
 بطولة الجمهورية للدواثلون  

    5252ديسمبر  52االسماعيلية    
 

 سنوات أوالد 02تحت 

 

 

 سنوات أوالد 05تحت  

 

 

 5252 ديسمبر 52الموافق  السبتتقبل االعتراضات من الساعة العاشرة مساءا يوم 

 5252 ديسمبر52 الموافق  حدوحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األ

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 476 16.04 ياسين محمود محسن محود 1

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  911 16:34 أحمد طاهر عبدالحليم طاهر 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 16:36 محمود محمد أنور 3

 مركز شباب العبور 1277 17:49 انس احمد عبدالمنعم 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 18:22 عبدالرحمن محمد أنور 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 989 18:56 معاذ محمد محمد الصغير 6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 18:58 علي مهند هشام محمد 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 20:15 معز محمد عبدالرحيم 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 21:08 مازن باسم حسين محمد 9

 حر 1327 23:05 يونس ابراهيم تيسير 10

 حر 1212 23:27 عمر سمير نبيل 11

 حر 1216 24:00 محفوظحازم احمد محمد  12

 مركز شباب العبور 1228 24:09 ادهم طه حسين 13

 نادي بيجاسوس دريم الند 1361 25:20 آسر امير سنوسي 14

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 804 16:02 احمد محمد أحمد عبدالعزيز 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 16:12 مروان باسم حسين محمد 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 16:45 إبراهيم محمود فارق 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 16:48 عمار محمد عبدالرحيم 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 871 16:51 محمد وليد عبدالحميد عبدالفتاح على 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 724 17:02 معاذ محمد عبدهللا 6

 حر 1221 18:33 مروان محمد فايز 7

 مركز شباب العبور 1276 18:59 مروان احمد عبد المنعم مصطفى 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 19:02 أنس محمود فاروق فضل 9

   20:17 محمد هيثم سمير 10

 األهلي السكندري نادي 1332 20:40 سفيان مصطفي محمد خميس 11

 نادي بيجاسوس دريم الند 1360 27:20 مالك امير سنوسي 12

 اكاديمية استامينا 1127 غياب تيم محمد امير السيد 
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 سنوات02بنات تحت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 781 17:52 البيتول الحسن نصر الدين عبدالمنعم  1

 حر 1208 21:44 عاليا احمد محمد جالل  2

 حر 1324 24.27 تقى اسالم محمد احمد  3

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1076 27.12 جنى رمضان السيد احمد مزيد  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1340 29.57 تيا سامح محمد 5

 

 

 سنة 05بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 678 16:37 سلمي أحمد حسن  سيد 1

 العسكرية بالسويسالمدرسة  837 16:50 رنا محمد صالح السيد عيد 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 17:15 جني سامح محمد 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1166 17:20 كنزي محمود السيد الحادي 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 836 18:13 جني محمد صالح السيد عيد 5

 حر 1018 19:40 لوجين ايهاب السيد محمد 6

 حر 1328 21:15 حمدىياسمينا احمد  7

 نادي األهلي السكندري 1144 غياب رويم ياسر عناية هللا محمد 

 المدرسة العسكرية بالسويس 988 غياب ملك أحمد محمود البي أحمد 

 

 

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

 األهلي السكندرينادي  1009 33:02 كريم مصطفي كامل عبدالحميد 1

 نادي األسطول البحري 1110 35:23 يوسف رامي السيد 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 272 36:04 عبدالرحمن علي حامد 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 319 37:19 أحمد عبدهللا محمود 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1094 38:28 احمد محروس انور 5

 مركز شباب العبور 890 40:29 جمعه عوضمروان وليد  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1285 41:00 محمد ابراهيم محمد 7

 نادي األهلي السكندري 1136 41:51 عبدالرحمن ياسر عناية هللا 8

 مركز شباب العبور 952 46:57 زياد محمد عبدالحميد 9

 حر 1322 50:48 زياد حسين سيد حسين 10

 حر 1325 51:53 اسالم احمد محمدمحمود  11

 حر 1207 52:25 عادل الحسين محمد عادل 12

 نادي األهلي السكندري 1334 53:20 عمر وائل محمد خميس 13
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 سنة بنات 01تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 العسكرية بالسويسالمدرسة  664 41:04 سماء عبدالجليل محمد محمد عبدالجليل 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 44:23 حبيبة علي عمر 2

 نادي األهلي السكندري 1011 52:55 بسملة سعيد احمد محمد 3

 

 سنة 02شابات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 793 34:43 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

