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 عمومي سيدات

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب الحميد السالمونيبسملة عبد 

 

 

 عمومي رجال

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب مهند ياسر الشافعي 56'57'0 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس اسالم محمود محمد السيد 57'03'1 2

 حر محمد سيد منصور  16'09'1 3

 حر محمود السيد حسن ابو الوفا 33'12'1 4
 DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد خالد نبيل 

 

 

 سيدات 91تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب رحاب حمدي 00'07'1 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ميرنا عاطف 14'11'1 2
 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب نيرة محمد حسين 

 

 

 رجال 91تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب خالد عصام محمد جوده 08'00'1 1
 DNS العسكرية بالسويسالمؤسسة الرياضية  حسن محمد 
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 سيدات 62ناشئات تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 الرياضية العسكرية بالسويسالمؤسسة  هايدي تيمور عبد الشافي 51'11'1 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب مرام ياسر الشافعي 42'14'1 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب لوجين العجمي 55'25'1 3

 

 

 رجال 62ناشئين تحت 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 العسكرية بالهايكستبالمؤسسة الرياضية  محمد طارق 32'58'0 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب عبد الرحمن شريف 10'01'1 2

 نادي منتزه بدر الرياضي بالسويس محمود حسن محمد  24'01'1 3

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب احمد حسن 11'02'1 4

 بالسويسالمؤسسة الرياضية العسكرية  عبد هللا جابر علي 44'06'1 5

 حر سيف الدين رمضان  05'09'1 6

 حر عمر يحيى 26'13'1 7

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب هادي حسام الدين 51'16'1 8
 DNS المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب محمد ايمن 
 DNS حر عبدهللا ياسر 

 

 

 سيدات مراحل سنية 62-61مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 طالئع االسطول جومانة ياسر 52'15'1 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب جنة محمد حسين  31'17'1 2

 

 

 رجال مراحل سنية 62-61مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر مهدي 42'06'1 1

 مؤسسة السويس  يوسف محمد عبدالشافي  43'10'1 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس نوح محمود السيد 26'14'1 3
 DNS حر عبد الرحمن ياسر 
 DNS حر عبد الرحمن ضياء 
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 رجال مراحل سنية 94-91مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد حامد محمد حامد 0916'1 1

 حر محمد سعيد 20'09'1 2

 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة احمد السيد الشربيني  06'13'1 3

 

 

 رجال مراحل سنية 92-90مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس عمر مجدي 17'00'1 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس امير محمد ايمن سردينة 06'05'1 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود مصطفي رضوان 17'05'1 3

 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة احمد سمير صابون  40'06'1 4

 DNF المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود اسامة 

 

 

 رجال مراحل سنية 14-11مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة هشام صالح ابراهيم  58'04'1 1

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمد حمدي خضر الجوهري 21'07'1 2

 المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود مخيمر سيد مصطفي 03'09'1 3

 مؤسسة السويس  أحمد وديع  22'15'1 4

 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس محمود محمد رفعت 

 DNS  حر محمد محمود محمد 

 

 

 رجال مراحل سنية 12-10مرحلة 

 النادي/ الهيئة اإلسم الزمن الكلي الترتيب

 حر محمد مظلوم 49'21'1 1

2 DNS  المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس خالد محمود حواس 

 

 

 

 

 

 

 

 


