد يدعم النتائج الطبية لفرق النادي.
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• لتاأهيلهم 	 مدربين  دورة  واإقامة  المدار�س  مدربي  قاعدة  تو�سيع 
ورفع م�ستواهم الفني مع و�سع مناهج محددة للمدربين بالتزامن 

مع تطوير المناهج الحالية في تدريب كل الفرق.
• تم اإدراج لعبة االإي�ستمي�سن بعد موافقة اللجنة االأولمبية واالتحاد 	

الم�سري للبريدج ولجنة البريدج كلعبة ر�سمية وقد تم اإن�ساء لجنة 
خا�سة بها مكونة من المهند�س/ راجي �سبحي كرئي�س وع�سوية 
اأحمد طنطاوي،  المهند�س/ ممدوح زهران، والدكتور/  كاًل من: 
بتو�سيع  الن�ساط  هذا  تفعيل  تم  وقد  �سبارة،  خالد  والمهند�س/ 
قاعدة الم�ستركين واإقامة بطولة منتظمة في النادي وت�سدر العبو 
النادي يا�سر �ساهين وخالد �سبارة وراجي �سبحي وممدوح زهران 
واأحمد طنطاوي المراكز االأولى في جميع البطوالت �سواء بطوالت 
الجمهورية التابعة لالتحاد اأو البطوالت المحلية المقامة بالنادي.

المسابقات والبطوالت المحلية

كورونا  لجائحة  نتيجة  توقف  فترة  بعد  المحلية  الم�سابقات  انتظام 
لت�ساهم في اإعداد الفرق ووجود ت�سنيف داخلي وجوائز للترتيب العام 

ودخول نتائجها �سمن الت�سنيف العام لالعبي م�سر.

رئيس لجنة البريدج

المهندس/ خالد البلتاجي
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تقرير جلنة الكروكيه
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

• للكروكيه 	 المفتوحة  للفرق  �سبورتنج  نادي  بطولة  نهائيات  تنظيم  تم 
كورونا  جائحة  ب�سبقب  تاأخرت  والتي   2021 لعام  ب��دوي«  عمر  »كاأ�س 

والتي فاز بها الالعب اأحمد هالل.
• تم تنظيم بطولة نادي �سبورتنج المفتوح للكروكيه »كاأ�س عمر بدوي«ن 	

لعام 2022 والتي فاز بها الالعب ه�سام عو�س.
• تم تنظيم بطولة نادي �سبورتنج للفردي المفتوح للكروكيه »كاأ�س اأحمد 	

اإ�سماعيل« والتي فاز بها الالعب نجيب ح�سام نجيب.
• تم تنظيم الدورة الرم�سانية للفرق لهذا العام والتي اأقيمت على كاأ�س 	

�سناء  من:  المكون  الفريق  بها  وفاز  عبا�س  رفيعة  ال�سيدة/  المرحومة 
عامر - حنان اإبراهيم - مي علي ماهر- ح�سين فوؤاد- حازم زغلول- 

اأحمد الدفراوي- ر�سا علي- محمود البنا- م�سطفى اأبو العال.
• االتحاد 	 جانب  م��ن  المنظمة  البطوالت  ف��ي  ال��ن��ادي  فريق  ا�ستراك 

النادي  فريق  يحقق  ول��م   2022-2021 لمو�سم  للكروكيه  الم�سري 
مراكز متقدمة في تلك البطوالت، ولت�سحيح الم�سار تم تدعيم �سفوف 
اأع�ساء  فريق النادي بالعبين مميزين واإدارة فنية عالية الكفاءة من 
النادي �سعًيا للمناف�سة بقوة على كافة البطوالت خالل المو�سم القادم.

• تاأ�س�ست 	 والتي  �سبورتنج  بنادي  التاريخية  الكروكيه  ا�ستراحة  فتح  تم 
مع  على طراز ع�سري  وتطويرها  بنائها  اإعادة  بعد  وذلك  عام 1960 

المحافظة على ت�سميمها الح�ساري.

رئيس لجنة الكروكيه

طارق عبده
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تقرير جلنة الكشافة واملرشدات
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

مجموعات  اأن�سطة  على  باالإ�سراف  والمر�سدات  الك�سافة  لجنة  تقوم 
على  واالإ�سراف  بتنظيم  ا  اأي�سً تقوم  كما  المر�سدات  ومجموعات  الك�سافة 

االأن�سطة العامة لمجموعات الك�سافة والمر�سدات.
وي�سعد اللجنة اأن تعر�س على ح�سارتكم ما تم من اأن�سطة في الفترة من 
1 يوليو 2021 اإلى 30 يوليو 2022 وكذلك الهيكل القيادي للجنة والمجموعات 

والمهام.

