تشكيل
الهيكل االدارى للنادى
المدير التنفيذى للنادى

احملاسب  /سعيد عبد النبى احمد
مساعدى املدير التنفيذى
1

االستاذ /محمود احمد محمود

مدير الشئون االدارية واملرافق

2

احملاسب  /باسم مرسى عبد العزيز

املدير املالى

3

االستاذة  /جنالء احمد خليل

مدير الصالة املغطاة

4

االستاذ  /محمد محمد ابو النجا

مدير اخلدمات واملرافق

مراقب احلسابات املنتخب
محاسب قانونى

1

االستاذ  /مصطفى محمد البنا

1

السيد  /احمد جابر محمود

مدير حسابات

2

السيد  /وليد محمد ريان

مدير املراجعة

3

السيدة  /سهى محمد عبد العزيز

محاسب

4

السيد  /محمد محسن حسن

محاسب

5

السيد  /احمد كمال محمود

رئيس قسم املوازنة والبنوك

االدارة املالية

6

السيد  /محمد توفيق احمد

محاسب

7

السيد  /محمود حسنى املصرى

محاسب

8

السيد  /على طلعت على

اخصائى

9

السيدة  /اسماء سمير محمد

محاسب

10

السيدة  /عفاف عبد الرازق

محاسب

ادارة املشتريات واخملازن
1

السيد /محمد عادل حامد ابو ديبة

مدير املشتريات واخملازن

2

السيد  /طارق السيد السيد

مدير اخملازن

3

السيد  /احمد محمد اسماعيل

اخصائى مخازن ومشتريات

1

اللواء /محمد محمود ابراهيم الزحالن

1

السيد  /احمد محمد عبده شعبان

رئيس اخلزينة

2

السيدة  /نيفني عادل عبد احلميد

امني اخلزينة

األمن
مدير ادارة األمن

اخلزينة

السكرتارية
1

السيد  /سامح محمد صبرة

عالقات عامة لشئون مجلس االدارة

2

السيد  /احمد محمد ابراهيم

رئيس السكرتارية

3

االنسة  /اميان محمد محمد احمد

سكرتيرة املدير التنفيذى

الشئون القانونية
1

االستلذ  /اشرف محمد حشيش

مستشار قانونى

2

االستاذة  /سلوى عبد املعطى

سكرتيرة الشئون القانونية

1

السيد  /وليد حنفى محمد

شئون عاملني

2

محاسب  /حسام عربى

شئون عاملني

4

السيدة  /جيهان ابراهيم مصطفى

شئون عاملني

شئون العاملني

الشئون الطبية
1

دكتور /خليل السيد على

طبيب

2

دكتور  /عالء الدين محمد محمد

طبيب

3

السيدة  /اميان طه شحاتة

اخصائى متريض

العالقات العامة
1

السيد  /عادل محمود هيبة

مدير العالقات العامة

2

الكابنت  /عاصم زغلول

نائب مدير العالقات العامة

1

السيدة  /اميان حسني عيسى

مدير ادارة شئون العضوية

2

السيدة  /رشا محمد محمد بيومى

موظفة

3

السيدة  /رشا احمد احمد

موظفة

5

السيدة  /فاطمة تاج امللوك

موظفة

6

السيدة  /هويدا محمد احمد

ارشيف

ادارة شئون العضوية

ادارة النشاط الرياضى
1

كابنت  /حسن كمال درويش

مدير النشاط الرياضى

2

السيد  /حسني ابراهيم حسن

رئيس املراجعة

3

السيد  /محمود على محمد

رئيس قسم نشاط رياضى

4

االنسة  /اسماء محمد احمد

اخصائى نشاط رياضى

تقرير الصالة املغطاة بالنادى االوليمبى

عن الفترة من  2018/7/1الى 2019/6/30

 -1انتظام التدريبات بالصالة الدور االول ( صالة املنازالت ) لكل من فرق الكاراتية والتايكوندو واملصارعة
واملالكمة وكذلك اكادمييات النادى املتخصصة مبا فيها اكادميية اجلمباز وفقا جلداول ادارة النشاط

الرياضى .

 -2تشغيل امللعب املعلق لتدريب فرق السلة واليد الناشئني وكذلك االكادمييات وفقا جلداول ادارة النشاط
الرياضى .

 -3انتظام التدريبات بالدور العلوى امللعب الكبير لفرق النادى الدرجة االولى فى السلة واليد وكذلك الفرق
املرتبطة بهم .

 -4انتظام املباريا ت فى الدورى والكاس والدورات اجملمعة للمحترفني فى السلة واليد والفرق املرتبطة بهم وفقا
جلداول االحتادات .

البطوالت والفاعليات التى متت إقامتها بالصالة املغطاه :

 -1بطولة جمعية ممارسى رياضة الكاراتية للتنمية الشاملة يوليو 2018
 -2بطولة منطقة االسكندرية لالساليب للوش كونغوفو يوليو 2018

 -3مهرجان ختام االنشطة الرياضية ملديرية التضامن االجتماعى يوليو 2018
 -4عقد لقاء احلجاج التابع ملديرية التضامن االجتماعى يوليو 2018

 -5بطولة منطقة االسكندرية للوش كونغو فو كأس التحدى يوليو 2018
 -6احتفالية شركة االراضى املقدسة للسياحة أغسطس 2018

 -7اقامة اللقاء الودى بني منتخب الكاراتيه ومنتخب االردن أغسطس 2018

 -8اختبارات كرة اليد املصغرة والتابعة لالحتاد املصرى للكاراتية اغسطس 2018
 -9اقامة فاعليات سبورت اكادميى لالطفال اغسطس 2018
-10

حفل تكرمي رموز النادى اغسطس 2018

-12

حفل املتفوقني علميا سبتمبر 2018

-11
-13
-14
-15

حفل ختام االنشطة الرياضية اغسطس 2018
بطولة منطقة االسكندرية للوش كونغوفو كأس السفير الصينى سبتمبر 2018

اقامة الدورة اجملمعة االولى لبطولة املمتاز سله سيدات أكتوبر 2018

اقامة البطولة العربية لالندية السلة سيدات بحضور ثمان دول اكتوبر 2018

-16

اقامة بطوالت االسكندرية مراحل الكاراتيه اكتوبر 2018

-18

اقامة ندوة اجبارية ملدربى كرة اليد املصغرة يناير 2019

-17
-19

اقامة بطوالت االسكندرية البراعم للكاراتيه يناير 2019

اقامة ندوة عن مستقبل االسكندرية للمهندس احمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية باملنطقة

الشمالية العسكرية يناير 2019

-20

اقامة بطوالت منطقة االسكندرية للكاراتيه فبراير 2019

-22

اقامة بطولة اجلمهورية للجمباز فبراير 2019

-21
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33

اقامة احتفالية نصف العام الطفال النادى مبناسبة اجازة نصف العام فبراير 2019
اقامة مباريات الدور النهائى لبطولة الدورى املمتاز فى الكرة الطائرة فبراير 2019

اقامة بطولة االصدقاء الدولية للكاراتيه فبراير 2019

اقامة بطولة االسكندرية للكاراتيه  11 . 12سنة مارس 2019

اقامة بطولة االسكندرية لذوى االحتياجات اخلاصة كاراتية مارس 2019

اقامة بطولة اجلامعات دورة الشهيد احمد الرفاعى للتايكوندو مارس 2019

اقامة احتفالية االمهات املثاليات للنادى ابريل 2019
اقامة بطولة التاى تشى ابريل 2019

اقامة ندوة مناقشة التعديالت الدستورية

اقامة احتفالية تأييد سيادة الرئيس قبل االنتخابات الرئاسية

اقامة البطولة الدولية لتنس الطاولة للمعاقني املؤهلة لالوليمبياد بحضور  25دولة يونية 2019

اقامة البطولة االفريقية للمعاقني لتنس الطاولة بحضور 12دولة افريقية يونية 2019

مدير الصالة املغطاة لاللعاب الرياضية
أ /جنالء خليل

تقرير أعمال المركز االعالمى

-

-

توثيق تاريخ ابطال النادي االوليميب عرب التاريخ من خالل فيلم تسجيلي بأسم "
االوليمبى مصنع االبطال " .
تدشني املوقع األكرتوني الرمسي للنادي االوليمبى www.olympiclub.com
بشكل متطور يليق بتاريخ النادي العريق ويتضمن تاريخ النادي واالبطال واللجان والفرق
الرياضية .
تغطية كافة االحداث واالحتفاالت من خالل الفيديو وعمل لقاءات ونقل االحداث عرب شاشات
النادي االوليميب الكبرية .
تغطية يومية لالحداث الرياضية ونتائج النشاط الرياضي وفرق النادي املختلفة عرب الصفحة
الرمسية علي موقع التواصل االجتماعي " فيسبوك " والذي ختطي عدد متابعية  60الف
متابع .
أستغالل الصفحة الرمسية للنادي علي موقع التواصل االجتماعي للتسويق وترويج
لالكادمييات ومدارس الكرة .
عمل وحدة مونتاج علي أعلي مستوي لتجهيز تقارير وملخصات احلفالت واألحداث واملباريات
واالستعانة خبربات تعمل يف القنوات الفضائية تطوير مستوي امليديا .
تغطية ومتابعة قرارات جملس االدارة واملدير التنفيذى واالجتماعات الدورية وأنشطة اللجان
املختلفة .
أبراز دور جملس االدارة احلالي يف الطفرة االنشائية وأعمال التطوير ومستوي املنظومة
االمنية والنظافة داخل النادي لصاحل السادة أعضاء النادي الكرام .
التواصل مع مجيع وسائل األعالم املرئية واملكتوبة وأمدادهم باملعلومات والصور والفيدوهات
اخلاصة باالحداث داخل النادي االوليميب .
التواصل مع مجيع األعالميني والصحفيني عن أخر املستجدات واألخبار والبيانات اخلاصة
بالنادي .

مدير المركز األعالمي
األعالمي  /محمد زغلول

تقرير مركز اخلدمات

بيان االحوال املدنية مبركز اخلدمات

فى اطار التوسع فى تقديم اخلدمات لالعضاء وبالتعاون مع مصلحة االحوال املدنية بوزارة الداخلية قام
مركز اخلدمات باستخراج الوثائق التالية خدمة لالعضاء

من  2018/7/1الى 2019/7/30

ميالد الرقم القومى

ميالد اول
مرة

7
12
5
7
9
5
11
11
14
9
5
8
11

2
1
8
2
5
9

114

49

م

الشهر

مستخرجات شهادة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

يوليو
اغسطس
سبتمرب
اكتوبر
نوفمرب
ديسمرب
يناير
فرباير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
يوليو

46
42
46
69
35
45
49
48
58
110
55
292
318

االمجاىل

1213

زواج

وفاه

3
2
2
3
4
8

2

طالق

بطاقات الرقم
القومى

8
8
17

3

59
66
53
62
93
45
62
50
56
75
37
90
91

66

3

839

3
2
3
1
3
19

احصاء عمليات الشهر العقارى عن الفترة من  2019/4/1حتى 2019/8/31

منذ بدء فتح الشهر العقارى بالنادى مت تقدمة خدمات باصدار عدد  40توكيل عام وخاص وتسجيل
سيارات يومية خالل االيام احملددة للعمل ثالل ايام السبت – االحد –االثنني اسبوعياً

بيان شركة املياه
بيان احصائى عن الفرتة من  2017/7/1اىل 2019/7/31
 883 -سداد فواتري

 49 -تعاقد

 36 -شكوى

تقرير أدارة العالقات العامة لعام 2019
 -1تبادل التهانى مع الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة واهلئيات الرياضية واألندية فى املناسبات الدينيةة
والوطنية والرياضية .
 -2اإلشراف على مباريات الدورى املمتاز (ب ) لكرة القدم واستقبال ضيوف النادى.
 -3البطولة العربية لكرة السلة ( سيدات ) .
 -4ندوة املنطقة الشمالية العسكرية ( اهليئة اهلندسية ) عن مشروعات التنمية باحملافظة .
 -5استقبال وفد األحتاد األفريقي لكرة القدم ملعاينة ملعب كرة القدم بالنادى .
 -6احلفل الفنى مبناسبة اجازة نصف العام الدراسى .
 -7حفل جريدة السفري الرياضى الختيار احسن العب .
 -8ندوة عن يوم اإلرهاب .
 -9إفتتاح السيد  /رئيس النادى والسادة اعضاء جملس اإلدارة ملكتب الشهر العقارى خلدمة العضاء النادى
-10

عقد مؤمتر شعبى لدعم التعديالت الدستورية اجلديدة .

-11

االحتفال بيوم عيد شم النسيم .

-12

حل إفتتاح بطولة املالكمة القارية .

-13

حضةةور السةةيد الةةدكتور  /وزيةةر الشةةباب والسةةيد الةةدكتور  /حمةةافق االسةةكندرية و القيةةادات

الرياضية جتديدات صالة الفريق أول سليمان عزت بالنادى .
-14

حفل تكريم الفرق الرياضية وابطال الدورة األفريقية من ابناء النادى .

-15

حفل تكريم الطلبة املتفوقني علميا من ابناء اعضاء النادى .
والله ولى التوفيق،،،،،
مدير العالقات العامة
أ/عادل هيبة

املدير التفيذى

محاسب  /سعيد عبد النبى

النشاط الرياضي
موسم 2019/2018

 -1كرة سلة
 -3كـرة قدم
 -5العـاب قوي
 -7مـالكمة
 -9جـمـباز
 -11مصارعـة

 -2كرة يد
 -4رفـع أثقال
 -6تـنس طاولة
 -8تـايكوندو
 -10كـاراتية
 -12سباحـة

مدير النشاط الرياضى

المدير التنفيذى

ك /حسن كمال درويش

محاسب  /سعيد عبد النبى

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

كـــرة ســـلة

الجهاز الفني واإلداري للفريق االول رجال موسم 2019/2018
1
2

ك  /معاذ زيدان
ك  /عمرو على الصياد
ك  /حازم عبدالعليم محمد
شومان
ك  /معتز محمد عبدالمجيد

مدير ادارى

5

د  /نبيل الغمرى على امام

طبيب

6
7

ك  /فتحى جابر السيد
ك  /محمد الضيفى عطية

احصائى
مدرب احمال

8

ك  /اسالم محمد احمد السطوحى

مدير فنى المرتبط

9

ك  /عباس محمد احمد االصيل

ادارى المرتبط

10

محمود ابو المجد شبل

عامل

3
4

مدير فنى
مدرب عام
مدرب مساعد الفنى و المرتبط

الجهاز الفني واإلداري للفريق االول سيدات موسم 2019/2018
1

االستاذ  /على فؤاد

مشرف عام على الفريق االول سيدات

2

ك  /عبده محمد عبده

مدير فنى و رئيس الجهاز

3

ك  /محمد شوقى محمد شبل

مدرب عام

4

ك  /اسراء خالد

مساعد مدرب عام

5

ك  /محمد تهامى عبدالغنى

مدير ادارى الفريق االول و المرتبط

6
7
8

د  /فاطمة جمال
ك /محمود محمد احمد
ك  /ثراء عبده محمد

طبيبة الفريق
مدرب فريق المرتبط
مساعد مدرب فريق المرتبط

9

رنا حمدى السيد

ادارى فريق المرتبط انسات

10

وليد جالل رمضان

عامل

11

ك  /ماهر صابر

مدير فنى للفريق االول

12

د  /احمد عمران

مدرب احمال

13

ك  /تامر على محمد

مدرب المرتبط

14

ك /نرمين مجاهد محمد

ادارى المرتبط و اعمال ادارية للفريق االول

الجهاز الفني واإلداري لقطاع الناشئين و الناشئات
الجهاز الفني واإلداري لقطاع الناشئين و الناشئات 2019/2018
1

ك  /نبيل محمود عبده

مدرب فريق تحت  20سنه مواليد  99و  2000اوالد

2

ك  /كريم احمد فتحى
ك  /محمد موسكو احمد
المنزالوى
ك  /مصطفى السيد على
ك  /محمد على متولى
ك  /تامر احمد توفيق
ك  /احمد ممدوح احمد

مدرب فريق تحت  18سنه  2001و  2002اوالد

8

ك  /محمد احمد نظير

9

محمد محمود عبدالرحيم

10
11

ك  /محمد تهامى عبدالغنى احمد
ك  /احمد منصور ابراهيم
ك  /اسالم محمد عبدالمنعم
الغول
ك  /احمد عبدالرحيم
ك  /احمد عبدالقادر
د  /احمد عبدالفتاح عمران
محمد عمرو عبدالمنعم
عبدالمجيد

3
4
5
6
7

12
13
14
15
16

مدرب فريق تحت  14سنه مواليد  2005اوالد
مدرب فريق تحت  16سنه ب مواليد  2004اوالد
مدرب فريق تحت  14سنه ب مواليد  2005بنات
مدرب فريق تحت  18سنه مواليد  2002/2001بنات
مدرب فريق تحت  14سنه مواليد  2005بنات
مدرب فريق تحت  16سنه ب مواليد  2004بنات
مدرب فريق تحت  16سنه ج مواليد  2004بنات
مدرب فريق  14سنه ب مواليد  2005بنات
مدرب فريق  14سنه ج مواليد  2005بنات
ادارى اوالد
ادارى اوالد
ادارى البنات
ادارى البنات
ادارى فرق تحت االعداد
عالج طبيعى ( لياقة بدنية ) ناشئين و ناشئات
عامل

نتائج فرق كرة السلة موسم 2019/2018
الفريق

الترتيب

البطولة

الفريق االول لكرة السلة سيدات

المركز الثانى

بطولة منطقة االسكندرية دورى

تحت  16سنة أوالد

المركز الثانى

بطولة كاس اسكندرية

تحت  18سنة اوالد

المركز الثالث

بطولة الجمهورية

تحت  18سنة اوالد

المركز االول

بطولة كاس اسكندرية

تحت  18سنة اوالد

المركز الثالث

بطولة منطقة االسكندرية دورى

تحت  18سنة بنات

المركز الثالث

بطولة منطقة االسكندرية دورى

الجهاز الفني واإلداري لفرق الميني باسكت 2019/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9

رمضان السيد على
مازن تامر فاروق
أحمد حسين أحمد
كريم عادل شعبان
خالد محمد سامح حسن
مهاب محمود عبداللطيف
مؤمن حسن السيد
أحمد ناجى حسن
عمر أسامة محمود

10

محمد محمود فرج

11
12
13

عفاف عبدالفتاح محمد محمد
هاجر عصام الدين عبدالوهاب
نورهان احمد عبدالستار
منه هللا سامى احمد فهمى
لوجينا طارق خليل
ثراء عبده محمد
أسامة محمد احمد محمود
سلمى محمود بالل عقيد
محمد أحمد غريب
محمود احمد الغمرى
إيمان اشرف عباس
محمد وائل محمد سعيد

14
15
16
17
18
19
20
21
22

رئيس قطاع المينى باسكت واألكاديميات
مدرب  2006أوالد
مدرب ( 2006ب ) أوالد  ( 2007 +ج ) بنات
( 2007أ) بنات
مدرب ( 2008أ) أوالد  ( 2006 +أ ) بنات
مدرب ( 2008ب) أوالد ( 2009 +ب) بنات
مدرب  ( 2009أ ) أوالد
مدرب ( 2007أ) أوالد ( 2007 +ب) أوالد
مدرب ( 2006ب) بنات
مدرب ( 2007ب) بنات  +مساعد مدرب فريق 2006
بنات ( أ )
مدرب ( 2008أ) بنات
مدرب ( 2008ب) بنات ( 2006 +ج) بنات
مدرب ( 2008ج) بنات
مدرب ( 2008د ) بنات
مدرب ( 2009أ) بنات
مدرب ( 2009ج) بنات
أخصائى لياقة وإعداد بدنى
إدارى بنات
إدارى فرق  13سنة ( أ  ،ب )
إدارى
إدارى بنات
إدارى بنين

العبي كرة السلة الدوليين
-1

الالعب سراج الدين علي حصل علي ثاني بطولة االلعاب االفريقيه لكرة السلة  3 × 3مع القومي

-2

الالعبة  /حنين أحمد حسن  -العبة كرة سلة  -الحصول علي المركز االول في تصفيات المنطقة

الخامسة المؤهلة لاللعاب االفريقية كرة سلة

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

كــرة الـــيد

الجهاز الفني واإلداري للفريق االول وفرق المرتبط  98و  2000موسم 2019/2018
1
2
3
4
5
6
7
8

شريف المرسي أبو العباس
وليد المرسي أبو العباس
ك /احمد محمد احمد غصوب
ك /ممدوح عبد المنعم على
ك /وائل محمد محمود الفرماوى
د /محمد على عبد الرازق جمعة
د /محمد سمير محمود مصطفي
د /طارق محمد سالم رحاب

رئيس الجهاز الفني لكرة اليد
مدير اللعبة ورئيس قطاع الناشئين
مدرب الفريق االول و فريق المرتبط 1998
مدرب فريق المرتبط 2000
إداري الفريق المرتبط
أخصائي عالج طبيعى الفريق االول
أخصائي عالج طبيعى للمرتبط 1998،2000
محلل فنى اداء للفريق

الجهاز الفني واإلداري لفرق الناشئين موسم 2019/2018
1
2

مدرب فريق 2002

محمد ابراهيم محمد إبراهيم
مصطفى أحمد برعى
اسالم محمد طلعت ابراهيم

مدرب فريق  2008ب بنين  2006-بنات //صيفية وشتوية

6
7

محمد جمال محمود حسنين
عمرو محمد محمد عبد الشافي

مساعد مدرب فريق  2008ب بنين وفريق  2004أ
مدرب فريق  ( 2004ب )  ( 2006-أ )  //صيفية
وشتوية
مساعد مدرب فريق  ( 2006ب ) أوالد
مدرب فريق  ( 2008أ ) أوالد  //صيفية وشتوية

محمود عماد محمد عبد القادر الرفاعي

مدرب فريق  2008بنات  //صيفية وشتوية

8
9
10
11

مازن محمد احمد خليل
ابراهيم حسن عليوه
عماد محمد عبد القادر الرفاعي
محمد عبد الحليم محمد عطية

مدرب فريق  2010أوالد  //صيفية وشتوية

3
4
5

12
13
14
15
16

كريم عبد المالك حمزة قادوس

مشرف كرة اليد المصغرة  -ومنسق االتحاد العام والمنطقة

حسام الدين محمد محمود الفرماوى
وليد محمد عطيه
محمد محمد صبرى علي الصقيلي
محمد حسنين السيد حسنين

مدير فنى االكاديميات و مشرف على البنات
مدير ادارى لقطاع الناشئين
إداري مراحل  2008بنات  2010،أوالد  2008،أوالد
( أ )  (2004 ،ب )
رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين كره اليد
إداري مراحل  2006أوالد (ب )  ( 2008 ،أ )
أخصائي عالج طبيعى وتأهيل
إداري

إسالم السيد السيد

نتائج  :كرة اليد
فريق مواليد  2006بنات :
حصل علي المركز الرابع في بطوله الجمهوريه
فريق مواليد 2010
حصل الفريق علي المركز الثاني ( )2والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية
الصيفية .

