
 بطولة الجمهورية لالكواثلون  

    5252ديسمبر  52 - االسماعيلية   
 

 سنوات أوالد 02تحت 

 

 سنوات أوالد 05تحت  

 

 سنوات 05بنات تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1358 04:00 يارا مصطفي عبد هللا 1

 نادي األهلي السكندري  04:22 رويم ياسر عناية هللا 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 04:26 جودي محمد السيد 3

 

 سنة 01بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1365 05:16 ففرح وليد عبد اللطي 1

 

 

 

 

 

 5252 ديسمبر 52الموافق  السبتتقبل االعتراضات من الساعة العاشرة مساءا يوم 

 5252 ديسمبر 52الموافق  االثنينيوم  صباحاوحتى الساعة العاشرة 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 714 03:25 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 1

 بالسويسالمدرسة العسكرية  989 04:01 معاذ محمد محمد الصغير 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1312 04:45 محمد احمد محمد نور الدين 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1362 05:30 محمد عبد هللا محمد 4

 نادي األهلي السكندري 1195 انسحاب حمزة محمد محمود علي 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1333 02:35 محمد عمرو السيد عبدالعزيز 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 723 03:05 يوسف عادل عبد العال 2

 نادي األهلي السكندري 1139 03:06 عبدالرحمن محمد سعيد 3

 نادي األهلي السكندري 1146 03:07 نور الدين حسنين مصطفي 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1370 03:27 اسالم احمد سمير 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1345 03:38 عبد هللا بالل محمد 6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1367 03:58 مالك سامح محمد 7

 المدرسة العسكرية بالسويس DQ 413 اسام عبد اللطيف 

 نادي بيجاسوس دريم الند DQ 1359 عبد العزيز محمد صبحي 



 بطولة الجمهورية لالكواثلون  

    5252ديسمبر  52 - االسماعيلية   
 

 سنة أوالد 01تحت  
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1009 12:17:00 كريم مصطفي كامل عبدالحميد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 48 13:06:00 علي عبد اللطيف علي 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 677 13:22:00 حمزة أحمد حسن سيد 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1368 13:38:00 عمر عز كامل 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  15:31:00 محمد أحمد جابر 5

 حر 1338 15:41:00 رحيم سامح عصام 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 49 15:42:00 عبدالرحمن اشرف مصطفي 7

 نادي األهلي السكندري 1141 20:41:00 يوسف مصطفي محمد خميس 8

 اكاديمية استامينا 991 غياب عبدالمالكمارتن متي جرجس  

 

 سنة بنات 01تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 52 15:08:00 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1313 20:45:00 نور احمد محمد نور الدين 2

 

 سنة 01شباب تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  11:42:00 سيد شريف سيد 1

 نادي بنك األهلى المصري 315 11:58:00 يوسف محمد بيومي عبدالرحمن 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 12:20:00 مصطفى حاتم مصطفى 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 45 12:34:00 محمدسيف محمد بكرى  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 630 12:46:00 عمرو سيد صبحي سيد 5

 نادي األسطول البحري 164 13:08:00 احمد هاني محمد عبد الحليم 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 416 13:30:00 عمر محمد كارم 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 385 13:46:00 محمود عبدهللا محمود عبدهللا 8

 اكاديمية استامينا 1081 غياب مروان حاتم حسن محمد 
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 سنة رجال 01: 02مراحل سنية 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 947 13:20:00 مينا هاني فؤاد نجيب 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1369 14:11:00 عاطفعبد الرحمن محمد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1366 14:52:00 محمود مصطفي عبد هللا 3

 حر 1339 15:54:00 احمد ياسر محمد العروسي 4

 نادي األسطول البحري 946 16:27:00 هيثم طارق السعيد فتحي 5

 حر 1336 19:26:00 يوسف عماد ذكري روض 6

 

 سنة سيدات 51: 52مراحل سنية  

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  22:41 صدقىإيالريا عادل  1

 

 

 سنة رجال 51:  52مراحل سنية 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1201 15:55:00 محمود جمال محمود احمد 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 740 17:37:00 محمد محمود محمد عبد الراضى 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1351 17:49:00 يوسف ابراهيم السيد 3

 نادي الجهاد الرياضي 1304 20:25:00 محمد خليفهمحمد احمد  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 304 غياب محمد احمد جابر شحاته 

 حر 1316 غياب سعيد ممدوح سعيد محمد 

 

 سنة رجال 51:  52مراحل سنية 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 501 15:36:00 احمد سمير سيد صابون 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1364 16:26:00 كمال عصام محمود 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية لالكواثلون  

    5252ديسمبر  52 - االسماعيلية   
 

 سنة رجال   01: 02مراحل سنية 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 282 16:47:00 محمد محمد حمدي خصر جوهري 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 19:38:00 صالح هشام صالح ابراهيم 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1163 غياب عمر حسين شاهين عبد العال 

 حر 0000 غياب جوزيف ويليام 

 المدرسة العسكرية بالسويس 934 غياب محمد فرغلي سيد حسن 

 نادي النصر بالمنصورة 256 غياب البرنس عالء الدين 

 

 

 سنة رجال 11: 12سنية  مراحل 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1317 20:22 ايمن السيد عبداللطيف عارف 1

 

 سنة رجال 11: 12مراحل سنية  

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 بالمنصورةنادي جزيرة الورد  497 20:43 حسن عبد العزيز حسن احمد 1

 

 سنة رجال 11: 12مراحل سنية  

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 496 17:38 محمود نبيه محمود الطير 1

 

 

 

 