اأوال : الهيكل القيادي للجنة وللمجموعات:
لجنة الك�ضافة والمر�ضدات:

اأ - رئي�س اللجنة: محا�سب/ �سريف محمود �سبح
اأع�صاء اللجنة:

1- عمرو عبدالمجيد اأبو العزم: نائب رئي�س لجنة الك�سافة والمر�سدات.
2- عبد الرحمن محمد عبا�س: ع�سو لجنة.

3- اأحمد عالء الدين عبد العزيز: ع�سو لجنة.
4- مرام اأ�سرف الفخراني: ع�سو لجنة.

5- ملك ه�سام عمر: ع�سو لجنة.
ب– مجل�س القيادة العامة للمجموعات:

1- قائد/ �سريف محمود �سبح: رئي�س لجنة الك�سافة والمر�سدات.
2- قائد/ عمرو عبد المجيد اأبو العزم:  قائد عام المجموعات.

3- قائد/ عبد الرحمن محمد عبا�س: قائد مجموعات الك�سافة البحرية.
مجموعات  قائد  م�ساعد  العزيز:  عبد  الدين  عالء  اأحمد  قائد/   -4

الك�سافة البحرية.
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5- قائدة/ ملك ه�سام عمر: قائدة مجموعات المر�سدات.
6- قائدة/ دنيا طارق قطام�س: م�ساعد قاعد مجموعات المر�سدات.
7- قائد فوؤاد اال�سحاقي: م�ساعد القائد العام للبرامج )ع�سو فني(.

8- قائد/ اأحمد محيي الدين اإبراهيم: م�ساعد القائد العام للحوكمة 
)ع�سو فني(.

9- قائد يا�سر عبد المجيد اأبو العزم: ع�سو فني م�ساعد القائد العام 
لل�سئون اللوج�ستية )ع�سو فني(

10- م�ساعد قائد/ فرح محمد الجلولي: �سكرتير عام المجموعات.
ج�- م�صئولين ال�صئون الفنية

العامة  القيادة  مجل�س  م�ست�سارة  ح�سونة:  �سالح  م��ي  ق��ائ��دة/   -1
للمجموعات.

2- �سئون البرامج: بقيادة ق/ فوؤاد �سوقي االإ�سحاقي.
– ق/ اأحمد محمد اإ�سماعيل م�ساعد قائد �سئون البرامج لمجموعات 

الك�سافة البحرية.
للمر�سدات. البرامج  �سئون  قائد  م�ساعد  �سادق  نور  – م.ق/ 

متولي(. ويو�سف ح�سام  لوؤى  ميار  المرا�سم من خالل )ج/  – فريق 
3- ال�سئون اللوج�ستية: بقيادة ق/ يا�سر عبد المجيد اأبو العزم.

المجموعات. عهدة  اأمينة  القادر:  عبد  اأحمد  منار  – ج/ 
الك�سفي. المتجر  مدير  النبي:  عبد  اأحمد  مهند  ق/  – �س. 

المجموعات. �سندوق  اأمين  الجلولي:  محمد  الرحمن  عبد  – ج/ 
4- �سئون الحوكمة: بقيادة ق/ اأحمد محيي الدين اإبراهيم.

المجموعات. عام  �سكرتير   : الجلولي  محمد  فرح  ق/  – م. 
– م.ق/ عمرو اإيهاب النحا�س: �سكرتير مجموعات الك�سافة البحرية

المر�سدات مجموعات  �سكرتير  �سوفي:  اأ�سرف  رنا  – �س.ق/ 
االأر�س. قائد  محمود:  اأكرم  راجي  – م.ق/ 

5- م.ق/ اأحمد عالء الدين داوود: م�سئول االإعالم والعالمة.
6- م.ق/ نور �سامح دغ�س: م�سئول االحتفاليات وتطوير المناهج.

7- ق/ عبد الرحمن عبا�س: قائد التدريب والتاأهيل.
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ثانًيا: تمثيل قادة المجموعات على الم�ضتوى المحلي والوطني والعالمي.
والمر�سدات على  الك�سافة  اإدارة حركة  المجموعات في  اأبناء  ي�سارك 

كل الم�ستويات عالمًيا ووطنًيا ومحلًيا.
على الم�ستوى العالمي تم تعيين القائد/ يا�سر عبد المجيد اأبو العزم 
ع�سْوا في لجنة المراجعة والتطبيق في المنظمة العالمية للحركة الك�سفية.  
التنفيذي  الهيكل  اأ�سرف �سوفي �سمن  رنا  قيادة  �ساعد  اختيار  تم  وكذلك 