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

كــرة القــدم

العبي كرة القدم الدوليين
 -1الالعب  /عبد الرحمن عباس
حصل علي برونزية اوليمبياد الشباب مع المنتخب القومي لكرة الصاالت

الجهاز الفني واإلداري لقطاع الناشئين لكرة القدم موسم 2019/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27

ك  /اسامه حسن يوسف رضوان
علي السعيد على حماد
هشام احمد ابراهيم
حسين صالح عبد الرحيم عبد العال
احمد امين انور (موكى)
وائل محمد سعيد الدقاق
محمد فاروق محمد منصور
أحمد محمد محمد نور
محمد حسن ذكى مرعى
محمد صالح الدين ابراهيم عثمان
هيثم محمد اسماعيل عبد الموجود
محمد إيهاب محمد شوقي
محمد حسن ابراهيم محمد يوسف
وائل محمود إبراهيم
شريف عبد هللا
محمد مجدي محمد عبد الصادق
اسالم مصطفى شتا
محمد احمد كامل محمد
عوض إبراهيم عوض أبو ديبة
ياسر حامد عوض العمراوى
أدهم أحمد أبو الحمد
شادى محمود عبد العزيز غزال
ياسر انور محمود عطيه
محمد حسن عبد السالم السمرة
عصام أحمد محمد السيد
طارق سعد بدر على
محمد جمعة محمد ابراهيم

المدير الفنى لقطاع الناشئين و فريق مواليد  97لكرة القدم
مدير ادارى قطاع الناشئين لكرة القدم
مدرب فريق 1999
مدرب فريق 2000
مدرب فريق 2002
مدرب فريق 2003
مدرب فريق 2004
مدرب فريق 1997
مدرب فريق  2005و 2001
مدرب مساعد فريق 1997
مدرب مساعد فريق 1999
مساعد مدرب فريق 2001
مساعد مدرب فريق 2002
مساعد مدرب فريق 2003
مساعد مدرب فريق 2004
مساعد مدرب فريق 2005
مدرب فريق 2005
مدرب حراس فريق 1999 -1997
مدرب حراس فريق 2001 -2000
مدرب حراس فريق 2003 -2002
مدرب حراس فريق 2005 -2004
ادارى 99 -97
ادارى 2001 -2000
ادارى 2003 -2002
ادارى 2005 -2004
اخصائى عالج 2001-2000-99-97
اخصائى عالج 2005-2004- 2003-2002

الجهاز الفني واإلداري لمدرسة كرة القدم موسم 2019/2018
1

عصام محمد ابو يوسف

رئيس جهاز مدرسة الكرة والبراعم

2

محمد محمود محمد حسن

مدرب فريق  2006أ  ،ب

3

اسالم عبد الحميد عبد الجميل

مدرب فريق  2008أ  ،ب

4

عثمان محمد عثمان

مدرب فريق  2009أ  ،ب

5

مصطفى السيد بدرى

مساعد مدرب 2009- 2007

6

احمد على الفرماوى

مساعد مدرب 2008-2006

7

مسعد محمد محمد زهران

مدرب حراس  2009- 2008أ  ،ب

8

محمد طارق عبد الرحيم

ادارى  2007- 2006أ

9

محمد احمد سعد

ادارى  2009 - 2008أ

10

حسن ابراهيم محمد سطوحى

ادارى فرق المدرسة ب

11
12

عبد الحكيم سليم عثمان
حماده محمد مصطفى الجندى

رئيس قطاع ما قبل المسابقات
مدرب فريق 2011

13

محمود ابراهيم السيد

مدرب فريق 2010

14

شعبان رشاد عبد الرحيم

مشرف عام قطاع ما قبل المسابقات

نتائج فرق قطاع الناشئين لكرة القدم
الفريق

موسم 2019/2018
الترتيب

البطولة

مواليد 1997

الثانى

دورى فرع االسكندرية

مواليد 2000

الثالث

دورى فرع االسكندرية

الثانى

دورى فرع االسكندرية

االول

قطاع االسكندرية والبحيرة

االول

دورى فرع االسكندرية

االول

قطاع االسكندرية والبحيرة

مواليد 2004

الثالث

دورى فرع االسكندرية

مواليد 2005

الثالث

دورى فرع االسكندرية

مواليد 2002

مواليد 2003

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

رفــع االثقـــال

أوال  :نتائج فرق رفع األثقال عن لعام 2019/2018
الجهاز الفني واإلداري
1

جابر حافظ حسن علي

رئيس جهاز

2

السيد علي عبده أحمد عبد الكريم

مدرب

3

حسن محمد عبد الرحمن

مدرب

4

إبراهيم السيد محمد الصباغ

مدرب

نتائج رفع االثقال عن للموسم الرياضي 2019/2018
أوال :بطولة منطقة االسكندرية للدرجة االولي
البنين-:

بتاريخ 2018/5/11 :المقامة باالسكندريه

 -1محمد علي عبد الرحمن وزن  61المركز االول
 -2أحمد علي عبد الرحمن وزن  78المركز االول
 -3مصطفي سعيد مصطفي وزن  73المركز االول
 -4عمر احمد فؤاد وزن  81المركز الثاني
 -5محمد علي حسن اللقاني وزن  109المركز الثالث
 -6مصطفي محمد عبد الحليم وزن 109 +المركز الثالث

االنسات-:
 -1منه هللا محمد عبد السالم وزن  59المركز الثالث
 -2نهي عبد الدايم وزن  87المركز الثالث

ثانيا :بطولة كأس مصر

بتاريخ 2019/1/28 :و حتي  2019/2/3المقامة بأسيوط

 -1منه هللا محمد عبد السالم وزن  59المركز الثاني
-2هاجر بدوي احمد عثمان وزن  71المركز االول
 -3نهي عبد الدايم وزن  87المركز االول

ثالثا  :بطولة منطقه االسكندريه تحت  17-15سنه
البنين-:
 -1شهاب الدين خير هللا وزن  61المركز الثاني
-3عبد هللا ممدوح عبد هللا وزن  61المركز االول
-5محمد عالء نصر الدين وزن  55المركز االول
-7محمد ثابت محمد امير وزن  73المركز ثاني
-9زياد عطا عبد الحميد وزن  81المركز الثاني

بتاريخ 2018/10/5 :المقامه (بصاله استاد االسكندريه)

 -2عبد هللا حسن حسن وزن  67المركز الثاني
 -4احمد ابراهيم عبد الرحمن وزن  61المركز الثالث
-6احمد محمود احمد شحاته وزن  49المركز االول
 -8يوسف ايهاب محمد وزن  67المركز ثالث
 -10زياد محسن مفتاح وزن  102المركز الثاني

حصل فريق البنين علي المركز الثاني في البطوله

االنسات-:

-1شيماء اسامه محمد وزن  49المركز ثاني
 -3فاطمه الزهراء ثابت وزن  49المركز اول

 -2منه هللا محمد عبد السالم وزن  59المركز االول
 -4االء عاطف عبد الغني وزن  63المركز اول

ثالثا  :بطولة منطقه االسكندريه تحت  20سنه
البنين-:

بتاريخ 2018/12/14 :المقامه (بصاله استاد االسكندريه)

 -2أحمد علي عبد الرحمن وزن  78المركز االول
-4عمر احمد فؤاد وزن  81المركز الثاني
-6امير سامي محمد وزن  81المركز االول
-8عمر احمد فؤاد وزن  81المركز الثاني
-10احمد علي ابراهيم وزن  55المركز االول

 -1محمد علي عبد الرحمن وزن  61المركز االول
-3مصطفي سعيد مصطفي وزن  73المركز االول
 -5بكري محمود بكري وزن  89المركز االول
-7احمد راضي السيد وزن  96المركز الثاني
 -9اسالم ربيع رمضان وزن  96المركز الثالث
-11حازم ابراهيم بكري وزن  89المركز االول
حصل فريق البنين علي المركز االول في البطوله

االنسات-:
 -1شيماء اسامه محمد وزن  49المركز االول
-3هاجر بدوي احمد عثمان وزن  71المركز االول
-5اسماء السيد عبد الحميد وزن  71المركز الثاني

 -2منه هللا محمد عبد السالم وزن  59المركز االول
 -4شيماء اسامه محمد وزن  71المركز االول

حصل الفريق علي المركز االول في بطوله االنسات

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

العاب القوى

الجهاز الفني واإلداري اللعاب القوي للموسم الرياضي 2019/2018
الجهاز الفني واإلداري لقطاع الناشئين
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ك  /على خليل ابراهيم
ك  /عادل حسام الدين مصطفى
ك  /محمد الضيفى عطيه
ك  /محمود حلمى كشك
ك  /نادية محمود خليل ابراهيم
ك  /نجم الدين ابا زيد محمد
ك  /احمد حسن احمد محمد
ك  /احمد صابر السيد
ك  /محمد محمد حمدى خضر
ك  /منه هللا ايمن محمد حسين
ك  /محمد صالح عبده
ك  /سارة محمد طاهر

رئيس الجهاز ومدرب الدرجة االولى و  18 ، 20سنه ( رمى)

مدرب عام للوثب
رئيس قطاع الناشئين و مدرب مسافات قصيرة
مدرب رمى
مدربة حواجز
مدرب مسافات متوسطة و طويلة
مدرب مسافات متوسطة ناشئين
مساعد مدرب مسافات طويلة
مدرب سباقات طريق وضاحية
مدربة ناشئين  12و  14سنه
مدرب الوثب بانواعه
مدير ادارى

نتائج الالعبين الدوليين
الالعب  /معتز محمد السيد
المركز الثالث فى البطولة العربية الثامنة عشرة ( دفع جلة ) والتى أقيمت فى األدرن 2018
شارك فى بطولة العالم للشباب تحت  20سنة بفنلندا عام 2018
المركز االول فى بطولة الجائزة الكبرى والتى أقيمت فى المركز االوليمبى بالمعادى 2018
المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للدرجة االولى ( دفع الجلة ) عام 2018
المركز االول فى بطولة الجمهورية تحت  20سنة ( دفع الجلة ) عام 2018
المركز االول والميدالية الذهبية لبطولة افريقيا في سباق دفع الجلة تحت  20سنة من 2019/4/21 – 14
بابيدجان ( ساحل العاج )

نتائج فرق ألعاب القوى عن للموسم الرياضي 2019/2018
اوالً :بطولة الجمهورية للشباب و الشابات ( تحت20سنة).
تاريخ البطولة :يوم  2018 / 2 /14حتى 2018/2/16
 -1الالعب  /معتز محمد السيد
 -2الالعبة /ياسمين عماد السيد
 -3الالعبة  /دينا محمد خالد

 المركز اول ( جلة ) المركز االول ( وثب ثالثى  ،وثب طويل) -المركز الثالث ( رمح )

ثانياً :بطولة الجمهورية لالشبال ( تحت 16سنة).

تاريخ البطولة :يوم  2018 / 3 /7حتى 2018/ 3 /9
 -1الالعبة  /روان عادل محمد
 -2الالعبة /ملك ايمن السيد

مكان البطولة :بالمركز االوليمبى بالمعادى.

مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.

 المركز الثالث ( قرص ) -المركز الثالث ( مركب )

ثال ًثا :بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات( تحت  18سنة).

تاريخ البطولة :يوم  2018 / 3 /14حتى  2018/ 3 /16مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.
 -1الالعبة  /ياسمين عماد السيد
 -2الالعبة /ملك ايمن السيد

رابعاً :بطولة الجمهورية للدرجة االولى .

 المركز الثانى ( وثب طويل  ،ثالثى ) -المركز الثالث ( مركب )

تاريخ البطولة :يوم  2018 / 4 /11حتى  2018/ 4 /13مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.
-1
-2
-3
-4

 المركز الثانى (وثب ثالثى ) ،الثالث (وثب طويل )الالعبة  /ياسمين عماد السيد
 المركز الثالث ( وثب طويل )الالعب /محمد طارق محمد
 المركز الثالث ( جلة )الالعب  /معتز ممدوح احمد
( محمد طارق محمد  ،احمد اسامة محمد ،على ابو النور صالح ،عبدالرحمن على حسن)  -المركز الثالث
( تتابع  100× 4م)

خامساً :بطولة الجائزة الكبرى.
تاريخ البطولة :يوم 2018 / 4 /27
 -1الالعب  /معتز محمد السيد
 -2الالعب /معتز ممدوح احمد
 -3الالعب  /محمد طارق محمد

سادساً :بطولة الجمهورية (تحت  16سنة).

مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.
 المركز االول (دفع جلة ) المركز الثانى ( دفع جلة ) -المركز الثالث ( وثب طويل )

تاريخ البطولة :يوم  2018 / 8 /2حتى 2018/ 8 /3

مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.

 ( -1تهانى السيد عبد اللطيف  ،شروق حامد جابر ،فرح وليد احمد ،جينا صبحى بباوى)
 المركز االول ( تتابع  100× 4م بنات ) المركز الثانى ( مركب –  80م  /ح ) - 2ملك ايمن السيد

سابعاً :بطولة الجمهورية للشباب والشابات(تحت  20سنة).

تاريخ البطولة :يوم  2018 / 8 /15حتى  2018/ 8 /17مكان البطولة :بالمركز االوليمبى بالمعادى.
-

 - 1ياسمين عماد السيد امين
 - 2ياسمين عماد السيد امين
 – 3دينا محمد خالد محمود
 – 4محمود ايمن السيد ابو ضيف

المركز االول ( الوثب الثالثى )
المركز االول ( وثب طويل )
المركز الثالث ( رمح )
المركز الثالث ( العشارى المركب )

ثامناً :بطولة الجمهورية للشباب والشابات (تحت  18سنة).
تاريخ البطولة :يوم  2018 / 8 /28حتى  2018/ 8 /30مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.
 - 1ياسمين عماد السيد امين

 -المركز االول ( الوثب الثالثى  +وثب طويل )

تاسعاً :بطولة الجمهورية الدرجة االولى ( رجال  -سيدات ) .
تاريخ البطولة :يوم  2018 / 9 /5حتى 2018/ 9 /7
 - 1ياسمين عماد السيد امين
 – 2محمد طارق محمد

مكان البطولة  :بالمركز االوليمبى بالمعادى.
 المركز الثانى ( الوثب الثالثى  +وثب طويل ) -المركز الثانى ( وثب طويل )

عاشراً :بطولة الجمهورية الدرجة االولى( رجال)
مكان البطولة :المركز االوليمبى بالمعادى.

تاريخ البطولة :يوم 2018 / 9 /14

 المركز الثانى ( دفع جلة ) -المركز الثالث ( دفع جلة)

 - 1معتز محمد السيد
 – 2معتز ممدوح احمد

الحادى عشر :بطولة الجمهورية (تحت  14سنة)
مكان البطولة :المركز االوليمبى

تاريخ البطولة :يوم 2018 / 10 /26-25
بالمعادى.

 -المركز الثالث ( دفع جلة )

 - 1عبدالرحمن هانى سعيد

الثانى عشر :بطولة الجمهورية للضاحية
مكان البطولة :بمركز شباب الجزيرة.

تاريخ البطولة :يوم 2018 / 11 /23

فريق تحت  20سنه بنات (:ندى مصطفى بريهان على روان محمود رويدا محمد حبيبة عمرو) -حصول الفريق
على المركز الثالث جمهورية
–

–

–

–

الثالث عشر :بطولة الجمهورية للضاحية.
تاريخ البطولة :يوم 2018 / 12 /8

مكان البطولة  :بمركز شباب الجزيرة.

 حصول الفريق على المركز الثالث جمهورية -1فريق تحت  16سنه بنات:
( منه هللا محمود على – فريدة عصام حسين – ميرنا سامح – زينة حامد جابر – سمية ناجى -كنزى طارق ابراهيم
)
 المركز الثانى (فردى) تحت  20سنه -2بريهان على مسعد

الرابع عشر :بطولة درع الجمهورية اشبال (تحت16سنه).
مكان البطولة  :ستاد بنها الرياضى.

تاريخ البطولة :يوم 2019 / 2 / 15-14

 المركز االول ( 80م ) حواجز  -مركب -1ملك ايمن السيد
 المركز االول ( قرص ) -2روان عادل محمد
 المركز الثانى ( وثب طويل  +وثب ثالثى ) – 3مريم ابراهيم محمود
 المركز الثالث ( وثب ثالثى ) – 4تهانى سيد عبداللطيف
 (- 5تهانى سيد عبد اللطيف  ،ملك ايمن السيد ،مريم ابراهيم محمود ،نور محمد محمود)  -المركز الثالث ( تتابع 4
× 100م بنات )
 (- 6زينه حامد جابر  ،فريدة عصام حسين ،جينا صبحى بيباوى ،منه هللا محمود على)  -المركز الثالث ( تتابع 4
× 400م بنات )

الخامس عشر :بطولة الجمهورية للشباب و الشابات .
تاريخ البطولة :يوم 2019 / 2 / 24-22
 – 1ياسمين عماد السيد
 – 2محمود ايمن السيد

مكان البطولة  :المركز االوليمبى بالمعادى.
 المركز االول ( وثب طويل  ،وثب ثالثى ) -المركز الثالث ( رمح )

السادس عشر :بطولة الجمهورية( للدرجه االولى) .
تاريخ البطولة :يوم 2019 / 3 / 14-12
 – 1معتز محمد السيد
 – 2ياسمين عماد السيد
 – 3محمد طارق محمد

مكان البطولة  :المركز االوليمبى بالمعادى.
 المركز الثالث ( دفع جله ) المركز الثانى ( وثب طويل  ،وثب ثالثى ) -المركز الثالث ( وثب طويل )

السابع عشر :بطولة الجمهورية( تحت 18سنه).
تاريخ البطولة :يوم 2019 / 3 / 24-22

مكان البطولة  :المركز االوليمبى بالمعادى.

 المركز االول ( مركب )  ،الثانى (100م ) – 1ملك ايمن السيد
 المركز الثانى ( وثب طويل  ،وثب ثالثى ) – 2ياسمين عماد السيد
 المركز الثالث ( وثب ثالثى ) – 3تهانى السيد عبداللطيف
 المركز الثانى – 4تتابع  100×4م بنات
( ملك ايمن السيد  ،ياسمين عماد  ،تهانى سيد  ،مريم ابراهيم )

الترتيب العام لبطولة الدرع العام للمنطقة
( لمرحلة تحت  20 ، 18 ، 16سنه – الدرجة االولى )
بنين – بنات
المركز االول لعام 2019
بطولة المنطقة تحت  16سنه لعام .2019
 مرحلة تحت  16سنه ( بنين ) درع : مرحلة تحت  16سنه ( بنات ) درع : -مرحلة تحت  16سنه ( بنين  -بنات ) درع :

المركز الثالث
المركز الثانى
المركز الثانى

بطولة المنطقة تحت  18سنه لعام . 2019
 مرحلة تحت  18سنه ( بنات ) درع : -مرحلة تحت  18سنه ( بنين  -بنات ) درع :

المركز االول
المركز الثالث

بطولة المنطقة تحت  20سنه لعام . 2019
 مرحلة تحت  20سنه ( بنين ) درع : مرحلة تحت  20سنه ( بنات ) درع : -مرحلة تحت  20سنه ( بنين  -بنات ) درع :

المركز الثانى
المركز الثالث
المركز الثالث

بطولة المنطقة ( الدرجة االولى ) لعام . 2019
 مرحلة الدرجة االولى ( بنين ) درع : مرحلةالدرجة االولى ( بنات ) درع : -مرحلة الدرجة االولى ( بنين  -بنات ) درع :

المركز االول
المركز االول
المركز االول

بطولة المنطقة للدرع لعام 2019
مرحلة تحت  ( 18بنين و بنات )
بنات

بنين
م

االسم

المركز

السباق

1
2
3
4
5
6
7
8
9

محمد عبدالباقى السيد
بالل احمد سعيد
فارس محمد عبده
ايهاب معروف السيد
عبدالرحمن عبدالمجيد
سيف الدين محمد محمود
محمد احمد مصطفى
سيف الدين محمد محمود
مروان السيد صديق

الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
االول
االول
االول
الثالث
الثالث

 100×4تتابع
 100×4تتابع
 100×4تتابع
 100×4تتابع
110م حواجز
دفع جله
الوثب الطويل
القرص
3000م جرى

االسم

المركز

السباق

مرحلة تحت  ( 16بنين و بنات )
بنات

بنين
م

االسم

المركز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بالل علوان قنديل سعد
عبدالرحمن هانى سعيد
احمد صالح الدين محمد
احمد صالح الدين محمد

الثالث
الثانى
الثالث
الثانى

السباق

االسم

ملك ايمن السيد
3000م مشى
مريم ابراهيم محمود
دفع الجله
ملك ايمن السيد
دفع الجله
تهانى السيد عبداللطيف
القرص
نور محمد محمود
حبيبه رمضان الطودى
ميرنا سامح ابراهيم
فريدة عصام حسين
زينه حامد جابر حامد
زينه حامد جابر حامد
ملك ايمن السيد
تهانى سيد عبداللطيف
جومانه تامر مجدى
مريم ابراهيم محمود
نور محمد محمود
روان عادل محمد
زينه حامد جابر حامد
فريده عصام حسين
مريم ابراهيم محمود
تهانى سيد عبداللطيف

المركز

السباق

االول
االول
االول
االول
االول
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
االول
االول
الثانى
الثالث
االول
الثالث
االول
االول
الثانى
االول
الثانى

300م حواجز
100×4تتابع
100×4
100×4
100×4
400×4
400×4
400×4
400×4
 1500م جرى
80م حواجز
100م عدو
الرمح
الوثب الثالثى
الوثب الثالثى
القرص
3000م جرى
3000م جرى
الوثب الطويل
الوثب الطويل

بطولة المنطقة للدرع لعام 2018
حصل الالعبين على المراكز اآلتية -:
مرحلة الدرجة االولى ( بنين و بنات )
بنات

بنين
م

االسم

المركز

السباق

االسم

المركز

السباق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مهدى مصطفى محمود
محمد عبدالستار محمد
عبدالرحمن امام احمد
مهدى مصطفى محمود
احمد اسامة محمد
على ابوالنور صالح
عبدالرحمن على حسن
محمود ايمن السيد
عبدالرحمن امام احمد
محمد عبدالستار
مهدى مصطفى محمود
ممدوح ابراهيم ممدوح
محمد هشام محمد
معتز ممدوح احمد
محمد هشام محمد
ممدوح ابراهيم ممدوح
محمود ايمن السيد

االول
الثالث
الثالث
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
االول
االول
االول
االول
االول
الثانى
الثالث
الثانى
االول

800م عدو
800م عدو
400م حواجز
1500م جرى
 100*4تتابع
 100*4تتابع
 100*4تتابع
 100*4تتابع
 100*4تتابع
 400*4تتابع
 400*4تتابع
 400*4تتابع
دفع الجلة
دفع الجلة
القرص
الوثب العالى
الوثب الطويل

بريهان على مسعد
سمية ناجى محمد
منال احمد محمود
هدى سالم السيد
سهيلة سعيد جالل
ياسمين عماد السيد
ايه حازم اسماعيل
مريم ناصرالدين عباس
ياسمين عماد السيد
ندى ممدوح حسين
ندا نصر عبداللطيف
ياسمين عماد السيد
نانسى سعيد زهران
روفيدا عبدالعزيز عطيه

االول
الثالث
الثانى
الثالث
الثانى
االول
الثانى
الثالث
االول
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

 5000م جرى
 5000م جرى
 3000م جرى
3000م جرى
3000م مشى
الوثب الطويل
دفع الجلة
دفع الجلة
الوثب الثالثى
الوثب الثالثى
 100*4تتابع
 100*4تتابع
 100*4تتابع
 100*4تتابع

18

محمد محمد حمدى

االول

الوثب الثالثى

مرحلة تحت  18سنه ( بنين و بنات )
بنات
م

االسم

المركز

السباق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

زينه حامد جابر
جومانه ياسر عبداللطيف
ملك ايمن السيد
شهد محمد عيد
مريم ابراهيم محمود
تهانى سيد عبداللطيف
ملك ايمن السيد ابوضيف
زينه حامد جابر
فريده عصام حسين
فريده عصام حسين
مريم ابراهيم محمود
نور محمد محمود

االول
الثالث
االول
الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
االول
الثانى
االول
االول
الثانى

800م عدو
 800م عدو
 100م عدو
 100×4تتابع
 100×4تتابع
 100×4تتابع
 100×4تتابع
1500م جرى
1500م جرى
3000م جرى
الوثب الثالثى
الوثب الثالثى

13
14
15
16
17
18
19
20

فرح وليد احمد
تهانى سيد عبداللطيف
سجى احمد عبدالحميد
مريم محمود ابراهيم
فرح وليد احمد
جومانا تامر مجدى
روان عادل محمد
مريم محمد رفاعى

الثالث
الثالث
الثالث
االول
الثانى
الثالث
االول
الثانى

الوثب الثالثى
الوثب الثالثى
الوثب الثالثى
الوثب الطويل
الوثب الطويل
الرمح
القرص
دفع الجله

الثامن عشر :بطولة الجمهورية (تحت 18سنه).
تاريخ البطولة :يوم 2019 / 7 / 26-24
حصل الالعبين على المراكز اآلتية -:
 – 1ياسمين عماد السيد
 – 2معتز محمد الجوهرى

مكان البطولة  :المركز االوليمبى بالمعادى.
 المركز الثانى ( الوثب الثالثى ) -المركزالثالث ( دفع جلة )

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

تنس الطاولة

نتائج فريق تنس الطاولة
عن الموسم الرياضي 2019/2018
أوالً بيان الجهاز الفني للعبة تنس الطاولة للموسم الرياضي 2019/2018
الجهاز الفني واإلداري
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

خالد ابو الحجاج محمد عبد القادر
مصطفى عبد السالم فهمى قاسم
ماجد سعيد امين حسن
رياض نسيم احمد عثمان
شريف اسماعيل على عبد الباقى
شادى زكريا مصباح مصباح
احمد محمد عبد الحميد ابراهيم
مهند مصطفى محمد حسن
كريم محمد عبد العزيز محمد
اسبرانس مراد فرج ابو اليمين
ابراهيم رياض لبيب جوهر
منعم فاروق ابراهيم موسى

رئيس جهاز مدير فنى للفريق ادارى عام الفرق
مدرب فريق اول سيدات وناشئات
مدرب فريق اول سيدات وناشئات
مدرب قطاع الرجال
مدرب قطاع الرجال
مدرب قطاع البنات
مدرب  12سنة بنين
مدرب قطاع الناشئين بنين
ادارى رجال تحت  14بنين
ادارى سيدات تحت  14بنات  12 +بنات
مدرب بنات تحت  10سنوات
مدرب الفريق االول رجال

الالعبين الدوليين ( تنس الطاولة )
 -1االء يحيى حسن فهمى

 -2بسمه بهاء الدين

 -3نور طارق إبراهيم

البطوالت الدولية المشاركين بها الالعبين
بطوله مصر الدولية خالل الفترة من  2019/2/7حتى 2019/2/11
 -1االء يحيى حسن فهمى
 -2بسمه بهاء الدين
 -3نور طارق إبراهيم

ضمن صفوف المنتخب المصرى
 حصول الالعبة االء يحيى حسن فهمى على المركز الثالث (ميدالية برونزيه) فى مسابقة فردى الناشئات تحت 18سنه حصولها على المركز الثالث (ميدالية برونزية ) فى مسابقة فرق الناشئات تحت  18سنه -حصول الالعبة االء يحيى حسن على المركز الثالث (ميدالية برونزية ) فى مسابقة فردى الناشئات

بطوله البحرين الدولية خالل الفترة من  2019/2/7حتى 2019/2/11
 -حصول الالعبة االء يحيى حسن على المركز الثالث (ميدالية برونزية )فى مسابقة فردى الناشئات

بطوله افريقيا للناشئين للفترة من  2019/4/7حتى  2019/4/13بمدينه اكرا بغانا
-

حصول االعبة االء يحيى حسن على المركز االول فى مسابقة زوجى المختلط للناشئين تحت  18سنه
كما حصلت على المركز االول فى مسابقة فرق تحت  18سنه
حصلت على المركز الثانى فى مسابقة زوجى الناشئات تحت  18سنه
حصلت على المركز الثالث فى مسابقة فردى ناشئات تحت  18سنه

نتائج بطوالت الجمهورية للموسم الرياضي 2019/2018
بطوله الجمهورية المفتوحة االولى لعمومى الرجال والسيدات مكان البطولة  :راس البر
موعد اقامة البطولة 2018/9/16 :حتى 2018/9/18

حصول الالعبة االء يحيى حسن على المركز االول زوجى على مستوى الجمهورية
اسم البطولة  :الدور االول للدورى الممتاز للسيدات مكان البطولة  :االسماعيلية
موعد اقامة البطولة 2018/10/6 :حتى 2018/10/7

الفوز فى جميع المباريات والحصول على المركز االول وأسماء الالعبات المشاركات -:
-1االء يحى حسن
 -6سلمى حامد االمام

 -2سارة احمد يوسف
 -7اية يحيى حسن

 -3بسمة بهاء الدين

 -4هاجر احمد

 -5نيرة محمد موسى

 -8جهاد جابر

بطوله الجمهورية المفتوحة الثانية للناشئين والناشئات تحت 18و 21سنة مكان البطولة  :االسماعيلية
موعد اقامة البطولة:

 2018/10/11حتى 2018/10/15

حصول الالعبة االء يحيى حسن والالعبة ريناد محمد فتحى بالمركز االول لمنافسات الزوجى تحت مرحله  18سنة

بطوله االسكندرية للناشئين والناشئات تحت  12،15،18،21سنة في الفترة من  2018/11/11حتى
2018/11/14
اشتراك النادى بعدد  8فرق وكانت النتائج كاالتى
-1حصول فريق  12سنة اوالد على المركز الثانى
-3حصول فريق  18سنة بنات على المركزاالول

-2حصول فريق  15سنة اوالد على المركز الثالث
-4حصول فريق 21سنة بنات على المركز االول

مسابقة فرق االندية بسبورتنج فى الفترة من  2018/11/23حتى 2018/11/26
حصول فريق  21سنه بنات وناشئات تحت  18سنه على المركز االول (ميدالية ذهبية )
البطولة  :اسم البطولة  :بطوله الجمهورية لفرق االندية تحت  21،18،15،12سنة ناشئين وناشئات
مكان البطولة  :سبورتنج موعد اقامة البطولة 2018/11/23 :حتى 2018/11/26

 - 1حصول فريق  18سنة بنات على المركز الثانى -2حصول فريق 21سنة بنات على المركز االول

الدورى الممتاز لمرتبط السيدات على ملعب نادى قناة السويس الفترة من  2019/2/1حتى 2019/2/2
حصل الفريق علي المركز الثانى .