 مركز شباب العبور 883 47:36 مريهان مدين منصور شعبان 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 377 36:23 نور على حامد على 3

 

 

 سنة 02شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 164 30:40 احمد هاني محمد عبد الحليم 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 32:04 أحمد صبحيبالل محمد  2

   37:04 عمر فؤاد محمد فؤاد 3

 حر 1206 39:57 فادى هانى عزت ابو الخير 4

 حر 1222 40:03 زياد محمد فايز 5

 حر 1214 40:11 احمد محمود احمد يحيي 6

 اكاديمية استامينا 693 غياب سيف الدين رمضان عبد المردي غياب

 حر 1220 غياب كريم عماد فؤاد بشاى غياب

 اكاديمية استامينا 1081 غياب مروان حاتم حسن محمد غياب

 

 

 سنة رجال 01: 02مراحل السنية سوبر سبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1314 32:38 محمد حمد نور الدين 1

 نادي األسطول البحري 1151 32:40 الوهابيوسف عمرو عبد  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1279 34:14 ابراهيم حجاب صابر عبدالسميع 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 385 36:17 محمود عبدهللا محمود عبدهللا 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 309 36:38 كريم احمد مصطفى عارف 5

 نادي األهلي السكندري 1008 39:18 سامي مهاب تامر احمد 6

 حر 1385 40:09 احمد ياسر حامد محمد 7

 مركز شباب العبور 1234 33;42 عبد الرحمن طه  صابر شحاته 8

 المدرسة العسكرية بالسويس 882  مازن محمد عبدالحكيم غياب
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 رجال  51:  52 مراحل سنية سوبر سبرنت
 الهيئة/ النادي  القيدرقم  الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 31:30 احمد السيد الشربيني البزراوي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 365 32:44 طاهر هشام 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 11 34:21 اسالم طارق عطيه البندارى 3

 حر 1319 33:10 عبدهللا عماد علي شرف 4

 حر 1217 33:33 احمد محمد هاشم 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 803 34:08 عمر حسين شبل 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1321 36:38 عصام الدين احمد فهيم 7

   36:49 محمد أحمد عبد الفتاح 8

   36:51 حمدي جمال 9

   40:29 ابراهيم سمير محمد 10

 الجهاد الرياضينادي  1304 غياب محمد احمد محمد خليفه غياب

 

 

 سنة رجال 51: 52مراحل سنية سوبر سبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1185 31:34 بالل صالح عثمان توفيق 1

 حر 1215 33:29 مصطفى جالل سيد محمد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 286 34:35 امير رجب محمد امام 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 291 37:50 محمدابراهيم فمهي  4

 

 سنة رجال 31: 32مراحل سنية سوبر سبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1346 42:03 احمد عبد الهادي عبد العظيم 1

 حر 1120 44:24 يوسف محمد عبد الحميد علي 2

 حر 1318 46:11 مصطفي عليمحمد عبدهللا  3

 نادي أبناء السواحل 2564 غياب محمد عالء علي غياب

 

 سنة رجال 11: 12مراحل سنية سوبر سبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1349 43:43 محمد نبيل مندور 1

 العسكرية بالسويسالمدرسة  1154 52:59 احمد حسن سيد 2

 حر 1386 54:10 احمد محمد جالل مراد 3

 حر 1323 غياب محمد دسوقي الورداني غياب

 المدرسة العسكرية بالسويس 258 غياب احمد علي محمد غياب
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 سنة رجال 11: 12مراحل سنية سوبر سبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 اكاديمية استامينا 1393 53:09 السعيد سالممحمد جابر  1
 

 سنة رجال 21: 22مراحل سنية سوبر سبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 56:00 حسن عبد العزيز حسن احمد  1
 

 سيدات 51:  52مراحل سنية سوبر سبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1025 34:21 ايه أشرف عبدالرازق محمد 1
 

 سنة رجال 31: 32مراحل سنية سوبر سبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1170 54:57 مني محسن احمد محمد 1
 

 

 سنة رجال 01:  02 مراحل سنية سبرنت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 716 56:58 موسي محمود السيد 1
 

 سنة رجال 51:  52 سنية سبرنتمراحل 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1316 52:31:00 سعيد ممدوح سعيد محمد  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 715 01:05:20 سلمان محمود السيد 2

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 غياب احمد السيد الشربيني البزراوي  

 حر 1329 غياب محمد احمد عبد الفتاح مرسي  

 

 سنة رجال 31:  32 مراحل سنية سبرنت
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 29 54:12:00 محمود مخيمر سيد مصطفي 1

 