لم�سروعات دعم اال�ستدامة وال�سحة التابع للمنظمة الك�سفية العالمية.
وعلى الم�ستوى الوطني في�سغل العديد من القادة منا�سب مختلفة:

نائًبا  �سبح  محمود  �سريف  القائد  اللجنة  رئي�س  ال�سيد  انتخاب   –
دورة  الم�سرية  البحرية  الك�سافة  جمعية  اإدارة  مجل�س  لرئي�س 
وتنمية  المالية  اللجنة  مقرر  كونه  اإلى  باالإ�سافة   ،2023-2019

الموارد بالمنظمة العربية.
في  ال�سن  تحت  ع�سو  الفخراني  اأ�سرف  مرام  القائدة  انتخاب   –
الم�سري  والمر�سدات  للك�سافة  ال��ع��ام  االت��ح��اد  اإدارة  مجل�س 
للدورة 2019-2023- ع�سو لجنة االإعالم باالتحاد- ع�سو تحت 
االت�سال  لجان  ع�سو   - المركزية  المر�سدات  جمعية  في  ال�سن 

والتدريب بالمركزية.
تكنولوجيا  لجنة  في  ع�سو  اإبراهيم  الدين  محيي  اأحمد  القائد   –

المعلومات لالتحاد العام للك�سافة والمر�سدات.
العالقات  لجنة  في  ع�سو  العزم  اأبو  المجيد  عبد  عمرو  القائد   –
ا م�ساعد  الخارجية باالتحاد العام للك�سافة والمر�سدات وهو اأي�سً

المفو�س الدولي الم�سري.
الخارجية  العالقات  اأدهم �سلبي ع�سو في لجنة  الدين  – م.ق./ عز 

باالتحاد العام للك�سافة والمر�سدات.
باالتحاد  الخارجية  العالقات  للجنة  التابع   )ISF( فريق  اأع�ساء   –
)م.ق/ عمرو اإيهاب النحا�س- م.ق/ فرح نجا- �س.ق/ رنا اأ�سرف.
اأبو العزم ع�سو تحت ال�سن في  – انتخاب القائد محمد عبد المجيد 
مجل�س اإدارة االتحاد العام للك�سافة والمر�سدات الم�سري للدورة 

2023-2019
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اأما على الم�ستوى المحلي:
الك�سافة  جمعية  في  ع�سو  خفاجة  اأ�سرف  محمود  القائد  ف��اإن   –

البحرية الم�سرية فرع االإ�سكندرية.
– القائدة ملك ه�سام عمر ع�سو جمعية المر�سدات فرع االإ�سكندرية.

ثالًثا- اأن�ضطة المجموعات خالل الفترة من 2021/7/1 اإلى 
2022/6/30

اأن�صطة ن�صف العام:
بتنفيذ  المجموعات  قيادة  ومجل�س  والمر�سدات  الك�سافة  لجنة  قامت 
مع�سكر ن�سف العام في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة بم�ساركة 90 فرد 
من اأبناء النادي والمجموعات من فرق االأ�سبال والك�سافة والمتقدم والجوالة 
والزهرات والمر�سدات والمتقدمات والجواالت والقادة. وقد ت�سمن المع�سكر 
ممار�سة حياة الخالء و�سارات الهوايات والمبيت في ال�سحراء. كما قد تم 
تنفيذ رحلة اإلى القاهرة لفرق ال�سنافر واالأ�سبال والفرا�سات والزهرات الذين 

ال ي�ستطيعوا الم�ساركة في المع�سكر ل�سغر �سنهم.
ا�صتقبال االأع�صاء الجدد:

في  جديد  ع�سو   190 عن  يزيد  ما  العام  هذا  المجموعات  ا�ستقبلت 
حيث  المجموعات  ف��رق  مختلف  في   2022 وفبراير   2021 يوليو  �سهري 
يوم  اأول  ويكون  العام  خالل  مرتين  الجدد  االأع�ساء  المجموعات  ت�ستقبل 
الن�ساط  على  للتعرف  ترفيهي  ترحيبي  يوم  عن  عبارة  الم�ساركين  لهوؤالء 

والم�سطلحات ثم ي�ساركوا زمالئهم القدامى في االجتماعات.
مرا�صم االنتقال

تعتبر مرا�سم االنتقال من االأحداث ال�سنوية الدورية وهي من التقاليد 
الك�سفية التي ت�سهم في تحفيز المنت�سبين للك�سفية وفتح المجال االكت�ساب 
مهارات جديدة ومعرفة اأ�سدقاء جدد. وتم تنفيذ هذه المرا�سم مرتين خالل 
العام في يوليو 2021 وفي مار�س 2022 حيث انتقل 105 ك�سافا ومر�سدة اإلى 
الك�سافة  المتبع في حركة  ال�سنية  المراحل  لنظام  وفًقا  �سًنا  االأكبر  الفرق 
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والمر�سدات. و�سحب هذه المرا�سم توزيع �سارات الهوايات المختلفة التي 
اإلى ترقيات  اجتازها الم�ساركون ويبلغ عددها 853 �سارة هواية باالإ�سافة 