بطوله الجمهورية الثانية لعمومى الرجال والسيدات والشباب تحت 21سنة والناشئين والناشئات تحت 18سنه
للفترة من  2019/2/14حتى  2019/2/18بصاله اتحاد الشرطه القاهرة
حصول الالعبة االء يحيى حسن على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى فردى الناشئات تحت  18سنه

بطوله الجمهورية الثالثة بنادى اتحاد الشرطه للفترة من  2019/2/14حتى 2019/2/28
حصول الالعبه االء يحيى حسن على المركز الثالث (ميدالية برونزية ) فى مسابقة فردى الناشئات تحت  18سنه

بطوله الجمهورية الثانية المقامه باالسماعيليه خالل الفترة من  2019/8/15حتى 2019/8/19
حصول الالعبة االء يحيى حسن على المركز االول (ميدالية ذهبية ) فى مسابقة زوجى الناشئات

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

المالكمة

أوالً:الجهاز الفني للعبةالمالكمةلعام 2019 / 2018
الجهاز الفني واإلداري
1

عبدالظاهر ايوب

رئيس جهاز و مدير فنى الدرجة االولى

2

فايق عدلى عزب

مدير أدارى الفريق

3

محمد عبد الحكيم السيد

مساعد مدرب الدرجة االولى و مدرب فريق 2004

4

انور عبدالجليل

مدرب الشباب مواليد 2005-2003

5

محمد طه محمود

مدرب الناشئين مواليد 2002-2001

6

ايمن حنفى

اداري الفريق

العبي المالكمة الدوليين :
الالعب  /يسرى رزق مصطفى
ذهبية في بطولة البحر االبيض المتوسط تراجوانا – اسباينا خالل الموسم الرياضي 2018/2017

مركز الثالث في بطولة الجزائر الدولية خالل الموسم الرياضي 2018/2017
ذهبية – الوزن  91ك بطولة روسيا الدولية للمالكمة خالل الفترة إبريل 2019
ذهبية االلعاب االفريقية الثانية عشر المقامه بالمغرب خالل الفترة من 2019/8/3-18

نتائج بطوالت فرق المالكمة للموسم 2019/2018
بطولة منطقة اإلسكندرية للمالكمة الدرجة االولى على حلقة مركز شباب محسن خالل

الفترة  2018/10/2حتى 2018/10/3

م

االسم

الوزن

الترتيب

مركز االول
75ك
كريم عزت السيد
1
مركز االول
91ك
معتز صابر البرنس
2
مركز االول
 69ك
مؤمن داود عوض
3
مركز االول
 64ك
احمد سالم عبد الكريم
4
مركز ثانى
60ك
عبدالرحمن ابراهيم حسن
5
مركز ثانى
57ك
عبدالرحمن ايمن احمد
6
مركز ثانى
91+ك
نور الشريف محمد
7
مركز ثانى
60ك
السيد محمد السيد
8
*حصل الفريق على المركز االول اشترك فريق النادى بعدد  10العبين فى مختلف االوزان واشترك عدد  11نادى
ومركز شباب فى هذة البطولة

* بطولة منطقة اإلسكندرية للمالكمة مواليد  2002على حلقة مركز شباب محسن خالل الفترة
 2018/10/3حتى 2018/10/4

م

االسم

الوزن

الترتيب

1
2

كريم سالم عبدالكريم
احمد حسن محمد

 60ك
 64ك

مركز اول
مركز اول

بطولة منطقة اإلسكندرية للمالكمة مواليد  2003على حلقة بمركز شباب محسن خالل

يوم 2018/12/11

م

االسم

الوزن

الترتيب

 52ك
ك9 6
ك91
 52ك
 60ك
 64ك
 75ك
ك91
ك91 +
ك9 6

مركز اول
مركز ثانى
مركز ثانى
مركز ثانى
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث

احمد محمد فوزى
1
محمد اشرف محمد
2
محمد مجدى ابراهيم
3
عبدالرحمن وائل محمد
4
فارس محمد احمد
5
ادهم خالد حلمى
6
يوسف محمد عباس
7
فارس احمد عبدالحميد
8
زياد جمال سليمان
9
سيف الدين وائل
10
كريم صبرى احمد
11
محمد السيد عبدالحفيظ
12
*حصل النادى االوليمبى على المركز الثانى واشترك فريق النادى بعدد  12العبين فى مختلف االوزان

بطولة منطقة اإلسكندرية للمالكمة مواليد  2004على حلقة بمركز شباب محسن يوم

2019/3/11
االسم

م
1
2
3
4
5
6
7

فارس احمد محمد
محمد حسام عبدالعليم
محمد حمدان حسن
عبدالرحمن محمود حلمى
محمد حلمى السقا
مهند عماد محمد على
بدر الدين وائل فرج

الوزن
 52ك
96ك
91ك
 52ك
 60ك
 64ك
 75ك

الترتيب
مركز اول
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث

*اشتراك فى هذه البطولة  8اندية و مراكز شباب وكل نادى اشتراك بعدد  16العب واشتراك النادى االولبميى بعدد
9لالعبين مختلف االوزان و تم اشتراك هؤالء لالعبين الول مرة لهم فى تمثيل النادى فى بطوالت وحصل النادى االوليمبى
على المركز الثالث على مستوى منطقة االسكندرية

 بطولة الجمهورية للدرجة االولى المقامة نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالمنيا خالل الفترة
من  2018/10/20حتى 2018 / 10/ 25
حصل لالعب  /معتز صابر البرنس على المركز االول الميدالية الذهبية – الوزن  81ك

 بطولة الجمهورية لمواليد  2002المقامة نادى المؤسسة العسكرية الرياضية باالسكندرية خالل
الفترة من  2018/11/10حتى 2018 / 11/ 15
حصل لالعب  /احمد حسن محمد  -على المركز الثالث الميدالية البرونزية  -الوزن  91ك
حصل لالعب  /كريم سالم عبد الكريم  -على المركز الثانى الميدالية الفضية – الوزن  56ك

 تجارب منتخب مصر للشباب لمواليد  2002 - 2001المقامة بنادى الترسانه بالقاهرة خالل الفترة
من  2018/12/22حتى 2018 / 12/ 26
الالعب  /كريم سالم قباري

انضم الفريق القومى للرجال ( الدرجة االول )

 بطولة الجمهورية للمالكمة مواليد  2005خالل الفترة  2019/1/28حتى 2019/1/29

م
1
2

االسم

فريق المالكمة مواليد 2005
الوزن

محمود وائل محمد السيد
عبدهللا ايمن سيد احمد

 75ك
65+ك

الترتيب
مركز االول
مركز ثانى

واشترك النادىفى هذه البطولة بعدد  6العبين فى مختلف االوزان واشتراك فى هذه البطولة  12نادى على مستوى منطقة
االسكندرية و قد حصل النادى االولبميى على المركز الثالث

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

التايكوندو

أوالً:الجهاز الفني واالداري عن الموسم الرياضى 2019/2018
الجهاز الفني واإلداري
1

محمود عبد الجواد هارون

رئيس الجهاز ومدرب الفرى ستايل

2

هشام محمد عبد الواحد عبد الفتاح

مدرب عام الدرجة االولى بنين  /بنات

3

ايمن حسنى شعبان رضوان

مدرب درجة اولى بنين  /بنات  14 +سنة

4

حسنى حمدى ابو مندور على

مدرب  17بنين  +مساعد  10سنوات بنين

5

محمد مجدى محمد عسل

مدرب تحت  14بنين  17 +بنات

6

عمر عبد المحسن عبد الفتاح بركات

مدرب تحت  12بنين  8 +بنين

7

رامى محمد يوسف

مدرب مساعد  17+14سنة بنين

8

عصام صالح ابراهيم االطرش

مدرب تحت  10بنات  8 +بنات

9

عبد هللا محمد سمير رمضان

مدرب مساعد رجال وانسات

10

عمرو اسامه محمد موسى

مدرب مساعد تحت  12بنات

11

سميرة مجاهد سعد عبد العظيم

مدرب مساعد تحت  14بنات  12 +بنات

12

محمد ابراهيم عبد المقصود عبد هللا

مدرب مساعد تحت  12بنين

13

محمد فتحى عبد اللطيف فراج

مدرب عام 10سنوات بنين +اكاديمية تجهيزى

14

شريف سمير محمد سراج

مدرب عام مدرب  12و  14بومزا (بنين ،بنات)

15

جنة هللا حامد على القطب

مدرب  10 ،8سنوات بومزا

16

هشام محمد عبد هللا

مدير ادارى جميع الفرق

17

مى سعيد يوسف محمد

ادارى فرق الناشئين والتجهيزى

18

ميرفت عبد هللا شلبى منصور

مدرب عام بومزا + 14 ، 19 ، 17االشراف العام

نتائج فرق التايكوندو عن الموسم الرياضي 2019/2018
البطوالت الدولية
 بطوله الفجيرة التى اقيمت بدوله االمارات فبراير 2018
حقق الالعبين المراكز االتية -:
 -1حور محمد السيد
 -2جودى خالد
 -3يوسف الشرقاوى
-4مازن محمد سعد
-5هنا محمد السيد
 -6محمود عز الدين

مركز اول (ميدالية ذهبية ) تحت  14سنة
مركز اول (ميداليه ذهبية ) تحت  14سنة
مركز ثانى ( ميدالية فضية ) تحت  14سنة
مركز ثانى ( ميدالية برونزية ) تحت  14سنة
مركز ثالث ( ميدالية برونزية) تحت  14سنة
مركز ثانى ( ميدالية فضية ) تحت  17سنه

 بطوله مصر الدولية السادسة للتايكوندو تحت  14سنة للفترة من  2019/2/20حتى
 2019/2/22التى اقيمت بمدينه الغردقة
 -1سيف احمد السيد
 -2منه محمد مصطفى
 -3هنا محمد السيد
-4شاهيستا سعيد محمدين
 – 5يوسف موسى على

مركز اول
مركز ثانى
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث

 البطوله العربية الحادية عشر للتايكوندو التى اقيمت بمدينه العيون – المغرب خالل الفترة من
 2019/4/10حتى 2019/4/16
حصول الالعبين على المراكز االتية -:
مركز ثانى
 -1روان محمد رفاعى
مركز ثانى
 -2منه هللا ماهر محمد
اختيار الالعبة جنه حامد فى بطوله افريقيا المقامة فى 2018/10/21-كيب تاون

بطوالت الجمهورية
 بطوله الجمهورية للناشئين تحت  10سنوات مواليد 2009-2008المقامة بالصاله المغطاة
جامعة حلوان للفترة من 2018/9/8-6
حصول النادى على المركز الثالث للبنات – مستوى ثالث
حصول النادى على المركز الثالث للبنات – مستوى رابع
وحصول الالعبين على المراكز االتية :
مركز اول
 -1ملك اسامه محمد
مركز اول
 -2لوجين عماد الدين فتحى
مركز اول
-3مرام وليد عبد العاطى
مركز اول
 -4جودى احمد محمود
مركز اول
 -5باسم هانى احمد
مركز ثانى
 -5احمد اسالم احمد
مركز ثانى
-6ملك مصطفى محمود
مركز ثالث
 -7زينه حمدى احمد
مركز ثالث
 -8نور الهدى احمد ياسين
مركز ثالث مكرر
 -9جودى محمد شحاتة

 بطوله الجمهورية للبومزا تحت  17سنة للفترة من  2018/8/8حتى 2018/8/11
حصول الالعبة جنه هللا حامد على المركز االول فى فردى فرى ستايل

 بطوله الجمهورية لالندية للشباب والكبار للكروجى ( أنسات ) للفترة من  2019/12/19حتى
2019/12/22
 -1سهام ابراهيم عبد المقصود
 -2منه هللا ماهر
 -3روان محمد عبد الفتاح
 -4كريم احمد عادل
 -4ندى يسرى محمد
 -5اسامه محمد عبد الحليم
 -6ليورا موسى على
 -7حسن عبد الحكيم حسن
 -8احمد عادل حافظ
 -6سلوى طار ق خميس
 -7اهداء عبد الحميد

مركز اول
مركز اول
مركز اول
مركز اول
مركز ثانى
مركز ثالث
مر كز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث
مركز ثالث مكرر
مركز ثالث مكرر

 بطوله الجمهورية للشباب والكبار للفترة من  2019/4/18حتى 2019/4/22
حصول الالعبين على المراكز االتية :
مركز ثانى
-1احمد عادل حافظ
مركز ثانى
-2امر محمد عالء
مركز ثانى
-3زياد السيد صديق
مركز ثانى
-4رنيم نبيل
مركز ثانى
 -5جنه هللا حامد
مركز ثانى
-6محمد احمد فوزى
مركز ثالث
-7حنين جمال عبد هللا
مركز ثالث
 -8منه هللا ياسر
مركز ثالث
-9سهام ابراهيم

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

الجمباز

الجهاز الفني واإلداري للجمباز 2019-2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ايهاب فوزى أحمد الصاوى
أحمد عماد الدين احمد هالل
عبدالرحمن محمد سليمان
محمد أحمد محمد أحمد رضوان
أحمد مجدى فهيم على
كريم محمد نجيب
زياد احمد عبدالسالم غانم
محمد ناجى احمد
مصطفى محمود كامل
حمزة عبدالراضى محمود محمد
أحمد الخطابى عبدالعزيز
إبراهيم السيد يوسف
إيناس أحمد السيد
سوسن بدر الدين اسماعيل
محمد إبراهيم أحمد محمد
أحمد نبيل أحمد عبدالمقصود
كريم حسام حسن
ايناس محمود محمد مبارك
هالة جمعة محمد عبدهللا
محمد شريف اسماعيل
محمد نصر إبراهيم
دنيا محمد احمد زايد
صفاء محمد حسن
اية محمد عبدالحفيظ طلبة
محمد شعبان دياب
انجى فوزى عزام
مروة عبدالفتاح البوريدى
مشيرة محمد حسين

29

أسماء فوزى السيد

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

والء أسامة محمد رمضان
مراد احمد محمد حافظ
منال محمد على إبراهيم ابوأمين
هبه هللا محمد ابراهيم
ميادة شرين عالء الدين
رباب حسن على
مروة عبدهللا أحمد
ميرنا سعيد يوسف
نهى طارق وصفى
سندس سمير محمود
أسماء خليل عبدالعزيز

رئيس الجهاز
تحت  12سنة بنين
تحت  11سنة بنين
تحت  10سنة بنين ( ب )  +تحت  7سنوات ( أ )
تحت  10سنوات بنين ( أ )
تحت  9سنوات بنين ( ب )
تحت  9سنوات بنين ( أ )  +تحت  15سنة بنين
تحت  8سنوات بنين ( أ )  +تحت  7سنوات بنات
تحت  8سنوات بنين ( ب )
تحت  8سنوات بنين ( ج )
تحت  8سنوات بنين ( د )
تحت  7سنوات بنين ( ب )
تحت  13سنة بنات
تحت  12سنة بنات
تحت  11سنة بنات ( أ )  +تحت  12سنة بنات
تحت  11سنة بنات ( ب )
تحت  10سنوات بنات
تحت  10سنوات بنات  +تحت  11سنة بنات
تحت  11سنة بنات
تحت  8سنوات بنات ( أ )  +تحت  10سنوات بنات
تحت  8سنوات بنات ( ب )  +تحت  7سنوات بنات ( أ )
تحت  8سنوات بنات ( ب )  +تحت  11سنوات بنات
تحت  8سنوات بنات ( ج )  +تحت  9سنوات بنات
تحت  7سنوات بنات ( أ )  +مدربة جمباز عام
تحت  13سنة بنات  +تحت  13سنة بنين
تحت  7سنوات بنات ( أ )
تحت  11سنة  +تحت  10سنوات إيقاعى
تحت  6سنوات  +تحت  8سنوات إيقاعى
تحت  8سنوات ( ب )  +مساعد مدرب تحت  10سنوات  +مساعد مدرب فريق
 11سنة إيقاعى
مساعد مدرب جمباز إيقاعى
مدرب لياقة بدنية للجمباز اإليقاعى جميع الفرق  +تحت 7سنوت بنين ( أ )
مصممة عروض الجمباز العام
فريق جمباز عام
إدارية  +مدربة ( أكاديميات  +وجمباز عام وإيقاعى )
إدارية الجمباز الفنى بنين و الجمباز الفنى بنات  +الجمباز العام
تحت  8سنوات بنات ( أ )
فريق جمباز عام
مدربة بالية ورشاقات
مدربة جمباز عام
فريق جمباز عام

تقرير نتائج العبين فرق الجمباز فى بطولة الجمهورية األولى للموسم
الرياضى2019 /2018
 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للبراعم فريق تحت  7سنوات مواليد  2012رجال التى أقيمت
بالقاهرة بالمقاولون العرب يوم الجمعة 2018/10/26

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مصطفى محمود محمد
عبدهللا محمد عبدالفتاح
مالك احمد ابراهيم خطاب
أشرف صالح أحمد
صالح صالح احمد
مالك مصطفى عبدالدايم
أدم يوسف محمد
مالك احمد محمد
عمر محمد فاروق
باتريك أشرف خيرى
حمزة عادل عبدالفتاح
احمد عماد احمد

المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال فريق تحت  8سنوات مواليد  2011والتى أقيمت يوم
2018/11/1
م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ياسين هيثم خميس
إياد أحمد عيسى
زياد عمرو عبدالقادر
يوسف محمود عبدالباسط
محمد هشام جابر السيد
ادم احمد حمدى
احمد رامى احمد حسن
محمد براء محمد مصطفى
ادم احمد محمد متولى
احمد خميس احمد فرغلى
جوليان مينا فخرى
جاسر احمد محمد مصطفى
سيف الدين ناصر نظير
حمزة ياسر محمود
على الدين محمود على الدين
كريم مصطفى عبدالستار
الياسين محمد السعيد
مالك احمد صبحى
عمر محمد ممدوح
مهاب ايمن لطفى
البراء اسالم احمد
يوسف محمد سمير

المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية

 بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق تحت  8سنوات مواليد  2011أنسات (فردى) أداة
الحر والتى أقيمت يوم 2018/11/2
م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2

جنى إسالم محمد
سارة محمد إبراهيم

المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية

 بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق تحت  10 ، 9سنوات مواليد  2010 ، 2009أنسات (
فردى ) أداة الحر والحبل والتى أقيمت يوم 2018/11/3
م

األســــــم

1

جنه حازم عباس

2

فريدة رمضان المتوج بالنصر

3

شهد تامر أحمد فوزى

4

حبيبه عبدالاله زكريا

5

ملك أحمد موسى سعيد

الـــــمــــركــــــــز
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حر
المستوى مشاركة – فردى عام ( ) 2009
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية  -حبل
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى أنسات فريق تحت  7سنوات مواليد  2012والتى أقيمت يوم
2018/11/4
م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جودى وائل على
جيداء محمد حامد
كارما محمد عادل
ريتاج محمد فاروق
تاليا احمد فؤاد
ريتال رامى رمضان
اروى احمد سعيد
هنا احمد يسرى
لما حسن عنتر
فريدة سامى محمد
رقية محمد محمود
ساندى احمد محمد

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  9سنوات مواليد  2010رجال التى أقيمت بالقاهرة
بالمقاولون العرب يوم 2018/11/10

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

جوناثان مينا جاد يوسف
يوسف محمد فاروق عبدالغفور
زياد محمود خميس محمد
أدهم أشرف عباس مرسى
محمود محمد محمود صادق
يوسف محمد محمود محمد فتحى
عمر محمد على سالم
سامح عمروعبدالقادر
أحمد محمد كامل حسن
السيد نشأت السيد فتحى
فيلوباتير باسم جابر

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  8سنوات مواليد  2011أنسات التى أقيمت بالقاهرة
بالمقاولون العرب يوم 2018/11/17

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سجدة أحمد فتحى
اروى محمد عبد العزيز
ميرام عمرو محمد
نورسين محمد سيد على
وعد محمود سعيد عبدالفتاح
جودى احمد محمود عبدالراضى
جومانه حسن ابراهيم حسن
سما محمد السيد محمد
سما أحمد مصطفى محمد
نور طارق رمضان عبدالجيد
فريدة أحمد محمد عبدالعال
لوجين باهر بدوى شرقاوى
ملك محمد مصطفى عراقى
دارين عادل عبدالفتاح محمد

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثالث والميدالية البرونزية فردى عام

 بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق مواليد  ( 2009جماعى) التى أقيمت بالقاهرة بالمقاولون
العرب يوم 2018/11/30

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5

لجين يحيى زكريا
جايدا محمد بركات
فريدة عمرو محمد
جنة حازم عباس
سما محمود احمد

حصل الفريق على المستوى الثالث والميدالية البرونزية

 بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق مواليد  ( 2011جماعى) التى أقيمت بالقاهرة بالمقاولون
العرب يوم 2018/11/30
م
1
2
3
4
5

األســــــم
جنى إسالم محمد
روجانز شريف سعيد
سارة محمد إبراهيم
ملك خالد عزيز
جيداء حازم عباس

الـــــمــــركــــــــز
حصل الفريق على المستوى الثانى والميدالية الفضية

 بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق مواليد  ( 2012جماعى) التى أقيمت بالقاهرة بالمقاولون
العرب يوم 2018/11/30

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6

جوى أيمن لطيف
سما محمد السيد
كنده محمود محمد
نور عالء عبدالعال
المار رمضان المتوج بالنصر
حال إسالم أسامة

حصل الفريق على المستوى األول والميدالية الذهبية

 بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق مواليد ( 2013جماعى) التى أقيمت بالقاهرة بالمقاولون
العرب يوم 2018/11/30

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5

جوليا محمد سعيد
جيداء أيمن صالح
نهيرة صابر خميس
مريم أحمد شلبى
مرام عالء محمود

حصل الفريق على المستوى الثانى والميدالية الفضية

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  9سنوات مواليد  2010أنسات التى أقيمت بالقاهرة
بالمقاولون العرب يوم 2018/12/1

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5

ايه حسن كمال الدين
أيتن محمد عثمان
مليكة محمد شناوى
جويرية ايمن عبدالقادر
إيمان محمود عطيه

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  9سنوات مواليد  2010رجال التى أقيمت بالقاهرة
بالمقاولون العرب يوم 2018/12/6

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8

زياد نور الدين على
مروان محمد السيد
فهد أحمد محمد
مهند تامر قابيل
معاذ أحمد جابر
على محمد على
مصطفى احمد محمود
احمد محمد احمد جابر

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  11سنة مواليد  2008والتى أقيمت يوم
2018/12/13