االأفراد للرتب االأعلى في فرقهم وفقا ل�سجالتهم الك�سفية واالإر�سادية.
اأن�صطة الخير

 19 منذ  بها  تقوم  التي  الخيرية  االأن�سطة  تنفيذ  في  اللجنة  ا�ستمرت 
عاما حيث قامت المجموعات بتوفير 250 �سنطة غذائية في �سهر رم�سان 
افطار  وجبات  تعبئة  اإل��ى  باالإ�سافة  المحتاجين  من  اأ�سر  على  وتوزيعها 
و�سحور طوال �سهر رم�سان بعدد 18000 وجبة وتوزيع ك�سوة العيد على عدد 
مائدة   2 بعمل  المجموعات  قيام  اإلى  باالإ�سافة  المحتاجين.  من  طفل   86
رحمن في منطقة عبدالقادر حيث تم توفير 1283 وجبة اإفطار و500 وجبة 
المجموعة  االأن�سطة داخل  بتنفيذ بع�س  المجموعات  اأبناء  �سحور وقد قام 

بهدف تمويل هذه الم�ساريع.
وفيما يلي بيان باالأن�صطة العامة للمجموعات خالل العام 2021/ 2022

عدد التاريخالمكانالن�ضاطم
الم�ضاركين

الفريق

2020
اليوم الترفيهي 1

للجوالة
جوالة- جواالت- 7/14217-7/14النادي

قادة
مع�سكر ال�سواعد 2

الخام�س
اأر�س الواي 

باأبوتالت
الجوالة- الجواالت- 9/11-9/930

ال�سواعد
لقاء يوم ال�سالم 3

العالمي
zoom المتقدم- الجوالة9/219-9/21اأونالين

رحلة براعم وزهرات 4
واأ�سبال

Africa park-12/11
12/11

براعم وزهرات 107
واأ�سبال

2022
تنظيم منتدى الفن 5

الدولي
متحف 

الح�سارات 
بالف�سطاط

قادة1-15-1/153
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عدد التاريخالمكانالن�ضاطم
الم�ضاركين

الفريق

رحلة القاهرة 6
منت�سف العام

القاهرة 
 adventure(

 - park
القرية 

الفرعونية

�سنافر- اأ�سبال- 2/11-2/11104
فرا�سات- زهرات

مع�سكر المجموعات 7
الحادي ع�سر 

بالواحات البحرية

الواحات 
البحرية

اأ�سبال- زهرات- 2/17-2/1287
ك�سافة- مر�سدات- 
متقدم- متقدمات- 

جوالة- جواالت
مدر�سة �سان ن�ساط عيد الحب8

مارك
�سنافر- اأ�سبال- 3/1-3/1123

فرا�سات- زهرات
حفلة االنتقال 9

والترقي وال�سارات
اأ�سبال- زهرات- 4/1300-4/1اأر�س الك�سافة

ك�سافة- مر�سدات- 
متقدم- متقدمات- 

جوالة- جواالت
ك�سافة- مر�سدات- 4/1730-4/17النادياإفطار للعاملين10

متقدم- متقدمات- 
جوالة- جواالت- 

قادة
كل الفرق180طوال رم�سانالناديدورة رم�سانية11
كل الفرق--طوال رم�سانالنادياإفطار فرق12
مكان التعبئة وجبات اإفطار و�سحور13

في �سموحة
كل الفرق90طوال رم�سان

كل الفرق4/22300-4/22النادياإفطار المجموعات14
مائدة الرحمن 15

)يومين(
منطقة عبد 

القادر
كل الفرق4/24-4/2380

جوالة- جواالت- 4/295-4/29باكو�سك�سوة العيد16
قادة

القادة4/3041-4/30كينج مريوطاإفطار القادة17
جوالة- جواالت- 5/117-5/1الناديكرنفال العيد18

قادة
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ج�- اأن�صطة وبرامج مجموعات الك�صافة البحرية
وهي  فريق  خم�س  من  البحرية  الك�سافة  مجموعات  تتكون  تعريف: 
)فريق ال�سنافر من �سن 7 اإلى �سن 8 �سنوات، وفريق االأ�سبال من �سن 9 اإلى 
11 �سنة، فريق الك�سافة من �سن 12 اإلى 14 �سنة، فريق المتقدم من �سن 15 

اإلى 17 �سنة، ع�سيرة الجوالة من 18 اإلى 23 �سنة.
االإ�سراف  ويكون  المرحلة  لهذه  موؤهل  قائد  �سنية  مرحلة  كل  ويقود 
قيادة  لمجل�س  البحرية  الك�سافة  مجموعات  وبرامج  الأن�سطة  والتنظيم 

المجموعات الذي يتكون من قادة فرق المجموعات.
هذا باالإ�سافة اإلى:

• المختلفة حيث لكل فرقة من 	 للفرق  الداخلية  والبرامج  االأن�سطة 
فرق المجموعات لها اأن�سطتها واجتماعتها الترتيبية الخا�سة.

• االأن�سطة والبرامج العامة لمجموعات الك�سافة والمر�سدات.	
بيان باالأن�صطة لمجموعات الك�صافة البحرية لعام 2021-2020

عدد التاريخالمكانالن�ضاطم
الم�ضاركين

الفريق

2021
اليوم الوطني 1

لمحافظة االإ�سكندرية
مركز اأنور 
عبد اللطيف

متقدم جوالة7/30-7/288

اأر�س الواي مع�سكر االأ�سبال2
باأبوتالت

اأ�سبال8/27-8/2641

اأر�س الواي مع�سكر المتقدم3
باأبوتالت

المتقدم8/27-8/2619

اأر�س الواي مع�سكر ال�سنافر4
باأبوتالت

�سنافر8/28-8/2835

اأر�س الواي مع�سكر الك�سافة5
باأبوتالت

الك�سافة9/3-9/228

درا�سة قائد وحدة 6
)ال�سارة الخ�سبية(

10/20-الحجاري
10/25

3قادة
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عدد التاريخالمكانالن�ضاطم
الم�ضاركين

الفريق

رحلة ال�سنافر 7
للقاهرة

10/22-القاهرة
10/22

ال�سنافر28

10/22-الناديمع�سكر الك�سافة8
10/22

الك�سافة23

2022
دورة الحماية من 9

االأذى
قادة وع�سيرة1/184-1/18الحجاري

التميز الك�سفي - 10
مرحلة الك�سافة

ك�سافة2/258-2/25الحجاري

الم�ساركة بمع�سكر 11
المتقدم البحري 
بال�سوي�س التابع 
لجمعية الك�سافة 

البحرية

متقدم - جوالة3/81-3/8ال�سوي�س

النادي مهرجان األف ب�سمة12
االأولمبي

متقدم - جوالة3/18-3/187

د – اأن�صطة وبرامج مجموعات المر�صدات
)فريق  وه��ي  ف��رق  اأرب���ع  م��ن  المر�سدات  مجموعات  تتكون  تعريف: 
اإلى 11 �سنة، فريق المر�سدات من �سن 12  البراعم والزهرات من �سن 7 
اإلى 14 �سنة، فريق المتقدمات من �سن 15 اإلى 17 �سنة، ع�سيرة الجواالت 
المرحلة  لهذه  موؤهلة  قائدة  �سنية  مرحلة  كل  ويقود  �سنة.   23 اإلى   18 من 
لمجل�س  المر�سدات  مجموعة  وبرامج  الأن�سطة  والتنظيم  االإ�سراف  ويكون 

قيادة مجموعات المر�سدات الذي يتكون من قادة فرق المجموعات.
• لكل فرقة من 	 المختلفة حيث  للفرق  الداخلية  والبرامج  االأن�سطة 

فرق المجموعات لها اأن�سطتها واجتماعتها الترتيبية الخا�سة.
• االأن�سطة والبرامج العامة لمجموعات الك�سافة والمر�سدات.	
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بيان االأن�صطة لمجموعات المر�صدات لعام 2021-2020
عدد التاريخالمكانالن�ضاطم

الم�ضاركين
الفريق

2021
تكريم الم�ساركات 1

بم�سابقة فنية - لجنة 
االت�سال واالإعالم

االتحاد 
بالقاهرة

زهرات8/13-8/133

زهرات8/2746-8/28الناديمع�سكر الزهرات2
قرية ال�سفا مع�سكر متقدمات3

ال�ساحل 
ال�سمالي

متقدمات9/4-9/230

فيال كينج مع�سكر مر�سدات4
ماريوط

مر�سدات9/7-9/551

2022
مالهي مائية رحلة براعم وزهرات5

مار�سيليا
براعم - زهرات9/7-9/759

درا�سة ال�سارة 6
الوطنية

10/20-بور�سعيد
10/24

جواالت - قادة2

الدورة العربية االأولى 7
لمكافحة التطرف 

العنيق

قائدة6/11-6/6تون�س

رئيس لجنة الكشافة والمرشدات

محاسب. شريف صبح



153

5

5

5
5

تقرير جلنة احلكماء
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

ت�سكلت لجنة الحكماء بموجب قرار مجل�س االإدارة رقم ... ل�سنة 2022 
برئا�سة المهند�س/ اأحمد حمادة رئي�س النادي االأ�سبق، وعدد من اأع�ساء 
النادي من ذوى الخبرات المختلفة والمتميزة في كل المجاالت االجتماعية، 
على  عالوة  والمالية،  القانونية،  الطبية،  الهند�سية،  والريا�سية،  الثقافية 