م

األســــــم

1

عبدالرحمن شعبان دياب ابوالخير

2

عمر محمد سمير حافظ

3

حسام الدين محمد كمال

4

يوسف عمرو عباس محمد

5

بافلى أشرف خيرى توفيق

الـــــمــــركــــــــز
المستوى االول  -فردى عام
المستوى االول – حركات أرضية
المستوى االول – عش غراب ( حلقة واحدة )
المستوى االول – حصان قفز
المستوى الثانى – حلق
المستوى الثانى – متوزاى
المستوى الثالث  -عقلة
المستوى االول  -فردى عام
المستوى االول – عش غراب ( حلقة واحدة )
المستوى الثالث – حركات أرضية
المستوى الثانى – فردى عام
المستوى الثالث – عش غراب ( حلقة واحدة )
المستوى الثانى  -فردى عام
المستوى الثانى – حصان قفز
المستوى الثانى – فردى عام

 بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  10سنوات مواليد  2009أنسات التى أقيمت
بالقاهرة بالمقاولون العرب يوم 2018/12/14

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6

علياء صبرى على محمد
نور صابر ابراهيم صابر
كارمه السيد عبدالحليم
كنزى ياسر فؤاد محمد
ميسرة محمد ابراهيم عبدالفضيل
رودينا شادى انور على

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثالث والميدالية البرونزية فردى عام
المستوى الثالث والميدالية البرونزية فردى عام

اوآل  - :بطولة الجمهورية للجمباز العام بنات( 2019/2018الجمباز للجميع)

م

االسم

المركز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

هنا عالء محمد
جنا عالء محمد كامل
ليال فتحى محمود
كنزى فتحى محمود
ندا جمال عبدالقادر محمد
لمى حازم مصطفى
جيداء خالد عبدالنبى
جويرية احمد محمود
سلمى محمود عبدالحميد
لمى محمود محمد احمد
لوجين محمود عالء الدين
انجى محمد سعيد حموده
ملك ايهاب خميس
ملك محمود على الدين
نايا وليد ابراهيم السيد
ريتاج عمر محمد احمد
زينة طارق حمدى
جيداء خالد احمد
فاينان داميكا هتياراتشى
جنى احمد محمد على رزق
يمنى ايمن نوبى عامر
لمار يوسف كمال الدين
جوان ابراهيم سعيد عطية
فريدة تامر جابر محمود
مليكة احمد وديع فهمى
جودى وائل احمد السيد
فابيان فادى فاروق
كادى كريم احمد محمد
نور اسالم حسن عبدالعظيم
سما محمد عبدالرحيم حميده
سما عمرو على يوسف
رقية مؤمن على حامد
ايسل ايمن توفيق
مريم محمد على محمد
سيال احمد لبيب السيد
مى اشرف محمد زكى
سجدة ربيع على الصاوى
ماسة محمد عطوة
رقية ياسر محمد فوزى
دارين محمد فتحى مهدى
كرمة محمد خميس على
رؤى محمد حمدهللا محمد
لوسيليا احمد محمد سعد

المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

االء هللا احمد حسنين
فريدة عمرو محمد عبدالشافى
يوليانا مينا فخرى فرانسيس
ثناء محمد شعبان محمد
سما احمد لبيب السيد
ليمار احمد شوقى
شهد جابر اسماعيل
كنزى عمرو عبدالسالم
اسيل ايمن توفيق
ميرام محمد سمير
جنى محمد بكرى
كارما السيد عبدالحليم
جنى ايهاب محمد
هاجر السيد عبدالحليم
نانسى ياسر حسن
جودى عمرو محمد
جنا حامد لطفى
مريم محمد تيمور
ايتن داميكا هتياراتشى
منه عصام فتحى
ريتاج محمد محمود
زينة حمد احمد
علياء على حسن
سما باسم احمد
سندس حامد لطفى
كنزى فتحى محمود
حبيبة محمد محمود

المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية

تقرير نتائج العبين فرق الجمباز فى بطولة الجمهورية الثانية للموسم
الرياضى2019 /2018
أوالً  :بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق تحت  10سنوات مواليد  2009أنسات
( فردى )والتى أقيمت يوم 2019/1/11
م

األســــــم

1

جنة حازم عباس

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية – أداء حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل

ثانيا ً  :بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق تحت  9سنوات مواليد  2010أنسات ( فردى )
والتى أقيمت يوم 2019/1/12
م

األســــــم

1

ملك أحمد موسى سعيد

2

شهد تامر أحمد فوزى

3

فريدة رمضان المتوج بالنصر

4

حبيبه عبدالاله زكريا

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية – أداء حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل
المستوى األول والميدالية الذهبية – أداء حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل
المستوى الثانى والميدالية الفضية – أداء حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل
المستوى الثانى والميدالية الفضية – أداء حر
المستوى الثالث والميدالية البرونزية – حبل

ثالثا  :بطولة الجمهورية للجمباز اإليقاعى فريق تحت  8سنوات مواليد  2011أنسات ( فردى )
والتى أقيمت يوم 2019/1/19
م

األســــــم

1

جنى إسالم محمد

2

سارة محمد إبراهيم

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية – أداء حر
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حبل
المستوى األول والميدالية الذهبية – أداء حر
المستوى الثانى والميدالية الفضية – حبل

رابعا ً  - :بطولة الجمهورية للجمباز الفنى أنسات فريق تحت  7سنوات مواليد  2012والتى أقيمت
يوم 2019/1/27
م
1
2
3
4
5
6
7
8

األســــــم
جودى وائل على
جيداء محمد حامد
كارما محمد عادل
ريتاج محمد فاروق
تاليا احمد فؤاد
ريتال رامى رمضان
اروى احمد سعيد
هنا احمد يسرى

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام

9
10
11
12

فريدة سامى محمد
ساندى احمد محمد
لما حسن عنتر
رقية محمد محمود

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثالث والميدالية البرونزية فردى عام

خامسا ً :بطولة الجمهورية للجمباز الفنى فريق تحت  8سنوات مواليد  2011أنسات التى أقيمت
بالقاهرة بالمقاولون العرب يوم 2019/2/5
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

األســــــم
اروى محمد عبد العزيز
ميرام عمرو محمد
نورسين محمد سيد على
وعد محمود سعيد عبدالفتاح
جومانه حسن ابراهيم حسن
سما محمد السيد محمد
سما أحمد مصطفى محمد
نور طارق رمضان عبدالجيد
فريدة أحمد محمد عبدالعال
لوجين باهر بدوى شرقاوى
دارين عادل عبدالفتاح محمد
سجدة أحمد فتحى
جودى احمد محمود عبدالراضى

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام

سادسا ً  :بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للبراعم فريق تحت  7سنوات مواليد  2012رجال التى
أقيمت بالقاهرة بالمقاولون العرب يوم الجمعة 2019/2/15
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

األســــــم
مصطفى محمود محمد
عبدهللا محمد عبدالفتاح
مالك احمد ابراهيم خطاب
أشرف صالح أحمد
صالح صالح احمد
مالك احمد محمد
مالك مصطفى عبدالدايم
احمد عماد احمد
عمر محمد فاروق
باتريك أشرف خيرى
حمزة عادل عبدالفتاح
أدم يوسف محمد يوسف

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام

م
1

األســــــم
أيتن محمد عثمان

الـــــمــــركــــــــز
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام

2

مليكة محمد شناوى

المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام

سابعا ً  :بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للبراعم فريق تحت  9سنوات مواليد  2010أنسات التى
أقيمت بالقاهرة بالمقاولون العرب يوم اإلثنين 2019/2/25

ثامنا ً  :بطولة الجمهورية للجمباز الفنى رجال فريق تحت  8سنوات مواليد  2011والتى أقيمت يوم
2019/4/5
م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ياسين هيثم خميس
إياد أحمد عيسى
زياد عمرو عبدالقادر
يوسف محمود عبدالباسط
محمد هشام جابر السيد
ادم احمد حمدى
احمد رامى احمد حسن
محمد براء محمد مصطفى
ادم احمد محمد متولى
احمد خميس احمد فرغلى
جوليان مينا فخرى
جاسر احمد محمد مصطفى
سيف الدين ناصر نظير
حمزة ياسر محمود
على الدين محمود على الدين
كريم مصطفى عبدالستار
الياسين محمد السعيد
مالك احمد صبحى
عمر محمد ممدوح
مهاب ايمن لطفى
البراء اسالم احمد
يوسف محمد سمير

المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية
المستوى األول والميدالية الذهبية

تاسعا ً  :بطولة الجمهورية للجمباز الفنى بنات فريق تحت  12سنوات مواليد  2009والتى أقيمت
يوم 2019/3/21
االسم
علياء
صبرى
نور صابر
رودينا
شادى

االرضى

الحصان

المتوازى

الخية

فردى
عام

عارضة
التوازن

المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب

المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب
المستوى الثانى
فضة

المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب

المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب
المستوى األول
دهب

المستوى األول
دهب

المستوى األول
دهب

المستوى األول
دهب

المستوى الثانى
فضة

المستوى الثالث

المستوى األول
دهب

لم يحقق

لم يحقق

لم يحقق

المستوى األول
دهب

المستوى األول
دهب

لم يحقق

المستوى األول
دهب

المستوى الثانى
فضة

المستوى األول المستوى األول
دهب
دهب
المستوى األول المستوى األول
دهب
فضة
المستوى األول المستوى األول
دهب
دهب
المستوى الثالث المستوى الثالث

كنزى ياسر

برونز

ميسرة
محمد

لم يحقق

كارما السيد

المستوى الثانى
فضة

برونز
برونز

عاشراً :بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى فريق تحت  11سنة مواليد 2008
2019/2018

م

األســــــم

1

عبدالرحمن شعبان دياب ابوالخير

2

عمر محمد سمير حافظ

3

حسام الدين محمد كمال

4

يوسف عمرو عباس محمد

5

بافلى أشرف خيرى توفيق

الـــــمــــركــــــــز
المستوى االول  -فردى عام
المستوى االول – حركات أرضية
المستوى االول – عش غراب ( حلقة واحدة )
المستوى االول – حصان قفز
المستوى الثانى – حلق
المستوى الثانى – متوزاى
المستوى الثالث  -عقلة
المستوى االول  -فردى عام
المستوى االول – عش غراب ( حلقة واحدة )
المستوى الثالث – حركات أرضية
المستوى الثانى – فردى عام
المستوى الثالث – فردى عام
المستوى الثانى  -فردى عام
المستوى الثانى – حصان قفز
المستوى الثالث – فردى عام

الحادى عشر  :بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى فريق تحت  10سنوات مواليد 2009
أنسات عن 2019/2018

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6

علياء صبرى على محمد
نور صابر ابراهيم صابر
كارمه السيد عبدالحليم
كنزى ياسر فؤاد محمد
ميسرة محمد ابراهيم عبدالفضيل
رودينا شادى انور على

المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى االول والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثالث والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثالث والميدالية البرونزية فردى عام
المستوى االول والميدالية البرونزية فردى عام

الثانى عشر  :بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى فريق تحت  10سنوات مواليد  2010رجال
عن 2019/2018

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

فارس ناصر نظير
مروان محمد السيد
فهد أحمد محمد
مهند تامر قابيل
معاذ أحمد جابر
على محمد على
مصطفى احمد محمود
احمد محمد على
زياد نور الدين على

المستوى االول –فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى األول والميدالية الذهبية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الفضية فردى عام
المستوى الثانى والميدالية الذهبية فردى عام

الثالث عشر :بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى فريق تحت  11سنة بنات مواليد 2008
2019/2018

م

األســــــم

1

جنى ايهاب محمد

2

نانسى ياسر حسن

3

ايتن داميكا هيتار

الـــــمــــركــــــــز
المستوى االول – عارضة توازن
المستوى الثالث – حصان قفز  /فردى عام
المستوى الثانى-متوازى/عارضة توازن
المستوى الثالث-فردى عام/عقلة/حصان قفز
المستوى الثانى-عقلة
المستوى الثالث-حركات ارضية

الرابع عشر :بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى فريق تحت  11سنة أوالد مواليد 2008
2019/2018

م

األســــــم

الـــــمــــركــــــــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ادهم اشرف عباس
زياد محمود خميس
جوفاثان مينا
سامح عمرو عبدالقادر
عمر احمد سعيد
عمر محمد على
احمد محمد كامل
محمود محمد محمود
يوسف محمد محمود
السيد نشات السيد
فيلوباتير باسم جابر

المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى االول –فردى عام
المستوى الثانى-فردى عام
المستوى الثانى-فردى عام

تقرير نتائج العبين فرق الجمباز فى بطولة الجمهورية الثانية للموسم
الرياضى2019 /2018
اوآل  - :بطولة الجمهورية للجمباز العام بنات(2019/2018الجمباز للجميع)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم
هنا عالء محمد كامل
جنا عالء محمد كامل
ليال فتحى محمود
كنزى فتحى محمود
ندا جمال عبدالقادر محمد
لمى حازم مصطفى
جيداء خالد عبدالنبى
جويرية احمد محمود
سلمى محمود عبدالحميد
لمى محمود محمد احمد
لوجين محمود عالء الدين
انجى محمد سعيد حموده

المركز
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ملك ايهاب حسين
ملك محمود على الدين
نايا وليد ابراهيم السيد
ريتاج عمر محمد احمد
زينة طارق حمدى
جيداء خالد احمد
فاينان داميكا هتياراتشى
جنى احمد محمد على رزق
يمنى ايمن نوبى عامر
لمار يوسف كمال الدين
جوان ابراهيم سعيد عطية
فريدة تامر جابر محمود
مليكة احمد وديع فهمى
جودى وائل احمد السيد
فابيان فادى فاروق
كادى كريم احمد محمد
نور اسالم حسن عبدالعظيم
سما محمد عبدالرحيم حميده
سما عمرو على يوسف
رقية مؤمن على حامد
ايسل ايمن توفيق
مريم محمد على محمد
سيال احمد لبيب السيد
مى اشرف محمد زكى
سجدة ربيع على الصاوى
ماسة محمد عطوة
رقية ياسر محمد فوزى
دارين محمد فتحى مهدى
كرمة محمد خميس على
رؤى محمد حمدهللا محمد
لوسيليا احمد محمد سعد
االء هللا احمد حسنين
فريدة عمرو محمد عبدالشافى
يوليانا مينا فخرى فرانسيس
ثناء محمد شعبان محمد
سما احمد لبيب السيد
ليمار احمد شوقى
شهد جابر اسماعيل السيد
كنزى عمرو عبدالسالم
اسيل ايمن توفيق عبدالحميد
ميرام محمد سمير
جنى محمد بكرى محمد
هنا حسام الدين احمد
مريم محمد مصطفى كامل

المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية
المستوى االول والميدالية الذهبية

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

الكاراتية

الجهاز الفنى للكاراتية عن الموسم الرياضى 2019/2018
الجهاز الفني واإلداري للكاراتية
1
2
3

هاشم محمود محمد هاشم
محمد إمام محمد يوسف
إسالم محمود طه

4

المعتز باهلل عادل عبد العال

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

محمود ممدوح عبد المعبود
محمود عمر محمد ابراهيم
أحمد شعبان دياب
محمد فرج عبد العزيز
كريم محمد السيد حبيب
محمد عالء حلمى
أحمد على سابق
يوسف محمد عزب
فريد محمد فريد خطاب
روان عبدالناصر احمد

مدير فني و رئيس جهاز
مدرب تحت  17 ،16سنه بنين و بنات
مدرب  2009بنين
مدرب  15،14بنين وبنات  2004-2003بنين ،
 2005بنات
مدرب  12،11سنه بنين
مدرب 2008بنين و بنات
مدرب  15سنه بنين و بنات
مدرب ناشئين
مدرب تحت  21،18،17بنين
مدرب براعم
مدرب مرحلة تحت  18،17،16سنه بنين وبنات
مدرب  2007بنين و بنات
مدرب الكاتا 2013 ، 2012
ادارية

تقرير نتائج العبين فرق الكاراتية فى بطوالت منطقة اسكندرية موسم 2019/2018
أوال - :بطولة تحت  13سنه بنين أقيمت البطولة بالنادى األوليمبى الفترة من  2018/10/6حتى
2018/10/7
م

األسم

المرحلة

المركز

1

عمر هاشم محمود

تحت  13سنوات كومتية 46-ك

األول

2

محمد خالد محمد خالد

تحت  13سنوات كومتية  46- -ك

الثالث

تحت  13سنوات كومتية  51-ك
فيصل ابراهيم فيصل
3
تحت  13سنوات كومتية  51+ك
يوسف تامر احمد حسين
4
حصل النادى االوليمبى على المركز الثالث ترتيب عام فى الكومتية

الثالث
الثالث

ثانياً - :بطولة تحت  13سنه بنات اقيمت البطولة بالنادى األوليمبى الفترة من  2018/10/6حتى
2018/10/7
م

األسم

المرحلة

المركز

1

هاجر وليد فؤاد ادم

تحت  13سنة كومتية  55+-ك

االول

2

فرح عاطف جمعه محمود

تحت  13سنة كومتية  55--ك

الثانى

3

اروى وليد محمد عبد الرازق

تحت  14سنة كومتية  40-ك

الثانى

4

ريتاج محمد السيد بسيونى

تحت  13سنة كومتية  40-ك

الثالث

تحت  13سنة كومتية  45-ك
مريم محمد السيد سليمان
5
تحت  13سنة كومتية  55--ك
مريم محمد يحيى عبداللطيف
6
حصل األوليمبى على المركز الثانى ترتيب عام فى الكوموتية بنات

الثالث
الثالث

ثالثاً - :بطولة تحت  14سنه بنات اقيمت البطولة بالنادى األوليمبى الفترة من  2018/10/6حتى
2018/10/7
م

األسم

المرحلة

تحت  14سنة كومتية  50-ك
نورهان محمد كمال على
1
تحت  14سنة كومتية  44-ك
يمنى طارق محمد محمد
2
تحت  14سنة كومتية  56-ك
جنى محمد احمد ربيعى
3
حصل األوليمبى على المركز الثانى ترتيب عام فى الكوموتية بنات

المركز
األول
الثانى
الثالث

رابعا ً :بطولة تحت  14سنة بنين اقيمت البطولة بالنادى األوليمبى الفترة من  2018/10/6حتى
2019/10/7
المركز
المرحلة
األسم
م
1

مروان محمد كمال

تحت  14سنة كومتية  65-ك

الثانى

2

محمد عادل محمد

تحت  14سنة كومتية  45-ك

الثالث

3

عبدالرحمن ابراهيم على

تحت  14سنة كومتية  59-ك

الثالث

4

عبدالرحمن محمد محمد

تحت  14سنة كومتية  59-ك

الثالث

تحت  14سنة كومتية  46-ك
محمود محمد يحيى عبداللطيف
5
حصول األوليمبى على المركز الثالث ترتيب عام فى كومتية بنين

الثالث

خامسا ً :بطولة تحت  15سنة ( بنين – بنات ) اقيمت البطولة بالنادى األوليمبى من
2018/10/22
م
1
2
3
4
5
6
7
8

األسم
مريم محمد سعيد مبروك
سلمى سامى سعيد
سارة احمد عبدهللا بسيونى
سسلسبيل سامى سعيد
هاجر محمد فؤاد
يوسف عاطف حنا
محمد سعيد مخلف محمد
عبدالرحمن محمد مصطفى

المرحلة
تحت  15سنة
تحت  15سنة
تحت  15سنة
تحت  15سنة
تحت  15سنة
تحت  15سنة
تحت  15سنة
تحت  15سنة

كومتية  59+ك
كومتية  59+ك
كومتية  59-ك
كومتية  47-ك
كومتية  59+ك
كومتية  52-ك
كومتية  63-ك
كومتية  70-ك

المركز
األول
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

بطولة تحت  16سنة ( شباب – شابات ) اقيمت البطولة بالنادى األوليمبى من 2018/10/22
م

األسم

المرحلة

المركز

1

نورسين محمدكمال على

تحت  16سنة كومتية  59-ك

األول

2
3

كريم ابراهيم احمد
خالد زكى محمد زكى

تحت  16سنة كومتية  52-ك
تحت  16سنة كومتية  63-ك

االول
الثالث

4

رانا عمرو محمد عبدالباسط

تحت  16سنة كومتية  54-ك

الثالث

5

سلمى اسالم فتحى

تحت  16سنة كومتية  59+ك

الثالث

بطولة تحت  10سنة ( شباب – شابات ) اقيمت البطولة بالمركز االوليمبى للقوات المسلحة خالل
الفترة من  2018/10/28حتى 2018/10/29
م

األسم

المرحلة

المركز

1

ياسين سمير سعد امين

تحت  10سنة كومتية  29ك

األول

2
3

عمر مصطفى محمد مصطفى
ياسمين ابراهيم محمود

تحت  10سنة كومتية  26ك
تحت  10سنة كومتية  40ك

االول
االول

4
5

ضحى محمد السيد سليمان
يوسف احمد على امين

تحت  10سنة كومتية  42ك
تحت  10سنة كومتية 42ك

االول
الثانى

6

اياد يسرى محمود طه

تحت  10سنة كومتية  26ك

الثانى

7

نور محمد فاروق محمد

تحت  10سنة كومتية  40ك

الثانى

8

يارا محمد على سعد

تحت  10سنة كومتية  32ك

الثانى

9

ريتاج هشام احمد عبدالغنى

تحت  10سنة كومتية  28ك

الثانى

10

احمد سمير سعد دهب

تحت  10سنة كومتية  35ك

الثالث

الثالث
تحت  10سنة كومتية  26ك
لوجينا ايمن جمعه بدوى
11
حصول األوليمبى على المركز االول ترتيب عام فى كومتية ناشئات و حصول األوليمبى على المركز االول ترتيب
عام فى كومتية ناشئين

بطولة تحت  17سنة ( شباب – شابات ) اقيمت البطولة بالمركز االوليمبى للقوات المسلحة خالل
الفترة من  2018/10/28حتى 2018/10/29
م

األسم

المرحلة

المركز

1

مصطفى ياسر سيد طه

تحت  17سنة كومتية  59-ك

األول

2

حبيبه ابوبكر عزت محمد

تحت  17سنة كومتية  52-ك

االول

3

ضحى عبدالحميد طاهر المصيلحى

تحت  17سنة كومتية  63-ك

الثانى

4

ساره سامح محمد شاكر

تحت  17سنة كومتية  54-ك

الثالث

5

هناء محمد اسماعيل ابراهيم

تحت  17سنة كومتية  59+ك

6

محمود السيد محمد احمد

تحت  17سنة كومتية  54-ك

الثالث
الثالث

7

احمد السيد عباس امام

حت  17سنة كومتية  52-ك

الثالث

بطولة تحت  18سنة ( شباب – شابات ) اقيمت البطولة بالمركز االوليمبى للقوات المسحلة خالل
الفترة من  2018/10/28حتى 2018/10/29
م

األسم

المرحلة

المركز

1

يوسف احمد يوسف مصطفى

تحت  18سنة كومتية

الثانى

2

بالل محمد رمضان السيد

تحت  18سنة كومتية

الثانى

3

محمد احمد محمد الطناحى

تحت  18سنة كومتية

الثالث

4

بركسام محمد محمود النميس

تحت  18سنة كومتية

الثالث

5

مريم هشام سعد زكى

تحت  18سنة كومتية

الثالث

بطولة تحت  12سنه بنين و بنات اقيمت البطولة بالمركز األوليمبى للقوات المسلحة بسموحة
الفترة من  2019/3/2حتى 2019/3/4
م
1
2
3
4
5
6
7

األسم
عبدالرحمن محمود زيدان
يوسف محمد السيد
مصطفى وليد فؤاد
ابراهيم احمد على
عبد هللا فهمى
عمر محمد احمد فرغلى
فريده عالء ابراهيم

المرحلة
تحت  12سنوات كومتية 39-ك
تحت  12سنوات كومتية 42-ك
تحت  12سنوات كومتية  35-ك
تحت  12سنوات كومتية  50-ك
تحت  12سنوات كومتية  42-ك
تحت  12سنوات كومتية  42-ك
تحت  12سنوات كومتية  42-ك

المركز
االول
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

بطولة تحت  11سنه بنين و بنات اقيمت البطولة بالمركز األوليمبى للقوات المسلحة بسموحة
الفترة من  2019/3/2حتى .2019/3/4
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

األسم
مايا وليد عادل محمد
فارس حلمى السقا
مريم احمد سعد محمد
سندس على مبروك
اروى ابوبكر عزت محمد
تسنيم محمد محمد صالح
محمد على محمود حسين
زياد محمد محمد لبيب
عمر احمد عبدالمنعم
عبدهللا احمد السيد
احمد عادل محمد
احمد ابو الحمد سليمان
يوسف محمد محمد
ياسين محمد رشاد
عمر محمد كمال

المرحلة
تحت  11سنوات كومتية 32-ك
تحت  11سنوات كومتية 28-ك
تحت  11سنوات كومتية  32-ك
تحت  11سنوات كومتية  37-ك
تحت  11سنوات كومتية  42-ك
تحت  11سنوات كومتية  46-ك
تحت  11سنوات كومتية  31-ك
تحت  11سنوات كومتية  47-ك
تحت  11سنوات كومتية  47-ك
تحت  11سنوات كومتية  40-ك
تحت  11سنوات كومتية  28-ك
تحت  11سنوات كومتية  28-ك
تحت  11سنوات كومتية  37-ك
تحت  11سنوات كومتية  34-ك
تحت  11سنوات كومتية  34-ك