توليهم مراكز مرموقة في الدولة، وهم : 
1- ال�سيد المهند�س/ عبد الحميد بدوى - رجل االأعمال ورئي�س النادي 

االأ�سبق.
جامعة   - الحقوق  كلية  عميد   - الفقي  محمد  الدكتور/  اال�ستاذ   -2

اال�سكندرية 
3- اال�ستاذ الم�ست�سار/ محمد ياقوت - نائب رئي�س مجل�س الدولة

4- ال�سيد اللواء/ عمرو حمزة - رئي�س الق�ساء الع�سكري
5- المهند�س/ ممدوح زهران - رجل االعمال ورئي�س �سركة زهران 

6- المهند�س/ محمد هنو - رئي�س جمعية رجال االأعمال باال�سكندرية 
7- اال�ستاذ الدكتور/ ميرفت العزوني - االأ�ستاذ بكلية الطب

8- ال�سيد االأ�ستاذ/ بدير بر�سوم 
9- ال�سيد المحا�سب/ احمد ابو الخير 

10- ال�سيد االأ�ستاذ/ حازم حلمي اإ�سالم 
11- ال�سيدة/ �سامية حتاتة 

12- ال�سيدة نفين اأباظة
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اأو  �سهرية  ن�سف  دورية  اجتماعات  ت�سكيلها  منذ  اللجنة  عقدت  وقد 
�سهرية بح�سب االأحوال وتناق�ست في العديد من المو�سوعات والم�سكالت 
والدرا�سة،  للبحث  االإدارة  اإليها من مجل�س  والتي احيلت  بالنادي  المتعلقة 
اأو من تلقاء نف�سها باعتبارها جزء من ن�سيج مجتمع النادي، وقد اقترحت 
بع�س الحلول لبع�س الم�سكالت التي تواجه النادي، وو�سعت هذه المقترحات 
الم�سكالت،  تلك  مواجهة  عند  بها  لال�ستر�ساد  االدارة  مجل�س  ب�سر  تحت 

ومنها على �سبيل المثال ال الح�سر.
• التو�سية الخا�سة بت�سكيل لجنة ريا�سية تكون مهمتها و�سع وتحديد 	

في  المختلفة  الريا�سية  االألعاب  ممار�سة  من  المرجوة  االهداف 
ظل القدرات المالية للنادي.

• االأ�سا�سي 	 للنظام  الجديدة  الالئحة  بو�سع  الخا�سة  التو�سيات 
للنادي بديال عن الالئحة اال�ستر�سادية المعمول بها حاليا والتي ال 
تتنا�سب مع ظروف واأحوال النادي بما فيها من عيوب ونق�س مما 

يحول دون النهو�س بالنادي وتطويره وحمايته . 
• التو�سية الخا�سة باإنارة بع�س االأماكن المظلمة بالنادي بناء على 	

طلب الكثير من االأع�ساء حتى ال ي�ستغل ذلك من فئة قليلة قد تاأتي 
ب�سلوكيات غير قويمة ت�سيئ اإلى النادي واأع�سائه . 

• القانوني والمالي والجدوى من 	 الو�سع  التو�سية الخا�سة بدرا�سة 
ال�سير في �سبيل ا�سترجاع االأرا�سي التي كانت مخ�س�سة للنادي 

بالمعمورة وبرج العرب. 
• للنادي 	 المالية  والقدرة  الجدوى  بدرا�سة  الخا�سة  التو�سية 

الغابة  بمنطقة  المخ�س�سة  االأر�س  قطعة  با�ستئجار  يتعلق   فيما 
هذه  ا�ستئجار  على  الموافقة  على  المترتبة  واالآثار  الترفيهية، 

االأر�س �سلبا وايجابا.
• على 	 الموقعة  الجزاءات  اإعالن  نظام  بتفعيل  الخا�سة  التو�سية 

للردع  تحقيًقا  منهم،  تقع  التي  المخالفات  عن  االأع�ساء  بع�س 
العام، ومنًعا من تكرار تلك المخالفات.
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• التو�سية الخا�سة بعمل ال�سيانات للكثير من مرافق النادي، وتطوير 	
المطاعم وتح�سين الخدمات بها بال�سكل الذي يليق بعراقة النادي. 

ومازالت اللجنة توالي انعقادها ب�سفة دورية وم�ستمرة، ومازال رهن 
والتي  ال�سباق  مدرجات  من  اال�ستفادة  مدى  مو�سوع  والدرا�سة  المناق�سة 
�سدر حكم ق�سائي برفعها من مجلد التراث المعماري، وبالتالي اأ�سبحت 
يحقق  بما  طورتها  �ساءت  واإن  ازالتها  �ساعت  اأن  عليها  مطلقة  النادي  يد 
اال�ستفادة الق�سوى منها . وكذلك م�سكلة مواقف ال�سيارات بالنادي، وغير 
بالنادي  النهو�س  اإلى  و�سوال  االع�ساء  تهم  التي  المو�سوعات  من  ذلك 
يبديه  ما  وتثمن  ترحب  ر�سالتها  اداء  �سبيل  واللجنة في  وتح�سين مرافقه، 
تحقيقا  ب�سرها  تحت  ذلك  كل  وت�سع  ومقترحات  اأراء  من  االأع�ساء  كافة 

للمنفعة الق�سوى لنادينا، ليكون م�ستقبله اأف�سل من ما�سيه.
 

واهلل الموفق والمستعان
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تقرير عن نشاط وأعمال جلنة األغذية واملشروبات
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

اأواًل– ت�ضكيل اللجنة
)رئي�س(. 1- مهند�س/ عالء الدين اأحمد �سالح   
)ع�سو(. 2-  دكتور/ محمد عبد العزيز   
)ع�سو(. 3- ال�سيدة/ جيهان ع�سام العقاد.  
)ع�سو(. 4- االأ�ستاذ/ ح�سين �سالح الدين الدالي 
)ع�سو(. 5- اال�ستاذ/ كريم ال�سريف   
)ع�سو(. 6- االأ�ستاذ/ �سريف علي في�س  
)ع�سو(. 7- ال�سيدة/ هبة عبد المجيد غازي  
)ع�سو(. 8- االأ�ستاذ/ اأحمد محمد نجيب الريفي 

نبذة عن اللجنة و م�ضئوليتها
ال�سالمة  معايير  تنفيذ  بمتابعة  والم�سروبات  االأغذية  لجنة  تقوم 
ال�سحية لكل ما يقدم من اأغذية وم�سروبات واالإ�سراف على جميع المطاعم 
والكافيتريات والمنافذ التي تقوم بخدمة اع�ساء النادي وتتابع اأعمال اإدارة 
جميع  في  االدارة  لمجل�س  اال�ست�ساري  الراأي  وتقدم  والم�سروبات  االأغذية 

النواحي الفنية في مجال االأغذية والم�سروبات.
ن�ضاط واأعمال لجنة االأغذية والم�ضروبات

1- متابعة جداول مهام وخطوات التفتي�س الدورى المتبع على المطابخ 
والمطاعم من قبل ادارة االأغذية والم�سروبات.

المتواجدة  والمنافذ  والكافيتريات  المطاعم  جميع  على  التفتي�س   -2
االأغذية  ادارة  مع  بالتن�سيق  وذلك  مكان   35 وعددها  بالنادي 

والم�سروبات بمنظومة علمية م�ستندية.
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االأع�ساء  وال�سيطرة عليها ل�سالح  االأ�سعار  الحفاظ على منظومة   -3
لطلب  االحتياج  حالة  في  عام  كل  من  ثابت  تاريخ  بتحديد  وذلك 
زيادة لالأ�سعار وتم ا�سافة ذلك بكرا�سة ال�سروط قبل التعاقد بعد 

اعتمادها من مجل�س االدارة.
4- درا�سة جميع قوائم الماأكوالت والم�سروبات المقدمة من المتعهدين 
وقت المزايدة واعطاء الراأي الفني مع اإدارة االأغذية والم�سروبات. 
5- اإلغاء ر�سم الخدمة اإلى 10% على جميع قوائم الطعام وتو�سيح ذلك 
به في  للمعمول  الجديدة طبقًا  التعاقدات  ال�سروط في  بكرا�سات 

الدولة المن�ساآت غير المرخ�سة من ال�سياحة.
6- اإ�سافة �سريبة القيمة الم�سافة لالأماكن الخا�سعة لها على �سعر بيع 
ال�سنف بقائمها للت�سهيل على االأع�ساء عند �سداد الفاتورة تكون 