المركز
االول
االول
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

أوالً - :بطولة الجمهورية الفردية تحت  13سنة اقيمت البطولة بالقاهرة خالل الفترة من
 2018/11/15حتى 2018/11/17
م

األسم

المرحلة

1

روان مصطفى محمد مصطفى

تحت  13سنة كومتية  40ك

2

اروى وليد محمد عبدالرزاق

تحت  13سنة كومتية  40ك

المركز
المركز الثانى
والميدالية الفضية
المركز الثالث
والميدالية البرونزية

ثانياً - :بطولة الجمهورية الفردية تحت  14سنة اقيمت البطولة بالقاهرة خالل الفترة من
 2018/11/15حتى 2018/11/17
م

األسم

المرحلة

1

محمد عادل محمد محمد

تحت  14سنة كومتية  45ك ناشئين

2

عبدالرحمن محمد محمد

تحت  14سنة كومتية  59ك ناشئين

المركز
المركز الثانى
والميدالية الفضية
المركز الثالث
والميدالية البرونزية

ثالثاً - :بطولة الجمهورية تحت  15سنة اقيمت البطولة بالقاهرة خالل الفترة من 2018/11/20
حتى 2018/11/23
م
1

األسم
سلسبيل سامى سعيد محمد

المرحلة
تحت  15سنة كومتية  47ك
ناشئين

المركز
المركز الثانى
والميدالية الفضية

رابعاً - :بطولة الجمهورية تحت  16سنة اقيمت البطولة بالقاهرة خالل الفترة من 2018/11/20
حتى 2018/11/22
م

األسم

المرحلة

1

نورسين محمد كمال

تحت  16سنة كومتية فوق  59ك

2

خالد زكى محمد زكى

تحت  16سنة كومتية فوق  59ك

3

فتحى ناشد فتحى السيد

تحت  16سنة كومتية فوق  70ك

المركز
المركز االول والميدالية
الدهبية
المركز الثانى والميدالية
الفضية
المركز الثالث والميدالية
البرونزية

خامساً - :بطولة الجمهورية تحت  17سنة خالل يوم 2018/11/29
م

األسم

المرحلة

1

هناء محمد اسماعيل

تحت  17سنة كومتية  59ك

2

حبيبة ابوبكر عزت محمد

تحت  17سنة كومتية  65ك

3

جهاد خالد احمد محمد

تحت  17سنة كومتية  59ك

4

مصطفى ياسر سيد طه

تحت  17سنة كومتية  68ك

المركز
المركز الثانى والميدالية
الفضية
المركز الثالث والميدالية
البرونزية
المركز الثالث والميدالية
البرونزية
المركز الثالث والميدالية
البرونزية

سادساً - :بطولة الجمهورية تحت  18سنة خالل الفترة من  2018/11/30حتى 2018/12/1
م

األسم

المرحلة

المركز

1

يوسف احمد يوسف

كومتية فردى بنين وزن تحت  68ك

المركز الثانى والميدالية
الفضية

سابعاً - :بطولة الجمهورية تحت  21سنة المقامة باستاد القاهرة خالل الفترة من 2018/12/20
حتى 2018/12/23
المركز

م

األسم

المرحلة

1

رانا عمرو محمد

كومتية فردى بنين وزن تحت  53ك

2

يوسف عزب محمد

كومتية فردى بنين وزن تحت  84ك

المركز االول والميدالية
الذهبية
المركز الثالث والميدالية
البرونزية

ثامناً - :بطولة الجمهورية المفتوحة للشباب
م

األسم

المرحلة

المركز

1

كريم ابراهيم

كومتية فردى بنين وزن تحت  55ك

المركز الثالث والميدالية
البرونزية

تاسعاً - :بطولة الجمهورية المفتوحة للناشئين المقامة بالقاهرة خالل الفترة من 2018/12/28
حتى 2018/12/29
م

األسم

المرحلة

المركز

1

باسل احمد عبدهللا

كومتية فردى مفتوح

المركز الثانى والميدالية
الفضية

عاشراً  -:بطولة الجمهورية الفرية تحت  11و  12سنه المقامة بنادى الزهور بالقاهرة خالل
الفترة من  2019/4/3حتى 2019/4/6
م

األسم

المرحلة

المركز

1
2

مريم احمد سعد
يوسف محمد محمد

تحت  11سنه بالوزن  32ك
تحت  11سنه بالوزن  37ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية
المركز الثالث والميدالية البرونزية

3

زياد محمد محمد

تحت  11سنه بالوزن  47ك

المركز الثالث والميدالية البرونزية

الدورى
أوال -:دورى الدرجة االولى أنسات
حصل الفريق على المركز الثانى ترتيب عام لدورى الدرجة االولى الفرق وتأهل إلى الدورى الممتاز للموسم
الرياضى .2018/2017
 -3لبنى طارق محمد
 -2ياسمين اسامه عباس
 -1سماء محمود سعد
 - 6صابرين حسن
 - 5روان عبدالناصر
 -4هناء محمد اسماعيل

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

المصارعة

الجهاز الفنى واالدارى لقطاع الناشئين للمصارعة عن الموسم الرياضى
2019/2018
الجهاز الفني واإلداري للمصارعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رئيس جهاز المصارعة
مدير فنى للجهاز
المدير الفنى للمصارعة الرومانية
مدرب رومانى الدرجة األولى
مدرب مصارعة رومانى مرحلة  23سنة
مدرب مرحلتى  15سنة و  17سنة رومانى
مدرب مرحلة  12سنة رومانى
مدرب مصارعة حرة درجة اولى
مدرب مراحل  23 ، 20سنة حرة
مدرب مصارعة حرة  17 ، 15سنة حرة
مدرب مرحلة  12سنة حرة
مدرب مساعد مصارعة نسائية
إدارى الفرق
إدارية المصارعة النسائية
مدرب رومانى مرحلة  20سنة

مصطفى عصام الدين فتح هللا
محى عبدالحارث رمضان
مصطفى عبدالفتاح محمد الفقى
شعبان عبدالوهاب شعبان
محمد محمد محمد السيد صالح
أحمد السيد محمود
عمر شحاته خالد
صابر حافظ أحمد
هانى محمود عثمان
محمود أحمد عبدالوهاب
كريم جابر عبدالمجيد
مصطفى حافظ عطا هللا
حمدى شعبان ابراهيم
شيماء مصطفى عبدالفتاح
أحمد محمد عبده

البطوالت الدولية
بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للكبار والتى أقيمت بشرم الشيخ
2018/7/29
أوال - :المصارعة الرومانية
الوزن

األســـــم

الفترة من  2018/7/28حتى

الترتيب

محمد حسن عبدالنبى
نورالدين هانى محمد

 130ك
 87ك

المركزالثانى ( الميدالية الفضية )
المركزالثانى ( الميدالية الفضية )

عمر حسين محمد

 97ك

المركزالثالث ( الميدالية البرونزية )

ثانياً - :المصارعة الحرة
األســـــم

الوزن

الترتيب

عمر عادل محمد

 79ك

المركزالثانى ( الميدالية الفضية )

عمر حسين محمد

 92ك

المركزالثانى ( الميدالية الفضية )

نور الدين هانى محمد
محمد حسن عبدالنبى

 86ك
 130ك

المركزالثانى ( الميدالية الفضية )
المركزالثالث ( الميدالية البرونزية )

بطولة إفريقيا للشباب والتى أقيمت بتونس الفترة من  2019/3/26حتى 2019/3/30
أوال - :المصارعة الرومانية
األســـــم

الوزن

الترتيب

حسام محمود السيد

 77ك

المركز االول ( الميدالية الذهبية )

بطولة إفريقيا للناشئين والتى أقيمت بتونس الفترة من  32019/26حتى 2019/3/30
أوال - :المصارعة الرومانية
األســـــم

الوزن

الترتيب

عبدالرحمن أحمد على

 55ك

المركز االول ( الميدالية الذهبية )

ثانياً - :المصارعة النسائية
األســـــم
أيه هللا مجدى احمد

الوزن
 61ك

الترتيب
المركز الثانى ( الميدالية الفضية )

بطولة دورة األلعاب األفريقية للشباب والتى أقيمت بالجزائر الفترة من  2018/7/25حتى
2018/7/27
نتائج  - :الحرة
األســـــم

الوزن

الترتيب

فارس عبدالغنى السعيد
يحيى محمد صالح

 60ك
 48ك

المركزالثانى ( الميدالية الفضية )
المركز الرابع

نتائج  - :الرومانى
األســـــم

الوزن

الترتيب

يحيى محمد صالح

 48ك

المركزالثالث ( الميدالية البرونزية )

نتائج فرق المصارعة الحرة والرومانى قطاع الناشئين للموسم الرياضى
2019/2018
نتائج فريق المصارعة في بطولة المنطقة لفريق المرحلة األولى (للمصارعة الحرة) تحت  15سنة
موسم 2019/2018
والتي أقيمت بمركز شباب السيوف خالل الفترة من  2018/9/1حتى 2018/9/4
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

المصارعة الحرة
االســـــــــــــــــــم
عبدالرحمن أحمد محمود
نورالدين محمد عبدالعزيز
هشام ياسر جالل
احمد السيد احمد
يوسف احمد السيد
خالد سالم محمد
نورالدين سعيد عبيد
مهاب ضياء محمد
محمود يحيى عبدالحميد
وليد محمد عبدالفتاح
هانى عبدالمنعم هالل
محمد عادل عبدالستار
ابراهيم محمد ابراهيم
ابراهيم اشرف السيد
اسالم عماد الدين محمد
محمد مجدى ابوالعال
ابراهيم محمد ابراهيم
محمد كريم مسعد
يوسف محمد احمد
على ممدوح على
عبدالرحمن محارب طه
مصطفى محمود محمد

الوزن
 38ك
 41ك
 44ك
 48ك
 52ك
 57ك
 62ك
 68ك
 75ك
 85ك
 38ك
 41ك
 48ك
 52ك
 62ك
 38ك
 44ك
 52ك
 62ك
 68ك
 75ك
 85ك

ترتيب عام أول منطقة  -:المركز األول  :النادى االوليمبى برصيد (  99نقطة )

الترتيب
األول
األول
األول
األول
األول
األول
األول
األول
األول
الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة المنطقة لفريق المرحلة األولى (للمصارعة الرومانية) تحت 15
سنة الرياضى 2019/2018والتي أقيمت بمركز شباب السيوف خالل الفترة من  2018/9/1حتى
2018/9/4
المصارعة الرومانى
م
الترتيب
الوزن
االسم
1

أدهم أيمن غريب

 41ك

االول

2

فارس هشام مسعد

 57ك

االول

3

محمد عبدالنبى حجازى

 68ك

االول

4

سامى محمد فتحى

 75ك

االول

5

حمزة محمد حسين

 44ك

الثانى

6

احمد ثابت احمد

 48ك

الثانى

7
8

يحيى صابر حسين
مصطفى محمد محى

 52ك
 62ك

الثانى
الثانى

9

ادم عصام السيد

 62ك

الثانى

10
11

محمد ايمن جابر
محمد مصطفى محمد

 38ك
 48ك

الثالث
الثالث

12

ابراهيم سعيد ابراهيم

 57ك

الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة المنطقة لفريق المرحلة الثانية (للمصارعة الحرة) تحت  17سنة
بالنادي االوليمبي
الموسم الرياضى  2019/2018والتي أقيمت بكلية التربية الرياضية بأبى قير خالل الفترة من
2018/9/ 16 - 14
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

االســــــــــــم
يحيى محمد صالح
معتز حسين محمد
خالد سالم محمد
زياد ناصر محمد
محمد رمزى فؤاد
محمد انور عبدالعزيز
عبدالرحمن احمد محمود
زياد محمود السيد
عبدالرحمن محمد ياقوت
نورالدين محمد عبدالعزيز
عبدهللا السيد احمد
نورالدين سعيد عبيد
محمود يحيى عبدالحميد
احمد ابراهيم احمد

المصارعة الحرة
الوزن
 48ك
 51ك
 55ك
 60ك
 71ك
 92ك
 45ك
 55ك
 65ك
 45ك
 51ك
 60ك
 71ك
 80ك

الترتيب
األول
األول
األول
األول
األول
األول
الثانى
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

ترتيب عام أول منطقة  -:المركز األول  :النادى االوليمبى برصيد (  96نقطة )

نتائج فريق المصارعة في بطولة المنطقة لفريق المرحلة الثانية (للمصارعة الرومانية ) تحت 17
سنة بالنادي االوليمبي الموسم الرياضى  2019/2018والتي أقيمت بكلية التربية الرياضية بأبى
قيرخالل الفترة من 2018/9/ 16 - 14
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

المصارعة الرومانى
الوزن

االســـــــــــم

 45ك
 51ك
 60ك
 92ك
 110ك
 48ك
 55ك
 65ك
 71ك
 80ك
 45ك
 48ك
 51ك
 60ك
 65ك
 71ك

أدهم ايمن غريب
عبدالرحمن احمد على
عمر عصام السيد
سيف الدين محمد محمود
محمود عادل بدر
عبدالرحمن محمد حسن
فارس هشام مسعد
محمد جمال جاب هللا
محمود راجح السيد
احمد وليد احمد عواد
اسامة محمد ابراهيم
احمد ثابت احمد
محمد أحمد حسين
محمد احمد محمد حسين
يوسف صابر حسين
محمد وليد على

الترتيب
األول
االول
األول
األول
األول
الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

ترتيب عام المركز األول منطقة االسكندرية  ( -:حصول النادى األوليمبى على المركز األول ) برصيد
(  95نقطة )

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة االولى (للمصارعة الرومانى) 15سنة
موسم  2019/2018والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة2018/10/6-3
الـمــصـارعـــة الـرومـانـــى
م
الوزن الترتيب
االسم
الوزن الترتيب م
االسم
1

أدهم أيمن غريب

14ك

األول

4

2

مصطفى محمد محى

52ك

األول

محمد مصطفى محمد
5
مسعود

57ك

األول

3

فارس هشام مسعد

أدم عصام السيد

68ك

األول

48ك

الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة االولى (للمصارعة الحرة)  15سنة
موسم 2019/2018
والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة2018/10/6- 3
الـمــصـارعـــة الحرة
م
االسم
الوزن الترتيب م
االسم
1
2
3

خالد سالم محمد
مهاب ضياء محمد
عبدالرحمن أحمد محمد

ك57
ك68
ك38

األول
الثانى
الثالث

4
5

الوزن

محمود يحيى عبدالحميد ك75
نورالدين سعيد عبيد ك60

الترتيب
الثالث
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة األولى(للمصارعة النسائية ) تحت
15سنة بالنادي االوليمبي موسم  2019/2018والتى أقيمت بالقاهرة بالهايكستيب في الفترة من
2019/1/25-24
م

الـمــصـارعـــة النسائيه
االسم
الوزن الترتيب م

االسم
مريم محمد حافظ

1

 57ك األول

 2مريم محمود محمد

الوزن

الترتيب

 36ك

الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة التأهيلية تحت  12سنة
(للمصارعة الرومانى) موسم  2019/2018والتي أقيمت بالقاهرة خالل الفترة 2019/1/27-25
م

الـمــصـارعـــة الرومانيه
االسم
الوزن الترتيب م

االسم

 1كريم أيمن محمد جابر
 2زياد عادل يوسف
 3مؤمن عبدالمنعم قبارى

35ك
53ك
35ك

األول
األول
الثالث

4
5

يوسف احمد بشر
محمد احمد جمال

الوزن
73ك
32ك

الترتيب
األول
الثانى

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة التأهيلية تحت  12سنة (للمصارعة
الحرة) موسم 2019/2018
والتي أقيمت بالقاهرة خالل الفترة 2019/1/29-27
م

الـمــصـارعـــة الرومانيه
االسم
الوزن الترتيب م

االسم

 1محمود مسعد السيد
 2اندرو طارق كرم
 3عبدالرحمن السيد غريب

32ك
38ك
38ك

األول
األول
الثانى

 4جاسر رمزى فؤاد
 5عز احمد فهمى
 6محمد السيد عوض

الوزن
47ك
66ك
73ك

الترتيب
الثالث
الثالث
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الثالثة (للمصارعة الرومانى)تحت 20
سنة موسم 2019/2018
والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة من  2018/10-30حتى 2018/11/1
م
1
2
3
4

االسم
محمد محمود السيد
حسام محمود السيد
عبدهللا محمد عبدالسميع
محمود عادل بدر

الـمــصـارعـــة الـرومـانـــى
الوزن
 87ك
 77ك
 97ك
 130ك

الترتيب
األول
الثانى
الثانى
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الثالثة (للمصارعة الحرة) تحت
 20سنة
والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة من  2018/10/30حتى 2018/11/2
م

االسم
عمر حسين محمد
فارس عبدالغنى السعيد
زياد ناصر محمد
محمد رمزى فؤاد
يوسف الصاوى ابراهيم

1
2
3
4
5

المصارعة الحرة
الوزن
ك79
 70ك
 61ك
 70ك
 74ك

الترتيب
األول
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الثانية (للمصارعة الرومانى)  17سنة
موسم 2019/2018
والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة 2018/10/22-18
الـمــصـارعـــة الـرومـانـــى
م
الترتيب
الوزن
االســـــــــم
عبدالرحمن أحمد على
مصطفى محمد محيى
أدهم أيمن غريب
محمد أحمد حسين
محمود راجح السيد
محمود عادل بدر

1
2
3
4
5
6

 51ك
 55ك
 45ك
 48ك
 71ك
 110ك

الثانى
الثانى
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الثانية (للمصارعة الحرة)
 17سنة موسم  2019/2018والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة 2018/10/22-18
المصارعة الحرة
م
الترتيب
الوزن
االسم
محمد رمزى فؤاد
خالد سالم محمد
احمد ابراهيم احمد

1
2
3

 71ك
 55ك
 80ك

االول
الثالث
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الثانية (للمصارعة النسائية ) تحت 17
سنة بالنادي االوليمبي موسم  2019/2018والتى أقيمت بالقاهرة بالهايكستيب في الفترة من -29
2019/1/30
م
1
2

األســـــــم
ايه هللا مجدى محمد
دينا احمد محمد

المصارعة النسائية
الوزن
 62ك
 40ك

الترتيب
األول
الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الرابعة (للمصارعة الرومانى)
فوق  20سنة موسم  2019/2018والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة2018/12/15-14
الـمــصـارعـــة الـرومـانـــى

م
االسم
1

الوزن

نور الدين هانى محمد

87ك

الترتيب
الثانى

االسم
 2محمد رجب كامل

الترتيب

الوزن

الثالث

82ك

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق المرحلة الرابعة (للمصارعة الحرة)
فوق  20سنة والتي أقيمت بالمنوفية خالل الفترة من2018/12/18-14
م

الـمــصـارعـــة الحرة
االسم
الوزن الترتيب

الوزن

الترتيب

االسم

1

محمود هانى محمود

 74ك

الثالث

3

عمر عادل محمد

86ك

الثالث

2

حسن عبدالحميد حسن

 79ك

الثالث

4

محمد عالء محمد

97ك

الثالث

نتائج فريق المصارعة في بطولة تجارب المنتخب القومى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة
(للمصارعة الرومانى والحرة والنسائية )
المرحلة الثانية موسم  2019/2018والتي أقيمت بالقاهرة خالل الفترة 2019/2/17-14

م
1
2
3
4
5
6

الـمــصـارعـــة الـرومـانـــى والحرة والنسائية
حرة /
االســــــــــــــــــــم
المرحلة
الوزن
عبدالرحمن احمد على
محمد رمزى فؤاد
ايه هللا مجدى محمد
محمد محمود السيد
حسام محمود السيد
فارس عبدالغنى السعيد

رومانى
رومانى
حرة
نسائية
رومانى
رومانى
حرة

 55ك
71ك
61ك
87ك
77ك
70ك

الترتيب
األول
األول
األول
األول
األول
األول

الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الثالثة

نتائج فريق المصارعة في بطولة الجمهورية لفريق (للمصارعة الحرة)
مرحلة تحت  23سنة موسم  2018/2017والتي أقيمت بالقاهرة خالل الفترة 2019/2/7-6

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــم
فارس عبدالغنى السعيد
محمد عالء محمد
محمود هانى محمود
عبدالرحمن ابراهيم لبيب
معتز مصطفى احمد

المصارعة الحرة
الوزن
70ك
92ك
47ك
79ك
70ك

الترتيب
األول
األول
الثانى
الثانى
الثالث

النـــادي االولـيمبي المصـــري
باإلسكندرية
المشهر تحت رقم  14لسنة 1976

الرياضات المائية

الجهاز الفنى واالدارى لأللعاب المائية عن الموسم الرياضى 2017/2016
الجهاز الفني واإلداري ألللعاب المائية
1

أسامة جابر عبد النبي

رئيس جهاز الرياضات المائية

2

مازن محمد الزهيرى

مدرب فريق العمومى

3

حسام محمد صبحى محمد نافع

مساعد مدرب فريق 2005

4
5

محمد محمود محمد
محمود متولى محمد

مدرب فريق 2004/2002/2003
مدرب فريق عمومى (ب)

6

احمد محسن مجاهد

7

مروان اسامه جابر عبد النبى

8

مصطفى فؤاد سعد

مدرب فريق 2005
مساعد مدرب فريق  2004ومسئول ادخال بيانات
السباحين ببرنامج
TEAM MANAGER
مساعد مدرب 2005

9

طارق عبد الوارث محمود حجازى

مدرب فريق 2007

10
11

احمد حسن على حسن
حسام حسن عباس عبد النظير

مساعد مدرب 2007
مساعد مدرب 2007

12

امير محمد فتحى عبد الفتاح سالم

مساعد مدرب 2002،2003،2004

13
14

السيد عبد هللا محمد السيد
عمرو هشام محمود خورشيد

مدرب فريق 2006
مساعد مدرب فريق 2006

15

ادم اسماعيل محمد

مساعد مدرب فريق 2006

16

محمد عصام حنفى

مساعد مدرب فريق 2005

17

شادى انور على

مدرب فريق ناشئين زعانف (مونو)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

محمد سعد الدين جمال
ادهم سعيد محمد
هيثم محمد محمود محمد السبخى
مروان اشرف سليم محمد عباس
محمود طه الشريدى
محمد احمد سعد
عمر محمد عبد الحى
عمرو عبد الوارث محمود حجازى
محمد شريف سعد
احمد محمد احمد محمد

مدرب فريق 2009
مساعد مدرب فريق العمزمى
مدرب فريق 2008
مساعد مدرب فريق 2008
مساعد مدرب فريق 2009
مدرب فريق 2010
مساعد مدرب فريق 2006
مدرب فريق عمومى زعانف المونو
مساعد مدرب فريق زعانف المونو
مساعد مدرب فريق ناشئين زعانف

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

احمد عبد الوارث محمود
محمد حسن احمد القاضى
محمد مجدى ابراهيم عبد الحليم
محمد عمر محمد
ممدوح زغلول مندوه
كريم عالء الدين فتحى محمد
احمد حسن احمد محمد
عمرو امين شعبان
عمرو االباصيرى غريب
ميرنا على مسلم
زياد السيد ابراهيم
حسام الدين محمد كامل
محمد ابراهيم ابراهيم
محمد صالح عبده
احمد عبد اللطيف
محمد سعيد محمد
خالد طارق محمد
محمد رضا عبد الحميد
مريم ايمن السيد

مدرب فريق ناشئين زعانف
المدير االدارى
إدارى غوص وانقاذ
إدارى السباحة
إدارى الخماسى الحديث
مدرب لياقة بدنية
مدرب لياقة بدنية
مساعد مدرب 2008
مساعد مدرب فريق العمومى ب
مساعد مدرب فريق 2006
مساعد مدرب فريق 2010
مساعد مدرب فريق 2009
مساعد مدرب فريق 2008
مساعد مدرب فريق 2010
مساعد مدرب فريق 2009
مساعد مدرب فريق 2007
مساعد مدرب2010
مساعد مدرب 2010
م مدرب فريق ناشئين زعانف

العبي السباحة الدوليين
بطولة العالم بأستراليا أداليد 2018
أوال الالعب الدولي مصطفي طارق
حصول الالعب علي الميدالية الذهبية في تتابع  4في  90متر في أقوي سباقات وتتابعات البطولة
ثانيا الالعب الدولي رامي شلبي
 حصول الالعب علي الميداالية البرونزية في أشرس وأقوي سباقات البطولة سباق األعالم .. حصول الالعب علي الميدالية الذهبيىة في تتابع  3في  75متر -حصول الالعب علي الميدالية الذهبية في تتابع  4في  90متر

أوال ُ  ( :نشاط السباحة )

نتائج الرياضات المائية

بطولة منطقة اإلسكندرية الصيفية للسباحة مسافات قصيرة والتي أقيمت بالمركز األوليمبي
للقوات المسلحة في الفترة من  11إلى  30يوليو 2018
* مرحلة  11سنه :
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م حرة . - 1الالعبة  :شهد أحمد إسماعيل
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م صدر . – 2الالعب  :حسن محمد بيومي
* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  50 × 10م حرة -:
-

الالعب :
الالعب :
الالعب :
الالعب :
الالعب :

محمد أحمد محمد إبراهيم
حسن محمد بيومي
عبد الفتاح أحمد يوسف
عمر أحمد إبراهيم
يوسف تامر يوسف

الالعب
الالعب
الالعب
الالعب
الالعب

-

يحي محمود مختار
عمر السيد رمضان
سيف الدين محمد أحمد
آدم محمد عبدالدايم
يوسف تامر محي الدين

* مرحلة  12سنه  :كأس المركز الثالث ترتيب عام أوالد

 – 1الالعبة  :ديالرا خالد أحمد
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م حرة
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م فراشه

-

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م ظهر .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م حرة

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م ظهر
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م فراشه.

-

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م متنوع .

.

 – 2الالعب  :عبد الرحمن خالد صبري
 – 3الالعب  :مروان محمد بكرى
-

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م صدر

المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م صدر .

 – 4الالعب  :ياسين محمد عبد الجواد
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م صدر  -المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م صدر .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م صدر  -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م متنوع .

 – 5الالعبة  :جني أشرف شهاب
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م صدر
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م صدر

 -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م صدر .

.

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  100 × 4م متنوع :
 الالعب  :محمد وليد حسن -الالعب  :عبد الرحمن خالد صبري

 الالعب  :ياسين محمد عبد الجواد -الالعب  :أحمد محمد موسى

* مرحلة  13سنه - :
 – 1الالعب  :سيف الدين عمرو صبري
 – 2الالعبة  :حنان أحمد محمد

 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  1500م حرة . المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م ظهر . -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م متنوع .

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م ظهر

 – 3الالعب  :حنان بدر أحمد أنيس
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م صدر

 -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م ظهر .

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  100 × 4م متنوع :
الالعب  :سيف الدين عمرو صبري
الالعب :بدر أحمد أنيس

الالعب  :أحمد تامر جمال
الالعب  :زياد محمد سعد زكي

* مرحلة  14سنه - :
 – 1الالعبة  :حنين أشرف عبد الفتاح
-

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م فراشه .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م متنوع .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  400م متنوع .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م فراشه .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م فراشه .

* مرحلة  15سنه  -:كأس المركز الثالث ترتيب عام أوالد

 – 1الالعب  :مروان مجدي عزام
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م حرة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م حرة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400م حرة .
المركز الثالث والميدالية البرونزي في سباق  100م فراشه .
* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م حرة :
الالعبين  /مروان مجدي عزام

-

 -زياد أحمد فتح هللا

إسالم حماده محمد

 -فهد محمد السيد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  200 × 4م حرة :
 الالعب : -الالعب :

مروان مجدي عزام
محمد ممدوح محمد

-

الالعب
الالعب

زياد أحمد فتح هللا
فهد محمد السيد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م متنوع :
 الالعب : -الالعب :

مروان مجدي عزام
إسالم حماده محمد

-

الالعب
الالعب

مصطفي أشرف مصطفي
فهد محمد السيد

* حصل فريق التتابع ( ناشئات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م متنوع :
 الالعبة : -الالعبة :

نيره جابر إبراهيم
فاطمه الزهراء طه

-

الالعبة
الالعبة

جنى خالد مسعود
إسراء معتز محمود

* مرحلة  16سنه - :
 - 1الالعب  :محمد نصر بحر
-

المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  800م حرة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  1500م حرة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م حرة .

* مرحلة  17سنه - :
 - 1الالعب  :زياد أسامه أحمد
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م صدر .المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م صدر
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م متنوع .المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م صدر
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400م متنوع .
-

 - 2الالعب  :عمر أسامه أحمد
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م صدر .المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م صدر
 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م متنوع .المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م صدر
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م متنوع .
-

* حصل فريق التتابع ( ناشئات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م حرة :
 الالعبة : -الالعبة :

ندى علوان قنديل
رنيم أحمد المصري

-

الالعبة
الالعبة

حبيبه عمرو السيد
إيمان خالد عباس

* حصل فريق التتابع ( ناشئات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  200 × 4م حرة :
 الالعبة : -الالعبة :

ندى علوان قنديل
رنيم أحمد المصري

-

الالعبة
الالعبة

حبيبه عمرو السيد
إيمان خالد عباس

* حصل فريق التتابع ( ناشئات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م متنوع :
 الالعبة : -الالعبة :

ندى علوان قنديل
رنيم أحمد المصري

-

الالعبة
الالعبة

حبيبه عمرو السيد
إيمان خالد عباس

* مرحلة العمومي  :كأس المركز الثالث ترتيب عام أوالد

 - 1الالعبة  :حنان أحمد محمد
 - 2الالعبة  :حنين أشرف عبد الفتاح

-

المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م ظهر .

 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م فراشة . المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م متنوع .-

بطولة منطقة اإلسكندرية الصيفية للغوص واإلنقاذ مسافات قصيرة والتي أقيمت بالمركز األوليمبي
للقوات المسلحة في الفترة من  1إلى  8أغسطس 2018
حيث شارك في هذه البطولة عدد  21نادي على مستوى اإلسكندرية ،
بمتوسط  800العب والعبة  ،واألندية المشاركة هي - :
النادي األوليمبي
نادي الرياضي البحري
المؤسسة العسكرية
جامعة فاروس
الشبان المسيحية
غزل كفر الدوار
أكاديمية ريو

أوالً  :الكؤوس

نادي سموحة
نادي البنك األهلي
حرس الحدود
الرياضي الوطني
عز الدخيلة
لجنة الشباب
أكاديمية الغواص

نادي سبورتنج
نادي اإلتحاد السكندري
ألعاب دمنهور
طالئع األسطول
األهلي السكندري
جامعة المنصورة
المجد الرياضي

حصل النادي على

كأس المركز األول لمرحلة  11سنه ( أوالد – بنات )
كأس المركز األول لمرحلة  12سنه ( أوالد – بنات )
كأس المركز األول لمرحلة  13سنه ( أوالد – بنات ) كأس المركز الثالث لمرحلة  15سنه ( أوالد – بنات )

ثانيا ً  :الميداليات

عدد (  ) 25ميــــدالية ذهبيه (سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 16ميــــدالية فضيه (سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 24ميدالية برونزيه (سباقات فرديه – تتابعات )

أوالً  - :مرحلة  11سنه -:

كأس المركز األول للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
وحصوله على كأس أحسن ســـباح
 – 1الالعب  :مهند محمد فوزي
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة .

 – 2الالعب  :يوسف تامر محي الدين
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجه .

 – 3الالعب  :محمد ياسر محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مونو .

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مونو .
وحصولها على كأس أحسن ســـباحه
 – 4الالعبة  :شهد أحمد إسماعيل
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مزدوجة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مزدوجة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مونو .

 – 5الالعبة  :مريم على مسلم
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة .

 – 6الالعبة  :جويرية عماد عبده
-

المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة .

* حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات )على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  50 × 4م مونو ( مختلط ):
 الالعب : -الالعبة :

مهند محمد فوزي
شهد أحمد إسماعيل

-

الالعب :
الالعبة :

محمد ياسر محمد
نور على محمد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو :
 الالعب : -الالعب :

مهند محمد فوزي
محمد ياسر محمد

 الالعب : -الالعب :

عمر أحمد إبراهيم
عمر محمد فرج

* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو :
 الالعبة : -الالعبة :

نور على محمد
شهد أحمد إسماعيل

 الالعبة : -الالعبة :

تقي خالد أحمد
رؤى طارق محمد

* حصل فريق التتابع (ناشئين وناشئات) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مزدوجة (مختلط):
 الالعبة : -الالعب :

شهد أحمد إسماعيل
مهند محمد فوزي

ثانيا ً  - :مرحلة  12سنه -:

 الالعبة : -الالعب :

جويرية عماد عبده
يوسف تامر محي الدين

كأس المركز األول للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية

 – 1الالعب  :محمد عصام محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مونو .

 – 2الالعبة  :ديالرا خالد أحمد
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مزدوجة .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مزدوجة .

 – 3الالعبة  :ندى هاني محمود
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة .

 – 4الالعبة  :جني محمد عبد ربه
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مونو .
* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو :

 الالعبة : -الالعبة :

جني محمد عبد ربه
جني محمد حسين

-

الالعبة :
الالعبة :

ندى هاني محمود
ندي شريف محمد

* حصل فريق التتابع (ناشئين و ناشئات) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع 100 × 4م مزدوجة
(مختلط):
 الالعبة: -الالعب :

ديالرا خالد أحمد
محمد وليد حسن

-

الالعبة :
الالعب :

ندى هاني محمود
أحمد محمد موسى

* حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  50 × 4م مونو ( مختلط )
 الالعبة : -الالعب :

جني محمد عبد ربه
محمد عصام محمد

-

الالعبة :
الالعب :

ندي هاني محمود
يوسف حماده خميس

* حصل فريق التتابع ( ناشئين ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو :
 الالعب : -الالعب :

محمد عصام محمد
يوسف حماده خميس

-

الالعب :
الالعب :

محمد سامي أحمد
كريم محمود محمد

ثالثا ً  - :مرحلة  13سنه -:
كأس المركز األول للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
 – 1الالعب  :سيف الدين محمد محمد وحصوله على كأس أحسن ســــباح
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مزدوجه .

 – 2الالعب  :بدر أحمد محمد أنيس
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م مزدوجة .

 – 3الالعبة  :فرح محمد موسى
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مزدوجة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مزدوجة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م مزدوجة .

 – 4الالعبة  :حبيبه محمد موسي
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة .

 – 5الالعبة  :جني محمد سمير
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مزدوجة .

 – 6الالعبة  :شهد منصور أحمد
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مونو .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مونو .

 – 7الالعبة  :ريتاج ياسر محمد
المركز الثالث والميدالية البرنزية في سباق  50م مونو .

 – 8الالعبة  :ميرنا أحمد عبد الحميد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م مونو .

* حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  50 × 4م مونو (مختلط):

-

الالعب :
الالعبة :

سيف الدين محمد محمد
شهد منصور أحمد

-

الالعب :
الالعبة :

زياد عالء عبد الرؤف
ريتاج ياسر محمد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين وناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مزدوجة
(مختلط) :
-

الالعب :
الالعبة :

سيف الدين محمد محمد
فرح محمد موسى

-

الالعب :
الالعبة :

بدر أحمد محمد أنيس
حبيبة محمد موسى

* حصل فريق التتابع ( ناشئين ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو :
-

الالعب :
الالعب :

-

سيف الدين محمد محمد
زياد عالء عبد الرؤف

الالعب :
الالعب :

عمر محمد عيد
أحمد وائل سعد

* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  100 × 4م مونو :
-

الالعبة :
الالعبة :

-

آيه هللا عصام عبد الاله
شهد منصور أحمد

الالعبة :
الالعبة :

ريتاج ياسر محمد
ميرنا أحمد عبد الحميد

رابعا ً  - :مرحلة  15 - 14سنه -:
 – 1الالعب  :مروان مجدي عزام
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مزدوجة .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م مزدوجة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة .

 – 2الالعب  :فهد محمد السيد
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مزدوجة .

 – 3الالعب  :زياد أحمد فتح هللا
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م مزدوجة .

 – 4الالعبة  :حنين أشرف عبد الفتاح
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة .

 – 5الالعبة  :روان محمد إبراهيم
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مزدوجة .
* حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مزدوجة
( مختلط ) :
-

الالعب :
الالعبة :

مروان مجدي عزام
حنين أشرف عبد الفتاح

خامسا ً  - :مرحلة  17 - 16سنه -:

-

الالعب :
الالعبة :

 – 1الالعبة  :ناردين إسماعيل عبد العزيز
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مزدوجة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مزدوجة .

زياد أحمد فتح هللا
روان محمد إبراهيم

سادسا ً  - :مرحلة  19 - 18سنه -:
 – 1الالعبة  :روان محمد محمود
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  800م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  1500م مونو .

 – 2الالعبة  :ندي رامي السيد
 – 3الالعبة  :شيماء أحمد عبد المتعال
 – 4الالعبة  :يمني طه عارف

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م غوص .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م غوص .

* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  50 × 4م مونو :
-

الالعبة :
الالعب :

ندى رامي السيد
أدهم عالء عبد الرؤف

-

الالعبة :
الالعب :

شيماء أحمد عبد المتعال
مؤمن محمد عثمان

سابعا ً  - :مرحلة العمومي -:
 – 1الالعب  :خالد ربيع محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  1500م مونو .

للعام الرابع على التوالي يتفوق أبناء األوليمبي
 -ويتصدرون المركز األول لمراحل (  13 – 12 – 11سنه ) على مستوى أندية اإلسكندرية

بطولة منطقة اإلسكندرية الصيفية للغوص واإلنقاذ مسافات طويلة والتي أقيمت بمركز تدريب
المنتخبات بالميناء الشرقية في الفترة من  17إلى  18أغسطس 2018
حيث شارك في هذه البطولة عدد  14نادي على مستوى اإلسكندرية ،
بمتوسط  450العب والعبة  ،واألندية المشاركة هي - :
النادي األوليمبي
نادي الرياضي البحري
المؤسسة العسكرية
جامعة فاروس
الشبان المسيحية

أوالً  :الكؤوس

نادي سموحة
نادي البنك األهلي
حرس الحدود
الرياضي الوطني
غزل كفر الدوار

نادي سبورتنج
نادي اإلتحاد السكندري
طالئع األسطول
األهلي السكندري

حصل النادي على

-

كأس المركز األول لمرحلة  11سنه ( أوالد – بنات )
كأس المركز األول لمرحلة  12سنه ( أوالد – بنات )
كأس المركز األول لمرحلة  13سنه ( أوالد – بنات ) كأس المركز الثاني لمرحلة  19سنه ( أوالد – بنات )
كأس المركز الثاني لمرحلة العمومي ( أوالد – بنات )

-

عدد (  ) 6ميــــدالية ذهبيه (سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 4ميــــدالية فضيه (سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 5ميدالية برونزيه (سباقات فرديه – تتابعات )

ثانيا ً  :الميداليات

أوالً  - :مرحلة  11سنه -:
كأس المركز األول للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
 – 1الالعب  :مهند محمد فوزي
 – 2الالعبة  :نور على محمد على
 – 3الالعبة  :تقي خالد أحمد محمد

ثانيا ً  - :مرحلة  12سنه -:

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  1كم .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  1كم .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  1كم .

كأس المركز األول للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
 – 1الالعب  :محمد عصام محمد قناوي
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  1كم .
 – 2الالعبة  :جني محمد عبد ربه
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  1كم .
 – 3الالعبة  :ندي شريف محمد
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  1كم .

ثالثا ً  - :مرحلة  13سنه

كأس المركز األول للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  2كم . المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  2كم . -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  2كم .

 – 1الالعب  :سيف الدين محمد محمد
 – 2الالعب  :يوسف حسن خليفه
 – 3الالعبة  :ميرنا أحمد عبد الحميد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات )على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  1 × 4كم :
يوسف حسن خليفه
الالعب :
 الالعب  :سيف الدين محمد محمدآيه هللا عصام عبد الاله
 الالعبه : -الالعبه  :ميرنا أحمد عبد الحميد

رابعا ً  - :مرحلة  17سنه -:
 -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  2كم .

 – 1الالعب  :إبراهيم جمال سعد

خامسا ً  - :مرحلة  19سنه :
كأس المركز الثاني للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
 – 1الالعبه  :ندى رامي السيد
 – 2الالعبه  :روان محمد محمود

-

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  2كم .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  2كم .

* حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات )على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  2 × 4كم :
مؤمن محمد عثمان
 الالعب : الالعب  :أدهم عالء عبد الرؤفروان محمد محمود
 الالعبه : -الالعبه  :ندى رامي السيد

سادسا ً  - :مرحلة العمومى -:
كأس المركز الثاني للمرحلة على مستوى أندية إسكندرية
 – 1الالعب  :خالد محمد ربيع

 -المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  3كم .

بطولة منطقة اإلسكندرية الصيفية للخماسي الحديث ( ثنائي ) والتي أقيمت بالمركز األوليمبي
للقوات المسلحة
( سباحه ) و إستاد إسكندرية ( جرى ) في الفترة من  17إلى  19أغسطس 2018
حيث شارك في هذه البطولة عدد  17نادي و أكاديمية على مستوى اإلسكندرية ،
بمتوسط  750العب والعبة  ،واألندية و األكاديميات المشاركة هي - :
نادي حرس الحدود
نادي سموحة
النادي األوليمبي
نادي ألعاب دمنهور
جامعه فاروس
نادي عز الدخيلة
أكاديمية فانتزيا
طالئع األسطول
المدرسة الفرنسية
أكاديمية ولفز
أكاديمية ويف
أكاديمية توشكي
أكاديمية دولفين
نادي النصر
أكاديمية كاسيل
أكاديمية ستار فيش
أكاديمية أرينا سبورت

وفي وسط منافسة قوية بين العبي والعبات األندية
حصلت فرق النادي على المركز الثاني ترتيب عام

أوالً  :الكؤوس

كأس المركز الثالث لمرحلة 10سنـوات (أوالد)
كأس المركز األول لمرحلة  14سنه (بنات)
كأس المركز الثاني لمرحلة  16سنه (بنات)
كأس المركز األول لمرحلة  18سنه (بنات)

 كأس المركز الثاني لمرحلة  12سنه (بنات) كأس المركز الثالث لمرحلة  14سنه (أوالد) -كأس المركز الثاني لمرحلة  16سنه (أوالد)

ثانيا ً  :الميداليات
عدد (  ) 7ميــــدالية ذهبيه (سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 8ميدالية برونزيه (سباقات فرديه – تتابعات )

 -عدد (  )18ميــــدالية فضيه (سباقات فرديه – تتابعات )

أوالً  - :مرحلة  10سنه -:

كأس المركز الثالث أوالد على مستوى أندية إسكندرية
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م حرة ( فردى ) . – 1الالعب  :إبراهيم بهاء الدين إبراهيم
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع أوالد . – 2الالعب  :بالل محمد فؤاد رمضان
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م حرة ( فردى ) .
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع مختلط . – 3الالعب  :محمد أحمد إبراهيم
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع أوالد . – 4الالعب  :محمد طارق محمد
 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع بنات . – 5الالعبة  :شهد محمد عبد الحميد
 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع بنات . – 6الالعبة  :ريماس ربيع موسي
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع بنات . – 7الالعبة  :ملك أسامه يوسف

ثانيا ً  - :مرحلة  12سنه -:
كأس المركز الثاني بنات على مستوى أندية إسكندرية
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع بنات . – 1الالعبة  :جويرية محمد سعد
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع بنات . – 2الالعبة  :مريم شريف على
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400م جرى . – 3الالعبة  :مريم على مسلم
المركز الثاني والميدالية الفضية ترتيب عام جرى و سباحه .

ثالثا ً  - :مرحلة  14سنه -:
كأس المركز األول بنات على مستوى أندية إسكندرية
كأس المركز الثالث أوالد على مستوى أندية إسكندرية
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع أوالد . – 1الالعب :جاسر حسن على
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400جرى  -المركز الثالث والميدالية البرونزية ترتيب عام سباحه وجرى
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع أوالد . – 2الالعب  :عبد الرحمن أحمد محمود
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع بنات . –3الالعبة  :بانسيه مصطفي منعم
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400جرى  -المركز الثاني والميدالية الفضية في ترتيب عام جرى وسباحه
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع بنات . –4الالعبة  :سما سعيد عمران
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م سباحه .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  800جرى.
المركز الثالث والميدالية البرونزية ترتيب عام جرى وسباحه.

رابعا ً  - :مرحلة  16سنه -:
كأس المركز الثاني بنات على مستوى أندية إسكندرية
كأس المركز الثاني أوالد على مستوى أندية إسكندرية
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع أوالد . – 1الالعب :أحمد سامي عبد القوى
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع أوالد . – 2الالعب :إسالم حماده محمد
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م سباحه . – 3الالعبة :خلود محمد فتحي
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق التتابع بنات
 – 4الالعبة :ناردين إسماعيل عبد العزيز  -المركز الثاني والميدالية الفضية (مكرر) في سباق  200م سباحه
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق التتابع مختلط .

خامسا ً  - :مرحلة  18سنه -:
كأس المركز األول بنات على مستوى أندية إسكندرية

 – 1الالعبة :ندى علون قنديل
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  800م جرى .

 – 2الالعبة :صفاء ياسر حسن

 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م سباحه . المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع بنات -المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع بنات .

بطولة كأس مصر الصيفية للغوص واإلنقاذ مسـافـات طويـلة والتي أقيمت بمدينة بمركز تدريب
المنتخبات باإلسكندرية يومي  28و  29سبتمبر 2018
أوالً  :الكؤوس
كأس المركز الثاني لمرحلة  11سنه ( أوالد – بنات )
كأس المركز الثاني لمرحلة  13سنه ( أوالد – بنات )

 -كأس المركز األول لمرحلة  12سنـه ( أوالد – بنات )

ثانيا ً  :الميداليات الفرديه - :
 -مرحلة  11سنه -:

 – 1الالعب  :مهند محمد فوزي

 -المركز األول والميدالية الذهبيه في سباق  1كم بحر .

 مرحلة  12سنه -: – 1الالعب  :محمد سامي أحمد
 –2الالعب  :محمد عصام محمد
 - 3الالعبه  :جني محمد عبد ربه

 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  2كم بحر . المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  2كم بحر . -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  2كم بحر .

 مرحلة  13سنه -: – 1الالعب  :سيف الدين محمد محمد

 -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  3كم بحر .

*حصل فريق التتابع ( ناشئين و ناشئات )على المركز الثاني والميدالية البرونزية في تتابع  2 × 4كم :
عمر محمد عيد
 الالعب :سيف الدين محمد محمد
 الالعب :آيه هللا عصام عبد الاله
 الالعبه :ميرنا أحمد عبد الحميد
 -الالعبه :

بطولة كأس مصر الصيفية للغوص واإلنقاذ مسـافـات قصيرة و طويـلة والتي أقيمت بمدينة شرم
الشيخ في الفترة من  8إلى  12سبتمبر 2018
أوالً  - :مرحلة  17سنه -:
 – 1الالعبة  :ناردين إسماعيل عبد العزيز

 -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة

 – 1الالعبة  :شيماء أحمد عبد المتعال

 -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مونو .

ثانيا ً  - :مرحلة  19سنه -:

 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م غوص المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مونو تحت الماء . المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  3كم بحر . –2الالعبة  :روان محمد محمود

بطولة كأس مصر الصيفية للسباحة بالزعانف مسـافـات قصيرة والتي أ ُقيمت بإستاد القاهرة الدولي
في الفترة من  5إلى  8أكتوبر 2018
مراحل  13 ، 12 ، 11سنة
أوالً  -:مرحلة  11سنة-:
 – 1مهند محمد فوزي
* حصل الالعب على كأس أحسن سباح و تحطيم الزمن القياسي السابق و تحقيق زمن قياسي جديد في سباق 100م
سباحة بالزعانف المونو .
 حصل الالعب على المركز األول و الميدالية الذهبية في سباق 50م سباحة بالزعانف المونو . -حصل الالعب على المركز األول و الميدالية الذهبية في سباق 100م سباحة بالزعانف المونو .

 – 2يوسف تامر محي الدين
 -حصل الالعب على المركز الثالث و الميدالية البرونزية في سباق 50م سباحة بالزعانف المزدوجة .

 – 3شهد أحمد إسماعيل
 -حصلت الالعبة على المركز الثاني و الميدالية الفضية في سباق 50م سباحة بالزعانف المزدوجة .

** قد حقق فريق النادي مرحلة  11سنة -:
 المركز الثاني و الميدالية الفضية في تتابع  50 × 4م مونو مختلط و يمثله – 1مهند محمد فوزي
 – 3تقي خالد أحمد

 – 2محمد ياسر محمد
 – 4شهد أحمد إسماعيل

 المركز األول و الميدالية الذهبية في تتابع 50 × 4م مزدوجة أوالد و يمثله – 1يوسف تامر محي الدين
 – 3يحي محمود مختار

 – 2مهند محمد فوزي
 – 4نور محمد فوزي

 المركز الثاني و الميدالية الفضية في تتابع  50 × 4م مزدوجة بنات و يمثله – 1شهد أحمد إسماعيل
 – 3هنا ربيع رمضان

 – 2مريم على مسلم
 – 4تقي خالد أحمد

 المركز الثاني و الميدالية الفضية في تتابع  100 × 4م مونو أوالد و يمثله – 1مهند محمد فوزي
 – 3عمر محمد فرج

ثانيا ً  -:مرحلة  12سنة-:

 – 2محمد ياسر محمد
 – 4عمر إبراهيم محمد

 – 1ديالرا خالد أحمد
 -حصلت الالعبة على المركز األول و الميدالية الذهبية في سباق 100م سباحة بالزعانف لمزدوجة

** قد حقق فريق النادي مرحلة  12سنة -:
 المركز األول و الميدالية الذهبية في تتابع 100 × 4م مزدوجة بنات و يمثله – 1ديالرا خالد أحمد
 – 3ندى هاني محمود

 – 2جودى مجدي عباس
 – 4جويرية محمد سعد

 المركز الثاني و الميدالية الفضية في تتابع 100 × 4م مونو أوالد و يمثله – 1محمد عصام محمد
 – 3عبد الرحمن طارق عبده

 – 2محمد سامي أحمد
 – 4يوسف حمادة خميس

ثالثا ً  -:مرحلة  13سنة-:
 – 1سيف الدين محمد محمد
* حصل الالعب على كأس أحسن سباح و تحطيم الزمن القياسي السابق و تحقيق زمن قياسي جديد في سباق 100م
سباحة بالزعانف المونو .
 حصل الالعب على المركز األول و الميدالية الذهبية في سباق 50م سباحة بالزعانف المونو . حصل الالعب على المركز األول و الميدالية الذهبية في سباق 100م سباحة بالزعانف المونو . -حصل الالعب على المركز األول و الميدالية الذهبية في سباق 200م سباحة بالزعانف المونو .