بال�سعر لكي يدفع ال�سعر المتواجد في القائمة بدون اإ�سافات. 
7- التعامل مع اأزمة وباء كوفييد 19 باالجراءات االحترازية للحفاظ 
مقدمي  يخ�س  فيما  واأمان  جودة  باأعلى  الخدمة  تقديم  على 

الخدمة النعكا�سه على االأع�ساء.
8- اإلزام جميع المتعهدين بتركيب كاميرات مراقبة في اماكنهم لتكملة 
منظومة الحفاظ على االأمن بعد اعتماد المقترح من مجل�س االإدارة 

بو�سعها بكرا�سات ال�سروط.
اإلى  الخدمة  تقديم  اأماكن  بع�س  مزايدة  بتق�سيم  مقترح  تقديم   -9
اأع�ساء  ل�سالح  مناف�سة  ووجود  جديدة  اأ�سماء  لدخول  مزايدتين 

النادي واعتماد ذلك من مجل�س االإدارة. 
ب�سعر  مطبخ  بها  التي  االأماكن  بجميع  الريا�سية  الوجبة  اإ�سافة   -10
اأنها �سوف  بالتعاقدات حيث  اإجبارية  القائمة وتكون  مميز �سمن 

ت�سمل جميع االأماكن عند طرح باقي المزايدات. 
الموحدة  القائمة  منظومة  تعديل  ال�سابق  المجل�س  اعتماد  تم   -11
االجبارية لكي تكون مق�سمة الى فئات ح�سب حجم المكان الذي 
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يقدم الخدمة لكي ن�سمن اأن االأ�سا�سيات من ماأكوالت وم�سروبات 
االنتهاء من  النادي وجارى  اأماكن  يكون موحد في جميع  �سعرها 

هذه المنظومة مع اعادة طرح باقي المزايدات. 
�سواء  وذلك  البيع  اأ�سعار  ومناق�سة  بدرا�سة  اللجنة  قامت  ا  واأي�سً  -12
لقوائم رم�سان 2022 التي كان متقاربة في جميع مطاعم النادي 
وكافيتريا  مطعم  بكل  الخا�سة  والقوائم  الموحدة  النادي  وقوائم 
التو�سل لالأ�سعار  النهاية تم  المجل�س وفي  التي تم اعتمادها من 
ابتداء  المنا�سبة لطرفي المعدلة المطاعم واالأع�ساء والعمل بها 

من 1 مايو 2022.
يخ�س  فيما  االإدارة  اإلى  االأع�ساء  من  تقدم  �سكوى  اأي  متابعة   -13
االغذية والم�سروبات ومراجعة ما تم اتخاذه من قبل اإدارة االأغذية 

والم�سروبات من اجراءات بناء على ال�سكوى.
14- متابعة مقترحات االع�ساء الجديرة بالتنفيذ فيما يخ�س االأغذية 
مع  يتنا�سب  بما  تطويرها  على  والعمل  ومناق�ستها  والم�سروبات 

لوائح النادي والدولة ثم عر�سها على مجل�س االدارة.

رئيس لجنة الأغذية والمشروبات
 

مهندس / علاء الدين أحمد صالح
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تقرير جلنة البولز
من يوم 2021/7/1 وحتى 2022/6/30

البولز، وفيما يلي  ال�سنوي ب�ساأن جهود لجنة  التقرير  نت�سرف بتقديم 
بنود التقرير : 

1-  تم تحديد يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع عقد اجتماع اأ�سبوعي لمناق�سة 
تنفيذ البرنامج ال�سهري.

2- تم عمل م�سابقة رم�سانية )فردية( وفاز كل من:
اأول. مركز  ال�سيد   خالد  – د. 

ثاني. مركز  فوؤاد    ب�سام  – اأ. 
ثالث مركز  فوؤاد   مي  – مدام/ 

وقد تم عمل حفل لتوزيع الجوائز بح�سور اأع�ساء والعبين البولز. 
لعام  ك��وؤو���س  )اأرب���ع  ال�سنة  م���دار  على  م�سابقات   4 عمل  ت��ق��رر   -3

:)2023/2022
وفاء  ال�سيدة/  – كاأ�س 

بلبع ح�سن  ال�سيدة/  – كاأ�س 
زريق جميل  ال�سيد/  – كاأ�س 
كامل  فوؤاد  اللواء/  – كاأ�س 

4- ارتفع عدد العبي البولز عن 11 العب لي�سبح 35 العب اأ�سا�س.
5- المتابعة اليومية الأر�س الملعب من حيث مواعيد الغمر- الكيماوي 

والق�س.

رئيس لجنة البولز

اللواء / فؤاد كامل

عنه المهندس/ عمرو أنور
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