** قد حقق فريق النادي مرحلة  13سنة -:
 المركز الثالث و الميدالية البرونزية في تتابع  50 × 4م مونو مختلط و يمثله – 1سيف الدين محمد محمد
 – 3أية هللا عصام عبد الاله

 – 2زياد عالء عبد الرءوف
 – 4ميرنا أحمد عبد الحميد

 المركز الثاني و الميدالية الفضية في تتابع 100 × 4م مزدوجة بنات و يمثله – 1فرح محمد موسى
 – 3حبيبة محمد موسى

 – 2جني محمد سمير
 – 4شهد السيد رمضان

بطولة منطقة اإلسكندرية الشتوية للسباحة مسافات قصيرة والتي أقيمت بنادي سموحة الرياضي في
الفترة من  1 / 27إلى  2019 / 1 / 31و الفترة من  2 / 3إلى 2019 / 2 / 7
والفترة من  2 / 16إلى  2019 / 2 / 21والفترة من  2 / 23إلى 2019 / 2 / 28
حيث شارك في هذه البطولة عدد  18نادي على مستوى اإلسكندرية
بمتوسط  900العب والعبة  ،واألندية المشاركة هي - :
النادي األوليمبي
نادي البنك األهلى
نادي إستاد المنصور
بلدية المحلة
الشبان المسيحية
نادي البيطاش

نادي سموحة
نادي طنطا
نادى الحوار
نادي رأس البر
عز الدخيلة
ستاد طنطا

أوالً  :الكؤوس
* كأس المركز األول لمرحلة  11سنه ( نائشين )
* كأس المركز الثالث لمرحلة  16سنه ( ناشئين )

ثانيا ً  :الميداليات
عدد (  ) 11ميــــدالية ذهبيه ( سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 20ميــــدالية فضيه ( سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 22ميدالية برونزيه ( سباقات فرديه – تتابعات )

نادي سبورتنج
نادي جزيرة الورد
المؤسسة العسكرية
حرس الحدود
األهلي السكندري
جامعة فاروس

* مرحلة  11سنه - :
حصل فريق 2008

على كأس بطولة إسكندرية للسباحة ويعتبر هذا اإلنجاز لم يتحقق منذ عام  2004وقد كان فريق
 1992هو الذي حققه من قبل .
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م ظهر . – 1السباح  :محمد طارق محمد زكى
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م ظهر .المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م ظهر
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م ظهر – 2السباح  :حمزه خالد محمد
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م ظهر  -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م حرة.
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م حرة . – 3السباح  :إبراهيم بهاء الدين إبراهيم
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م فراشه .
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م حرة . - 4السباح  :بالل محمد فؤاد رمضان
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م حرة .
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م ظهر . – 5السباحة  :جودي خالد سعيد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  50 × 10م حرة -:

-

السباح :
السباح :
السباح :
السباح :
السباح :

-

بالل محمد فؤاد رمضان
إبراهيم بهاء الدين إبراهيم
محمد أحمد إبراهيم صالح
محمد طارق محمد زكى
حمزه خالد محمد

السباح :
السباح :
السباح :
السباح :
السباح :

محمد عمرو السيد
محمد محمود صالح
ياسين يوسف محمود
صهيب جمال عبد الفتاح
عبد الرحمن محمد سعيد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م حرة -:
-

السباح :
السباح :

بالل محمد فؤاد رمضان
إبراهيم بهاء الدين إبراهيم

-

السباح :
السباح :

محمد أحمد إبراهيم صالح
محمد طارق محمد زكى

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م متنوع -:

-

السباح :
السباح :

بالل محمد فؤاد رمضان
إبراهيم بهاء الدين إبراهيم

-

السباح :
السباح :

محمد أيمن عبد البصير
محمد طارق محمد زكى

* حصل فريق التتابع ( ناشئات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م حرة -:

-

السباح :

حال وليد عباس عبد الجواد

-

السباح :

جودى خالد سعيد

السباح :

حبيبة على أحمد

-

السباح :

شروق محمد رشاد

* حصل فريق التتابع ( مختلط) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  50 × 4م حرة -:

-

السباح :

بالل محمد فؤاد رمضان

-

السباحة:

حال وليد عباس

السباح :

إبراهيم بهاء الدين إبراهيم

-

السباحة:

حبيبه على أحمد

* حصل فريق التتابع ( مختلط) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  50 × 4م متنوع -:

-

السباح :

محمد أيمن عبد البصير

-

السباحة:

جودى خالد سعيد

السباح :

إبراهيم بهاء الدين إبراهيم

-

السباحة:

حبيبه على أحمد

* مرحلة  12سنه - :
 – 1السباح  :حسن محمد بيومي

 -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م صدر.

* مرحلة  13سنه - :
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م صدر . –1السباح  :مروان محمد بكري
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م صدر  -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م صدر
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م ظهر . – 2السباح  :عبد الرحمن خالد صبري
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م حرة . – 3السباحة  :ديالرا خالد أحمد
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م ظهر  -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م حرة .

* مرحلة  14سنه - :
 –1السباحة  :حنان أحمد محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م ظهر  -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م ظهر .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م ظهر  -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م متنوع

حصل فريق التتابع ( ناشئات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  200 × 4م حرة -:

-

السباحة :

حنان أحمد محمد

-

السباحة:

شهد يسرى محمد

السباحة :

روان شريف زيان

-

السباحة:

جني محمد سمير

* مرحلة  15سنه - :
 –1السباحة  :حنين أشرف عبد الفتاح
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م فراشة  -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م صدر
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م فراشة  -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م متنوع

* مرحلة  16سنه :
كأس المركز الثالث ترتيب عام ناشئين

 –1السباح  :مروان مجدي محمد عزام
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م فراشة
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م حرة .

 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م حرة . -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م حرة .

 –2السباح  :فهد محمد السيد على
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م ظهر .

حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م متنوع -:
السباح :
السباح :

مروان مجدي عزام
مصطفي أشرف مصطفي

-

السباح :
السباح :

فهد محمد السيد
إسالم حماده محمد

* مرحلة  17سنه - :
 المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  1500م حرة . –1السباح  :محمد نصر بحر
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  800م حرة  -المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م حرة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م فراشة .
 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م فراشة . –2السباح  :محمد عصام السيد
 المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م ظهر . –3السباح  :باسل هشام فوزي
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م ظهر .
 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م فراشة . –4السباحة  :ناردين إسماعيل عبد العزيز

حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م متنوع -:

-

السباح :

محمد عصام السيد

-

السباح :

باسل هشام فوزي

السباح :

محمد نصر بحر

-

السباح :

محمد أسامه عبدالتواب

* مرحلة  18سنه - :
 –1السباح  :زياد أسامه أحمد

 -المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م صدر .

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م صدر .

 –2السباح  :عمر أسامه أحمد

 -المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م صدر .

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م صدر .
 المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م صدر . –3السباحة  :رنيم أحمد المصري

بطولة منطقة اإلسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة والتي أقيمت بالمركز األوليمبي
للقوات المسلحة
في الفترة من  2 / 11إلى 2019/ 2 / 16
حيث شارك في هذه البطولة عدد  21نادي على مستوى اإلسكندرية ،
بمتوسط  900العب والعبة  ،واألندية المشاركة هي - :
النادي األوليمبي
نادي البنك األهلى
المؤسسة العسكرية
جامعة فاروس
الشبان المسيحية
غزل كفر الدوار
أكاديمية ويف

نادي سموحة
نادي اإلتحاد السكندري
حرس الحدود
الرياضي الوطني
عز الدخيلة
لجنة الشباب
أكاديمية الغواص

نادي سبورتنج
نادي الرياضي البحري
ألعاب دمنهور
طالئع األسطول
األهلي السكندري
جامعة المنصورة
المجد الرياضي

حصل النادي على

أوالً  :الكؤوس
* كأس المركز األول لمرحلة  11سنه
* كأس المركز األول لمرحلة  12سنه
* كأس المركز األول لمرحلة  13سنه
* كأس المركز األول لمرحلة  15سنه
* كأس المركز الثالث لمرحلة  19سنه

ثانيا ً  :الميداليات

عدد (  ) 29ميــــدالية ذهبيه ( سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 22ميــــدالية فضيه ( سباقات فرديه – تتابعات )
عدد (  ) 17ميدالية برونزيه ( سباقات فرديه – تتابعات )

* مرحلة  11سنه - :
حصل الفريق على كأس المركز األول ترتيب عام
 – 1السباح  :إبراهيم بهاء الدين إبراهيم
-

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مزدوجة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة .

 – 2السباح  :بالل محمد فؤاد
 – 3السباح  :عبد الرحمن محمد سعيد
 – 4السباحة  :حال وليد عباس

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مزدوجة
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مزدوجة
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة

* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مزدوجة -:
 السباح : -السباح :

بالل محمد فؤاد رمضان
عبد الرحمن محمد سعيد

-

السباحة:
السباحة:

حبيبه على أحمد
سلمي شريف محمد

* مرحلة  12سنه - :
حصل الفريق على كأس المركز األول ترتيب عام
حصل الالعب على كأس أحسن سباح
 – 1السباح  :مهند محمد فوزي
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مونو .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مزدوجة .
 – 2السباح  :يوسف تامر محي الدين
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مزدوجة .
 – 3السباح  :يحيى محمود مختار
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مزدوجة
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مونو .
 – 4السباح  :محمد ياسر محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مزدوجة .
 – 5السباحة  :جويرية عماد عبده
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م مونو .
 – 6السباحة  :تقي خالد أحمد
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مونو .
* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع 50 × 4م مونو -:

-

السباح :

مهند محمد فوزي

-

السباحة:

شهد أحمد إسماعيل

السباح :

محمد ياسر محمد

-

السباحة:

تقي خالد أحمد

* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مزدوجة -:

-

السباح :

مهند محمد فوزي

-

السباحة:

شهد أحمد إسماعيل

السباح :

يحيى محمود مختار

-

السباحة:

تقي خالد أحمد

* حصل فريق التتابع ( ناشئين ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو -:
-

السباح :
السباح :

مهند محمد فوزي
محمد ياسر محمد

السباح :
السباح :

-

عمر إبراهيم محمد
عمر محمد فرج

* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو -:

-

السباحة

شهد أحمد إسماعيل

-

السباحة:

نور محمد علي

السباحة:

تقي خالد أحمد

-

السباحة:

ملك السيد عبد الحفيظ

* مرحلة  13سنه - :
حصل الفريق على كأس المركز األول ترتيب عام
 – 1السباح  :محمد عصام محمد قناوي
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م مونو .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م مونو .
 – 2السباح  :محمد سامي أحمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م زعانف .
 – 3السباح  :يوسف حماده خميس
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م زعانف .
 – 4السباحة  :ديالا خالد أحمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م زعانف .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م زعانف .
 – 5السباحة  :جودي مجدي عباس
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م زعانف .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مونو .
 – 6السباحة  :ندي هاني محمود
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م مونو .
 – 7السباحة  :ندي شريف محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م مونو .
 – 8السباحة  :جني محمد عبد ربه

المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م مونو .

* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  50 × 4م مونو -:
محمد سامي أحمد
 السباح :محمد عصام محمد
 السباح :ندي هاني محمود
 السباحة:جني محمد عبد ربه
 السباحة :* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م زعانف -:
يوسف حماده خميس
 السباح :أحمد محمد موسي
 السباح :جودي مجدي عباس
 السباحة:ديالرا خالد أحمد
 السباحة :* حصل فريق التتابع ( ناشئين ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو -:
محمد سامي أحمد
 السباح :محمد عصام محمد
 السباح :كريم محمود محمد
 السباح :يوسف حماده خميس
 السباح :* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع 100 × 4م مونو -:
ندي هاني محمود
 السباحة:ندي شريف محمد
 السباحة :جني محمد حسين
 السباحة:جني محمد عبد ربه
 -السباحة :

* مرحلة  15سنه - :
حصل الفريق على كأس المركز األول ترتيب عام
 – 1السباح  :سيف الدين محمد محمد
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م غوص .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  1500م مونو .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  400م غوص .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م مونو .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400م مونو .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  800م مونو .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م تحت الماء .
 – 1السباح  :عبد الرحمن أشرف أبو عجيله المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م زعانف .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م زعانف .
 – 2السباحة  :جني محمد سمير
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م زعانف .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م زعانف .
 – 3السباحة  :فرح محمد موسي قطب
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م زعانف .
* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م زعانف -:
عبد الرحمن أشرف أبو عجيلة
 السباح :بدر أحمد محمد أنيس
 السباح :جني محمد سمير
 السباحة:فرح محمد موسي
 السباحة :* حصل فريق التتابع ( ناشئين ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م مونو -:
عبد الرحمن أشرف أبو عجيلة
 السباح :سيف الدين محمد محمد
 السباح :يوسف محمد عطيه
 السباح :يوسف أحمد سعد
 -السباح :

* مرحلة  17سنه - :
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م زعانف .
 – 1السباح  :مروان مجدي محمد عزام
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م زعانف .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م زعانف .
 – 2السباح  :فهد محمد السيد
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  200م زعانف
 – 3السباح  :زياد أحمد فتح هللا

* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  100 × 4م زعانف -:
أندرو يوسف صليب
 السباح :مروان مجدي عزام
 السباح :نغم أشرف عبد الرحمن
 السباحة:ناردين إسماعيل عبد العزيز
 -السباحة :

* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع 100 × 4م مونو -:
رنا طارق محمد
 السباحة:ميريام وسيم حلمي
 السباحة :نيرة جابر جاد هللا
 السباحة:منه هللا يوسف جاد
 -السباحة :

* مرحلة  19سنه - :
حصل الفريق على كأس المركز الثالث ترتيب عام
 – 1السباحة  :إيمان خالد عباس
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  400م غوص .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م زعانف .

 – 2السباحة  :شيماء أحمد عبد المتعال
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م غوص .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م مونو .
* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز األول والميدالية الذهبية في تتابع  200 × 4م مونو -:
يمني طه عارف
 السباحة:إيمان خالد عباس
 السباحة :فريده حسين مصطفي
 السباحة:شيماء أحمد عبد المتعال
 السباحة :* حصل فريق التتابع ( ناشئات ) على المركز الثاني والميدالية الفضية في تتابع  100 × 4م مونو -:
يمني طه عارف
 السباحة:إيمان خالد عباس
 السباحة :فريده حسين مصطفي
 السباحة:شيماء أحمد عبد المتعال
 السباحة :* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  100 × 4م زعانف -:
زياد وجدى محمد
 السباح :أحمد السيد السيد
 السباح :شيماء أحمد عبد المتعال
 السباحة:إيمان خالد عباس
 السباحة :* حصل فريق التتابع ( مختلط ) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع  50 × 4م مونو -:
أدهم عالء عبد الرءوف
 السباح :أبانوب مجدي مينا
 السباح :شيماء أحمد عبد المتعال
 السباحة:إيمان خالد عباس
 -السباحة :

* مرحلة العمومي - :
 – 1السباح  :خالد محمد ربيع
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  400م غوص .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400م مونو .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  1500م مونو .

بطولة منطقة اإلسكندرية الشتوية للخماسي الحديث ( ثنائي ) والتي أقيمت بالمركز األوليمبي للقوات
المسلحة ( سباحة ) و إستاد جامعة اإلسكندرية ( جري ) في الفترة من  1إلي  3مارس 2019
حيث قد شارك في هذه البطولة عدد  22نادي و أكاديمية على مستوي اإلسكندرية بمتوسط  800العب والعبة ،
واألندية و األكاديميات المشاركة هي - :
نادي البنك األهلي
نادي سموحة
النادي األوليمبي
ألعاب دمنهور
حرس الحدود
المؤسسة العسكرية
عز الدخيلة
البيطاش
طالئع األسطول
أصحاب الجياد
نادي النصر
المجد الرياضي
أكاديمية كاسيل
جامعه فاروس
أكاديمية توشكي
أكاديمية ستار فيش
أكاديمية أرينا سبورت
المدرسة الفرنسية
أكاديمية شارك
أكاديمية ويل بي
أكاديمية بتر فالي
أمريكان أكواتيل تيم

حصلت فرق النادي على الدرع العام للبطولة و المركز األول ترتيب عام
* دروع التفوق - :
درع التفوق لفريق مرحلة  8سنوات
درع التفوق لفريق مرحلة  10سنوات
درع التفوق لفريق مرحلة  12سنوات
درع التفوق لفريق مرحلة  14سنوات
درع التفوق لفريق مرحلة  16سنوات
درع التفوق لفريق مرحلة  18سنوات

* الكؤوس - :
كأس المركز الثاني مرحلة  8سنوات ( أوالد )
كأس المركز الثالث مرحلة  10سنوات ( بنات )
كأس المركز األول مرحلة  12سنه ( بنات )
كأس المركز الثالث مرحلة  12سنه ( أوالد )
كأس المركز األول مرحلة  14سنه ( بنات )
كأس المركز الثاني مرحلة  16سنه ( أوالد )
كأس المركز الثالث مرحلة  16سنه ( بنات )
كأس المركز األول مرحلة  18سنه ( بنات )

* الميداليات - :
عدد (  ) 23ميدالية ذهبية
عدد (  ) 26ميدالية فضية
عدد (  ) 22ميدالية برونزية

أوالً  :مرحلة  8 - 7سنوات  ( - :مواليد 2011 – 2012

)

المركز الثاني أوالد على مستوي اإلسكندرية
 - 1الالعبة  :بيري إسالم عاطف
المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي .
* المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع ( األوالد ) وهم :
الالعب:
إبراهيم أيمن محمد
الالعب:

المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م جري .

على عمر محمد

* المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع ( بنات ) وهم :
فريده مجدي أحمد
الالعبة:
جودي سعيد عثمان
الالعبة:

* المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع ( المختلط ) وهم :
بيري إسالم عاطف
الالعبة:
فارس جمال عبد الفتاح
الالعب:

ثانيا ً  :مرحلة  10 - 9سنوات  ( - :مواليد 2009 – 2010

)

كأس المركز الثالث بنات على مستوي اإلسكندرية
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م سباحة .
 - 1الالعبة  :فريده عمرو محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م سباحة .
 - 2الالعبة  :روزيت محمد نعمان
المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي .
 - 3الالعبة  :رضوي مرسي عبد الستار
* المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع ( بنات ) وهم :
بسمة محمد فؤاد
الالعبة:
روزيت محمد نعمان
الالعبة:
* المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع ( المختلط ) وهم :
رضوي مرسى عبد الستار
الالعبة:
مصطفي أحمد محمود
الالعب:

ثالثا ً  :مرحلة  12 - 11سنه  ( - :مواليد 2007 – 2008

)

كأس المركز األول بنات على مستوي اإلسكندرية
كأس المركز الثالث أوالد على مستوي اإلسكندرية

-1

الالعبة  :حبيبه على أحمد

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م سباحة .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م سباحة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م سباحة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م سباحة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  400م جري .

 - 2الالعب  :إبراهيم بهاء الدين إبراهيم
 - 3الالعبة  :حال وليد عباس
 - 4الالعب  :بالل محمد فؤاد
 - 5الالعب  :حمزه خالد محمد
المركز الثاني والميدالية الفضية ثنائي .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م سباحة .
 -6الالعب  :يوسف تامر يوسف
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م سباحة .
 -7الالعب  :آدم محمد عبد الدايم
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م سباحة .
 -8الالعب  :محمد أحمد إبراهيم
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م سباحة .
 -9الالعبة  :مريم على مسلم
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  400م جري .
المركز األول والميدالية الذهبية ثنائي .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م سباحة .
 -10الالعبة  :هنا ربيع رمضان
* المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع ( بنات ) وهم :
الالعبة:
حبيبة على أحمد
الالعبة:

هنا ربيع رمضان

-

* المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع ( المختلط ) وهم :
الالعبة:
بالل محمد فؤاد
الالعب:

مريم على مسلم

رابعا ً  :مرحلة  14 - 13سنه  ( - :مواليد ) 2005 – 2006
كأس المركز األول بنات على مستوي اإلسكندرية

-1

الالعبة  :جويرية محمد سعد

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م سباحة .
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  800م جري .
المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي .

-2

الالعبة  :بانسيه مصطفي منعم

المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م سباحة .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  800م جري .
المركز األول والميدالية الذهبية ثنائي .
 - 3الالعبة  :نور محمود محمد إبراهيم
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م سباحة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  400م جري .
المركز الثاني والميدالية الفضية ثنائي .
 - 4الالعب  :عبد الرحمن أحمد محمود عبد الراضي
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م سباحة .
* المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع ( بنات ) وهم :
الالعبة:

نور محمود محمد

الالعبة:

جويرية محمد سعد

* المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع ( المختلط ) وهم :
الالعب:

شادي عصام محمود

الالعبة:

بانسيه مصطفي منعم

خامسا ً  :مرحلة  16 - 15سنه  ( - :مواليد ) 2003 – 2004
كأس المركز األول أوالد على مستوي اإلسكندرية
كأس المركز الثالث بنات على مستوي اإلسكندرية
-

 - 1الالعبة  :سما سعيد عمران
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م سباحة .
 - 2الالعب  :أحمد سامي عبد القوي
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  800م جري .
المركز الثالث والميدالية البرونزية ثنائي.
 - 3الالعب  :فهد محمد السيد
المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م سباحة .
* المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع ( بنات ) وهم :
الالعبة:
فرح أشرف الباشا
الالعبة:

روان محمد إبراهيم

-

* المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع ( المختلط ) وهم :
الالعبة:
أحمد سامي عبد القوي
الالعب:

سما سعيد أحمد

سادسا ً  :مرحلة  18 - 17سنه  ( - :مواليد ) 2001 – 2002
كأس المركز األول بنات على مستوي اإلسكندرية

 - 1الالعب  :باسل هشام فوزي

المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م سباحة .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  800م جري .

 - 2الالعبة  :ناردين إسماعيل عبد العزيز
المركز األول والميدالية الذهبية ثنائي .
المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  800م جري .
 - 3الالعبة  :خلود محمد فتحي
المركز الثاني والميدالية الفضية ثنائي .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  800م جري .
 - 4الالعبة  :ندي علوان قنديل
المركز الثاني والميدالية الفضية ثنائي .
المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م سباحة .
 - 5الالعبة  :نيره جابر جاد هللا
المركز الثالث والميدالية الفضية في سباق  100م سباحة .
 -6الالعب  :عبد هللا عصام الدين
* المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع ( بنات ) وهم :
ندي علوان قنديل
الالعبة:
ناردين إسماعيل عبد العزيز
الالعبة:
* المركز األول والميدالية الذهبية في سباق تتابع ( المختلط ) وهم :

الالعب:

باسل هشام فوزي

الالعبة:

خلود محمد فتحي

بطولة الجمهورية لإلنقاذ ( شواطئ – حمامات سباحة ) في الفترة من 2019 / 4 / 13 : 12
ببورسعيد
التي أقيمت اليوم األول بحمام سباحة المدينة الرياضية و اليوم الثاني على بشاطئ بورسعيد (مقر اإلنقاذ ) ،
و قد شارك في هذه البطولة عدد  15نادي على مستوى الجمهورية ،
بمتوسط  480العب والعبة  ،واألندية المشاركة هي - :
نادي سبورتنج
نادي سموحة
النادي األوليمبي
نادي طالئع الجيش
نادي الجيش
نادي البنك األهلي
نادي عز الدخيلة
نادي التوكيالت المالحية
م  .ش  .الجزيرة
نادي السالم البحري
منطقة بورسعيد
هيئة قناة السويس
أكاديمية دولفين
نادي غزل بورسعيد
أكاديمية المريخ

للعام الثالث على التوالي حصل النادي على كأس المركز األول والدرع العام على
مستوي أندية الجمهورية
* مرحلة ناشئين وناشئات - :
حصول المرحلة على كأس المركز األول ناشئين وناشئات على مستوي أندية الجمهورية
 - 1البطـل  :محمد أحمد مصطفي ضيف حصل على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق أعالم الشاطئ
حصل على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق عدو الشاطئ
حصلت على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق أعالم الشاطئ
 – 2البطـلة  :آالء حسن عبد هللا

 - 3البطلة  :فرح وليد أحمد محمد
 - 4البطل  :محمد عبد الكافي السيد
 - 5البطلة  :روان محمد سليمان

حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق أعالم الشاطئ
حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق أعالم الشاطئ

حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م موانع
 حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م حمل دميةحصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق السطح
 – 7البطـلة  :نيرة جابر جاد هللا
حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م موانع
 – 7البطـل  :فهد محمد السيد
 -حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق السطح

 تتابع  90 × 4م عدو الشاطئ ( مختلط )
المركز الثاني والميدالية الفضية
فرح وليد أحمد
-2
آالء حسن عبد هللا
-1
يوسف إيهاب فاروق
-4
محمد أحمد مصطفي
-3
 تتابع  50 × 4م موانع ( مختلط )
روان محمد سليمان
-1
فهد محمد السيد
-3

المركز الثالث والميدالية البرونزية
نيره جابر جاد هللا
-2
أحمد طوسون محمد
-4

مرحلة العمومي ( رجال و آنسات ) - :
 حصول المرحلة على كأس المركز الثاني رجال وآنسات على مستوي أندية الجمهورية
 - 1البطـل  :مصطفي طارق مصطفي
حصل على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق عدو الشاطئ
 – 2البطـلة  :إيمان خالد عباس
حصلت على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  100م سحب الدمية بعوامة اإلنقاذ
 - 3البطلة  :شيماء أحمد عبد المتعال
حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م سحب الدمية بعوامة اإلنقاذ
 - 4البطلة  :آالء حسن عبد هللا
حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق عدو الشاطئ
 - 5البطلة  :إسراء حسن عاطف
حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق أعالم الشاطئ
 - 6البطل  :أبانوب مجدي مينا
حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  100م سحب الدمية بعوامة اإلنقاذ
 تتابع  90 × 4م عدو الشاطئ ( مختلط )
 المركز الثاني والميدالية الفضية
 - 1سماء عادل حمدي
-3

محمد أحمد خميس

 تتابع عوامة اإلنقاذ ( آنسات )
 المركز الثاني والميدالية الفضية
 - 1فريده حسين مصطفي
-3

إيمان خالد عباس

-2

خلود حسن سالم

-4

مصطفي طارق مصطفي

-2

شيماء أحمد عبد المتعال

-4

يمني طه عارف صيام

تقرير عن بطولة كأس مصر الشتوية للسباحة القصيرة التي أقيمت على ثالثة مراحل المرحلة األولي
والثانية بحمام سباحة إستاد القاهرة الدولي
المرحلة الثالثة بحمام سباحة نادي سموحة الرياضي

*

المرحلة األولي  - :مراحل  13 ، 12 ، 11سنة الفترة من  3 / 29إلى . 2019 / 4 / 3
* المرحلة الثانية  - :مراحل  16 ، 15 ، 14سنة الفترة من  4 / 5إلى . 2019 / 4 / 10
* المرحلة الثالثة  - :مراحل  19 ، 18 ، 17سنة و العمومي الفترة من  4 / 13إلى . 2019 / 4 / 18

الميداليات المحققة - :
 عدد (  ) 2ميــــدالية ذهبيه ( سباقات فرديه ) عدد (  ) 5ميــــدالية فضيه ( سباقات فرديه ) -عدد (  ) 4ميدالية برونزيه ( سباقات فرديه – تتابعات )

* مرحلة  11سنة - :

-1

السباح  :محمد طارق محمد زكي

حصل على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  50م ظهر .

* حصل فريق التتابع ( ناشئين) على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تتابع50 × 10م حرة-:

-

السباح :
السباح :
السباح :
السباح :
السباح :

بالل محمد فؤاد رمضان
إبراهيم بهاء الدين إبراهيم
محمد أحمد إبراهيم صالح
محمد طارق محمد زكى
حمزه خالد محمد

-

السباح :
السباح :
السباح :
السباح :
السباح :

ياسين بالل محمد
محمد محمود صالح
ياسين يوسف محمود
صهيب جمال عبد الفتاح
عبد الرحمن محمد سعيد

* مرحلة  13سنة - :
 - 1السباحة  :ديالرا خالد أحمد رزق حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م ظهر .
مرحلة  14سنة - :
حصلت على المركز األول والميدالية الذهبية في سباق  200م
 - 1السباحة  :حنان أحمد محمد محمود
ظهر .
 حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م ظهر . - 2السباحة  :روان شريف زيان

حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  100م صدر.

* مرحلة  15سنة - :

-1

السباحة  :حنين أشرف عبد الفتاح

حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  50م فراشة.

* مرحلة  16سنة - :

-1

السباح  :مروان مجدي محمد عزام

حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق  200م حرة .

* مرحلة  17سنة - :
 - 1السباح  :محمد نصر بحر

حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  800م حرة .
حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  1500م حرة .

 - 2السباحة  :ناردين إسماعيل عبد العزيز
حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق  50م فراشة

تقرير الشئون القانونية

تقرير اللجنة القانونية -: 2019

-1

أقام النادى العديد من الدعاوى بشأن الوحدات املستغلة الكائنة بسور النادى من أجل

-2

قام النادى بناء على األحكام النهائية املذيلة بالصيغة التنفيذية باستالم الوحدات

-3

مما ترتب عليه زيادة التدفقات املالية عن إستغالل هذه الوحدات لصالح النادى عن هذه

احلفاظ على كافة احلقوق املالية والقانونية قبل مستغلى الوحدات .

أرقام  ،21 ،20 ،19 ،14 ،13وإتخاذ اإلجراءات القانونية نحو طرح هذه الوحدات لإلستغالل .

الوحدات اخلمس وحدها املبالغ قد تتعدى عشرة ماليني من اجلنيهات طوال فترة االستغالل

ال عشر باملقارنة باملبالغ املالية الزهيدة التى كان يسدد سابقاً.

-4

كما أقام النادى العديد من الدعاوى القضائية االخرى من أجل احلفاظ على حقوق

-5

إجراء العديد من التحقيقات بناء على تكليف مجلس إدارة النادى باجرائها واصدار

النادى املالية والقانونية قبل كافة اجلهات والغير .

التوصيات بشأن العرض على مجلس ادارة النادى إلتخاذ القرارات املناسبة وفقا لالئحة النظام

االساسى للنادى .

-6

إقامة دعوى قضائية مبجلس الدولة طعنا على قرار املكتب التنفيذى للمحافظة نحو

-7

احلضور فى كافة الدعاوى املقامة مبركز التسويق والتحكيم الرياضى املصرى.

إلزام النادى بسداد  %50من عائدات التأجير عن كافة االماكن داخل النادى وخارجه.

املستشار القانونى
اشرف حشيش
احملامى

اللجنة القانونية

بالنادي األوليمبي املصري

 -1مارست اللجنة القانونية عملها بناءً على الئحة النظام األساسي للنادي  ،واستمدت سلطاتها في مباشرة
اختصاصاتها من املادة (  ) 80من الالئحة املشار إليها .
التي نصت على " تنشأ داخل النادي اللجان اآلتية .. .. .. .. .. .. ..
 -2جلنة قانونية وفض املنازعات ( وتضم عدداً من ذوي اخلبرة القانونية يرأسها أحد املستشارين من الهيئات
القضائية وذلك للعمل على تقدمي االستشارات القانونية للنادي وحل وتصفية ما قد يثور داخل النادي من
منازعات أو مشاكل أو خالفات بني أعضائه أو بني النادي وجهة أخرى حتقيقاً لسيادة روح األخوة واملودة
داخل النادي ) " .
 -3وانطالقاً من ذلك ؛ مت تشكيل اللجنة القانونية بعد العرض على مجلس إدارة النادي املوقر على النحو اآلتي -:
 -4املستشار  /إسالم عبد العظيم " رئيس اللجنة " .
 -5املستشار  /محمد بكر صبًاح " نائب رئيس اللجنة " .
 -6املستشار  /محمود حنفي " عضواً " .
 -7املستشار  /محمد حجازي " عضواً " .
 -8األستاذ  /أحمد بلتاجي " عضواً " .
 -9األستاذ  /أحمد مرسي " عضواً " .
 -10األستاذ  /مصطفى مرسي " عضواً " .
 -11وقد قامت اللجنة باألعمال اآلتية :
 -12أوالً  :إبداء الرأي واالستشارات القانونية في جميع األعمال والقرارات التي كانت تعرض عليها من مجلس
اإلدارة .
 -13ثانياً  :التحقيق في كافة اخملالفات التي حتال إليها من مجلس اإلدارة  ،ثم عرض قرارها على مجلس اإلدارة
عقب االنتهاء من التحقيق للبت فيه .
 -14ثالثاً  :تقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ما تراه اللجنة من قصور أو خلل في بعض اإلجراءات أو
القرارات القانونية اخلاصة بالنادي .
 -15رابعاً  :املساهمة فيما من شأنه النهوض مبصلحة النادي ومصلحة أعضائه والعمل على التطوير والتجديد
فيما يخص إجراءات أنشطة النادي.
 -16مع مالحظة :
 -17عدم تداخل عمل اللجنة مع أعمال وسلطات مجلس إدارة النادي  ،أو املدير التنفيذي  ،أو جلنة التظلمات ،
أو املستشار القانوني للنادي  ،فلكل منهم سلطته اخلاصة به املستمدة من الئحة النظام األساسي للنادي .
رئيس اللجنة

املستشار  /اسالم عبد العظيم

تقرير لجنة التظلمات عام 2019
تشكلت جلنة التظلمات مبوجب قرار جملس اإلدارة فى جلسته املنعقدة بتاريخ ، 2018 / 2 / 23
ومت جتديد الثقة فيهم بقرار جديد عام  ، 2019من الساده - :
( رئيساً ) .
( )1املستشار القانونى  /أمحد زكى عبد املطلب
(عضواً ) .
( )2امل ستشار القانونى  /حممد أمحد عبد الستار
(عضواً ) .
( )3املستشار القانونى  /حممد حلمى حممد حامت
طبقاً للمواد  88 ، 87من الئحة النظام األساسى للنادى املعتمدة من قبل اللجنة األوليمبية طبقاً
للقرار رقم  134لسنة  2017واختصاصها النظر فى مجيع التظلمات املقدمة اىل اإلدارة  ،سواء كانت هذه
التظلمات من قرار صادر من جملس االدارة أو اللجنة القانونية أو مدير عام النادى أو املستشار القانونى
للنادى أو أى قرار آخر من أى مسئول بالنادى  ،وتعرض نتائج عمل اللجنة وما توصلت اليه من قرارات على
جملس االدارة الختاذ القرار الالزم .
وقد قامت اللجنة بالفصل فى العديد من التظلمات التى عرضت عليها بصورة موضوعية  ،وأجنزت
العديد من القرارات للصاحل العام للنادى واعضائه فى إطار من احليادية واالستقاللية التامة  ،وقد كانت
اللجنة حريصة كل احلرص عند النظر فى أوراق التظلمات التى عرضت عليها خالل العام املنصرم وما
قبله ،وإصدار القرار فيها أن تضع فى عني االعتبار  ،ونصب اعينها ان املتظلم واملتظلم ضده إمنا هم مجيعا
يعدون جزء ال يتجزأ من نسيج وكيان واحد الميكن ان ينفصل بأى حال من األحوال  ،فاجلميع ينتمون
للكيان األوليمبى احملرتم سواء كانوا اعضاء أو إدارة ،والكل يهمه مصلحة النادى األوليمبى فى املقام االول
دون مزايده أو تزيد وإن اختلفت وجهات النظر كال من خالل موقعه  ،فعلى اجلميع ان ميد يد العون سواء
بالنصيحة أو بالرأى او ب االرشاد للنهوض باملنظومة الرياضية واالدارية واالجتماعية والثقافية فى هذا
الصرح العظيم .
وعليه فإن كل ما خلصت إليه اللجنة من قرارات وصدر عنها بإمجاع آراء اعضاءها وعن بصر
وبصرية منهم لكل ما عرض عليهم جاء عن قناعة تامة فى إطار من الالئحة والقانون وصاحل الكيان .
 واخريًا وليس آخرًا فإن اللجنة تهيب باجلميع إدارة وأعضاء الوقوف خلف الكيان األوليمبى من أجلاحلفاظ على هويته ،وإذ تأكد اللجنة على أن حرية النقد البناء وحرية التعبري مكفولة للجميع بنص
الدستور والقانون فى إطار من الشرعية دون جتريح أو جتاوز أو تطاول غري مربر ودون خروج على القانون
رئيس جلنة التظلمات

مستشار قانونى  /أحمد زكى عبد املطلب

احملامى بالنقض واإلدارية العليا والدستورية

جلنة الشباب

تقرير عن الفترة املنقضية

من  2018/7/1حتى 2019/6/30













-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اوال :اسماء اعضاء جلنة الشباب :
االستاذ  /شريف عماد
االستاذة  /روان حسن
االستاذة  /امرية زيدان
االستاذة  /مريم الصربى
االستاذة  /نورهان حممد
االستاذة  /ملياء عالء
االستاذ  /حممد مسري
االستاذ  /حممد عالء
االستاذة  /عيناء السيد

رئيس اللجنة
نائب الرئيس
مقرر اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

ثانيا  :اعمال اللجنة خالل الفترة  2018/7/1حتى 2018/10/20

تنظيم الدورة الرمضانية وحفل ختام الدورة الرمضانية الذى اقيم بالصالة املغطاه.
عمل استطالع رأى العضاء النادى ملعرفة رأيهم فى االجنازات التى متت خالل الفرتة االخرية
وماهو مطلوب تنفيذه خالل الفرتة القادمة .
املشاركة فى حفلة تكريم قيادات النادى .
مشاركة اللجنة االجتماعية فى حفلة تكريم املتفوقني من ابناء النادى .
تكليف اللجنة من قبل االدارة حبجز كبائن شاطئ استانلى حيث كانت اللجنة تقوم الكبائن
الكرتونيا للسادة االعضاء وتسليمهم الكبينة فى املوعد احملدد للحجز .
اقامة قافلة طبية بالتعاون مع صيدلية حمفوظ ممثلة فى قياس ضغط الدم – قياس نسبة
السكر فى الدم – قياس الوزن والطول مع اقامة ندوة حتت عنوان (امحى نفسك) فى نهاية
اليوم وتوزيع هدايا على املشاركني .
اقامة ندوة حتت عنوان ( الضغوط النفسية للشباب ) بالتعاون مع فريق وجدان كما مت انعقاد
ورشة عمل عقب الندوة .
اقامة قافلة طبية ثانية بالتعاون مع صيدلية حمفوظ ممثلة فى عيادة جلدية وشعر – عيادة
اسنان – حتليل فريس سى وصرف كوبنات خصم لعالج حاالت فريس سى مع اقامة ندوة حتت
عنوان (انت بطل ) فى نهاية اليوم وتوزيع هدايا على املشاركني .

ثالثا  :اعمال اللجنة خالل الفترة  2019/2/20حتى : 2019/6/30

 -1اقامة يوم طبى بالتعاون مع مستشفيات أندلسية ممثل فى قياس الضغط والسكر – كشف
قلب وعظام – توزيع هدايا على االعضاء واالعالن عن نسبة اخلصم املقدمة من املستشفى .
 -2املشاركة فى تنظيم مؤمتر (التعديالت الدستورية )
 -3اقامة ندوة حتت عنوان ( افهم تنقذ ) بالتعاون مع مستشفيات أندلسية عن االسعافات االولية
واالصابات واحلروق وكيفية التعامل معها وتوزيع هدايا على االعضاء وعمل سحب على عدد
 10كروت خلصومات تصل اىل  %50مقدمة من املستشفى .
 -4تكليف اللجنة حبملة ( اعرف جلنتك االنتخابية ) حيث كانت اللجنة تقوم بالكشف عن
اللجنة االنتخابية للسادة االعضاء وذلك عن طريق تواجد اللجنة ملدة ثالث ايام متتالية من
الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا.
 -5اقامة قافلة طبية بالتعاون مع صيدليات هالل ممثلة فى قياس ضغط الدم – قياس نسبة
السكر فى الدم – قياس الوزن والطول – قياس نسبة االكسجني فى الدم – قياس معدل
ضربات القلب – قياس نسبة اليوريك اسيد (النقرص) كما كانت تضم القافلة اخصائية تغذية
ملتابعة حاالت السمنة والنحافة واالنظمة الغذائية ملرضى الضغط والسكر والعبى الرياضات
املختلفة مع استشارات طبية وصيدالنية طوال فرتة الفاعلية.
 -6اقامة ايفنت (شجع مصر) بالتزامن مع بطولة االمم االفريقية وجاء ذلك من حرص اللجنة
على تشجيع الشباب على تشجيعهم ملنتخبهم الوطنى والوقوف جبانب فريقهم الوطنى وبث
روح الوطنية لدى الشباب وقد مت التنفيذ على النحو التاىل
عمل سحب عقد انتهاء احدى مباريات الفريق املصرى على جوائز قيمة ممثلة فى عدد 8
لينسيز لالنسات وعدد  1بور بانك وعدد  1جراب موبيل.
واهلل وىل التوفيق ...

مستشار اجمللس لشئون اللجان
أ /حممود مرسى

رئيس جلنة الشباب
أ /شريف عماد

اللجنة االجتماعية والثقافية

السيد االستاذ  /سعيد عبد النبى

املدير التنفيذى للنادى االوليمبى

حتية طيبة وبعد ...

انشطة اللجنة االجتماعية والثقافية عن الفترة يوليو  2018حتى يونيو 2019

 اغسطس 2018

*معرض دار حواديت للكتاب ومستلزمات المدارس خالل شهر اغسطس وسبتمبر
* تنظيم حفل عيد االضحى المبارك

 سبتمبر 2018
*ندوة ثقافية عن ( االسباب احلقيقية حلريق مكتبة االسكندرية القدمية ) خالل شهر سبتمبر .2018
* االحتفال بليلة رأس السنة الهجرية مع مجموعة من علماء األزهر الشريف ووزارة االوقاف .

 أكتوبر 2018
*ندوة عن انتصارات السادس من اكتوبر حاضر فيها -:
العميد  /أحمد محمد عبد هللا ( أحد ابطال حرب اكتوبر )
الحاج  /أحمد ادريس ( صاحب فكرة الشفرة النوبية فى حرب اكتوبر )

 فبراير 2019

*نظمت اللجنة ندوة عن كتاب (دولة االرهاب) للصحفى أ /طارق اسماعيل

 مارس 2019
*نظمت اللجنة ندوة تحت عنوان ( هوية المدن )

 ابريل 2019
*نظمت اللجنة الحفل الفنى بمناسبة أعياد شم النسيم
* نظمت اللجنة ندوة دينية بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج
 مايو 2019
*قامت اللجنة بتنظيم ( )12أمسية رمضانية فنية ودينية على مدار شهر رمضان المبارك بالتعاون مع صندوق
التنمية الثقافية باالسكندرية مع عروض الموسيقى العربية والتنورة والتواشيح الدينية والمحاضرات الثقافية
والدينية.

* قامت اللجنة بتنظيم حفل افطار االفطار السنوى بحضور عدد كبير من اعضاء النادى وذويهم كما حضر حفل
االفطار النائب م /طارق السيد رئيس النادى وعدد من السادة اعضاء مجلس االدارة.
* قامت اللجنة بتنظيم المسابقة الدينية خالل شهر رمضان وشارك العديد من اعضاء النادى وقدمت فى نهاية الشهر
الكريم جوائز المسابقة للفائزين .
* نظمت اللجنة احتفالية بمناسبة ليلة القدر كذلك صالة التجهد .
* نظمت اللجنة حفل السحور السنوى للسادة االعضاء وشارك فيه السيد النائب م /طارق السيد رئيس النادى والعديد
من السادة اعضاء مجلس االدارة .



يونيو 2019
*قامت اللجنة بتنظيم الحفل الفنى بمناسبة عيد الفطر المبارك.
* نظمت اللجنة مجموعة من الفعاليات مع ( صيدليات هالل ) خدمة ألعضاء النادى .
* نظمت اللجنة مجموعة من الفعاليات مع مبادرة (ال للمخدرات )
شاكرين لكم حسن التعاون ،،،

و تفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

مستشار اجمللس لشئون اللجان
أ /محمود السيد

القائم بأعمال اللجنة االجتماعية
أ  /امين عبده

تقرير عن نشاط جلنة املرأة والطفل

خالل الفترة من  2018/7/1وحتى 2019/6/30

مت تشكيل جلنة املرأة والطفل من :
السيدة /سمية احمد محمد الروينى
السيدة  /عزة بالل

السيدة  /ابتسام بكر

رئيس
وكيل
مقرر

السيدة  /جيهان فتح الله

عضو

السيدة  /سوزان فوزى

عضو

السيدة  /سارة عوض

عضو

السيدة  /شريفة احمد

عضو

السيدة /نرمني جودة

عضو

السيدة /مآثر صالح

منسق شئون اللجان

ا/جنالء خليل

عضو

مستشار اجمللس لشئون اللجان
ا  /محمود مرسى

اهم اعمال اللجنة خالل الفترة

 تفعيل برنامج برجن لتعليم الهندسة الكهربية وامليكانيكية لالطفال من سن  5سنوات وحتى  14سنة حيث حضر
البرنامج ما يقرب من 140طفل وطفلة مت تقسيمهم حسب املراحل العمرية.

 اقامة معرض ملستلزمات عيد االم وكل العارضني والعارضات من اعضاء النادى.

 اختيار االمهات املثاليات واقامة حفل االم املثالية حيث مت تكرمي  26ام مثالية وتكرمي ام الشهيد واملرأةاملعيلة وام
ذوى االحتياجات اخلاصة ونال احلفل استحسان اجلميع.

 اشراك فريق بالية وفنون شعبية النادى فى احتفالية مبكتبة االسكندرية ونادى الواى.

 االحتفال بيوم اليتيم حيث مت االحتفال باكثر من 90طفل وطفلة ومت تقدمي هدايا رمزية مقدمة من االعضاء.

 االهتمام بذوى االحتياجات اخلاصة واقامة ورش فنية واعمال يدوية واعادة تدوير لهم باالشتراك مع هيئة قصور
الثقافة.

 احلفل الصباحى لالطفال فى شم النسيم وتقدمي هدايا تذكارية ومسابقات.

 عمل ورش فنية لالطفال مثل شنطة العيد /زينة رمضان  /اشخاص كرتونية .

 ندوة عن كيفية التعامل مع ذوى االحتياجات اخلاصة بالتعاون مع وزارة الثقافة .

 االشتراك فى تنظيم الليالى الرمضانية خالل شهر رمضان املعظم واقامة ورش فنية واعمال يدوية على هامش






االحتفاليات .

تفعيل نشاط الكروشية لسيدات النادى واتاحة مواعيد صباحية واخرى مسائية لتناسب السيدات.
متابعة تحفيظ القرآن الكريم للسيدات واالطفال بمسجد النادى.
عمل مسابقة حلفظ القرآن الكرمي فى الليالى الرمضانية حكم فيها اساتذة من وزارة االوقاف ومت تقدمي هدايا
نقدية للفائزين مقدمة من ادارة النادى وهدايا عينية عبارة عن كتب دينية وقصصية وقص ولزق مقدمة من هيئة
قصور الثقافة.
اشتراك اطفال النادى من حفظة القران الكرمي فى مسابقة حلفظ القران بجمعية رعاية الطلبة باالسكندرية
وحصولهم على مراكز متقدمة .

ندوات حضرتها عضوات اللجنة لصقل خبراتهن فى العمل االجتماعى -:

 ندوة مبقر اجمللس القومى للمرأة بعنوان كونى ايجابية تتحدث عن املشاكل التى تواجهها املرأة فى اجملتمع خصوصا
املرأة املعيلة

 ندوة ادارتها االديبة  /جنالء خليل والدكتور  /نور الدين واالستاذة  /غادة حسن مبقر حزب حماة الوطن عن تأثير
القصة والكتاب فى حياة الطفل .

 ندوة مبقر دار املعارف باالسكندرية بعنوان دور االدب والثقافة وتأثيره على املرأة املصرية.

منسق جلنة املرأة والطفل

أ  /سمية الروينى

مستشار اجمللس لشئون اللجان
أ  /محمود مرسى

جلنة التسويق

تقرير عن الفترة املنقضية

من يناير  2019حتى اكتوبر 2019

اسماء اعضاء لجنة التسويق :
 -1أ /ايمن البطيخى
 -2أ /حسن العمراوى
 -3أ /أحمد عمر

رئيس لجنة التسويق
نائب رئيس لجنة التسويق
مقرر اللجنة

أ /محمد عبد العليم

أ /ناجى بكرى

أ /محمد ياقوت

عضو

عضو

عضو

ما مت اجنازه :

أ /حسن عبد العزيز
عضو

أ /جمال عبد الرحمن
عضو

أ /محمد سمير
عضو

 -1مت ادراج اربعة عضويات جديدة.
 -2اقامة معرض اوبن داى خالل شهر مارس حتت مسمى معرض عيد االم بالتعاون مع جلنة املرأة والطفل .
 -3مت التبرع من جلنة التسويق بأكياس حلمله حافظ على نادينا تقدر ب  2000جنيها
 -4مت التبرع من جلنة التسويق بلعب اطفال تقدر ب  1500جنيها لعيد اليتيم .
 -5تاجير مساحة  4متر مربع لشركة  AVONملدة تسعة ايام مببلغ  4000االف جنيها .
 -6اقامة معرض اوبن داى خالل شهر سبتمبر حتت مسمى معرض مستلزمات املدارس واالسرة بالتعاون مع جلنة
املرأة والطفل.
 -7طلب تأجير مساحة  3متر مربع النشاء سينما  VRبايجار  45000الف جنيها سنويا .
 -8طلب تأجير مساحة  12متر مربع النشاء منطقة بالى ستيشن بايجار ومت عمل كراسة شروط ملزايده .
 -9طلب البدء فى اعالنات من خالل صفحة النادى والويب سايت ومت احلصول على املوافقة والبدء فى
التنفيذ.
 -10تقدمي طلب القامة حفل غنائى كبير ومت انشاء جلنة النهاء اجراءات احلفلة وقيد التنفيذ .
 -11مت التعاقد مع شركة سويفل بخصم  %50على اى رحلة العضاء النادى .

التدفقات النقدية عن نفس الفترة

النشاط

معرض عيد االم
معرض مستلزمات املدارس واالسرة

AVON
عدد  4عضويات جديدة باجمالى

االجمـــــــــــــالى

مستشار مجلس االدارة لشئون اللجان
االستاذ  /محمود مرسى

القيمة

7500
22500
4000
288000

322000
رئيس جلنة التسويق

امين احمد البطيخى

