
 بطولة الجمهورية للدواثلون  

    7272مارس  72السويس    
 

 بناتسنوات  9تحت  

 

 سنوات أوالد 9تحت 

 

 سنة 22بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1324 00:15:20 تقى إسالم محمد 1

 اكاديمية استامينا  00:15:50 نور ايهاب سعد عثمان 2

 حر 1204 00:15:51 نور سعيد فؤاد 3

 حر 1205 00:17:45 فؤادفريدة سعيد  4

 حر 1224 00:18:13 جودى هيثم حمدى 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1159 00:20:45 ساندي محمود السيد الحادي 6

 

 7272 مارس 72الموافق  السبتتقبل االعتراضات من الساعة العاشرة مساءا يوم 

 7272مارس  79وحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األثنين الموافق 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1208 00:16:43 عاليا احمد محمد جالل 1

 حر  00:17:14 جومانا محمود حسن 2

 حر 1293 00:17:51 ليلى مدحت محمود 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1190 00:18:48 محمد عبدهللاحبيبه  4

 حر 1111 00:18:56 حبيبة محمد سيد 5

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1203 00:15:58 احمد هيثم حمدى 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 00:16:08 معز محمد عبدالرحيم 2

 حر 1327 00:16:48 يونس ابراهيم تيسير 3

 حر  00:17:03 محمد احمد نادى صالح 4

 حر  00:17:08 انس سمير محمد نبيل 5

 اكاديمية استامينا 1128 00:17:11 تميم محمد أمير السيد 6

 حر  00:17:38 يونس احمد محمد مشرف 7

 حر  00:17:48 محمد باسم يسرى 8

 اكاديمية استامينا 1127 00:17:58 تيام محمد أمير 9

 نادي بيجاسوس دريم الند 1416 00:17:59 مصطفي شريف مصطفي 10

 حر  00:20:25 اياد حسام احمد شعراوى 11

 حر 1497 00:21:08 صالح محمد عمر غنيم 12

 حر  00:21:48 حمزة سمير محمد نبيل 13

 حر 1203 00:15:58 احمد هيثم حمدى 14

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 00:16:08 عبدالرحيممعز محمد  15



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

    7272مارس  72السويس    
 

 أوالد سنوات 22تحت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 00:13:49 محمود محمد أنور 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 00:14:11 مهند هشام محمد علي 2

 حر 1212 00:14:13 عمر سمير محمد نبيل 3

 حر 1398 00:14:15 عبدالحميد عبدالحميدمصطفي عماد  4

 نادي األهلي السكندري 1195 00:15:06 حمزة محمد محمود 5

 حر 1211 00:15:11 محمد احمد سيد فهمى 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 989 00:15:23 معاذ محمد محمد الصغير 7

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1280 00:16:06 مازن باسم حسين محمد 8

 حر 1407 00:17:06 يونس محمد عمر غنيم 9

 حر  00:17:18 عمر عبد اللطيف عبد الحميد 10

 مركز شباب العبور 1228 00:18:28 ادهم طه حسنين مكاوي 11

 حر  00:19:57 احمد محمد ماهر عبد القادر 12

 مركز شباب العبور 1246 00:20:11 حمزه عبد المطلب حمدان 13

 نادي األهلي السكندري DNS 1195 حمزةمحمد محمود 14

 حر  DNS باسل محمود محمد موسى 15

 

 

 سنة أوالد 23تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 804 00:12:24 احمد محمد أحمد عبدالعزيز 1

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1051 00:13:16 مروان باسم حسين محمد 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 00:13:20 عمار محمد عبدالرحيم 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 871 00:13:40 محمد وليد عبدالحميد عبدالفتاح 4

 حر  00:14:02 يوسف محمود احمد يحيي 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 00:14:24 أنس محمود فاروق فضل 6

 حر 1221 00:14:43 محمد فايز عبد العزيزمروان  7

 حر 1326 00:15:26 احمد محمد احمد عبد الحكيم 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1283 00:15:49 أحمد شادى نبيل عبد الحي 9

 حر  00:16:57 ياسين ابراهيم تيسير 10

 المدرسة العسكرية بالهايكستب DNS 481 يوسف عمرو فتحي 11

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

    7272مارس  72السويس    
 

 سنة بنات 23 تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 678 00:14:05 سلمي احمد حسن سيد 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 00:14:26 جودي محمد السيد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 837 00:14:28 رنا محمد صالح 3

 نادي األهلي السكندري 1144 00:14:34 هللارويم ياسر عناية  4

 حر 1328 00:15:10 ياسمين احمد حمدى 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1166 00:15:34 كنزي محمود السيد الحادي 6

 حر 954 00:15:48 حنين اسامه رمضان 7

 حر  00:16:17 لمار احمد محمد مشرف 8

 العسكرية بالسويسالمدرسة  988 00:21:36 ملك احمد محمود 9

 المدرسة العسكرية بالسويس DNS 836 جني محمد صالح 10
 

 

 سنة 21شابات تحت
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 664 40:17 سماء عبد الجليل محمد محمد 1

 نادي األهلي السكندري 1011 43:19 بسمله سعيد احمد 2

 حر 1213 43:32 شرين احمد سيد فهمى 3

 حر  57:23 هانيا ابراهيم تيسير 4

 
 

 سنة 21شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1009 33:06 كريم مصطفي كامل عبد الحميد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 48 35:00 علي عبد اللطيف علي 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1212 35:02 طارق ياسر احمد عامر 3

 حر 1219 35:04 امير عماد فؤاد 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 272 35:14 عبدالرحمن على حامد 5

 نادي األهلي السكندري 1136 36:49 عبد الرحمن ياسر عناية هللا 6

 حر 1111 39:21 محمود إسالم محمد 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1481 53:39 محمد جودهفارس  8
 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

    7272مارس  72السويس    
 

 سنة 22شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 45 32:35 سيف محمد بكرى محمد 1

 نادي األسطول البحري 1151 34:24 يوسف عمرو عبد الوهاب 2

 حر 1499 34:29 درويشباسل محمد شوقي  3

 نادي األهلي السكندري 1008 34:44 مهاب تامر احمد 4

 حر 1222 36:06 زياد محمد فايز عبد العزيز 5

 حر 1214 36:14 احمد محمود احمد يحى 6

 حر 1220 36:48 كريم عماد فؤاد 7

 حر  37:08 فاى هانى عزت 8

 السكندرينادي األهلي  1445 37:48 محب طائف كامل االزهري 9

 حر 1469 39:12 عبدالرؤوف احمد عبدالرؤوف 10

 حر 1385 42:05 احمد ياسر حامد محمد 11
 

 

 سنة رجال 29: 21مراحل سنية سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  33:54 محمود عماد 1

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية  309 33:54 كريم احمد مصطفى عارف  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 198 35:03 مازن محمد عبد الحكيم محمد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1480 40:11 محمد جمال حسين محمود 3

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1504 01:04:26 عبد الحميد اسالم حامد فضل  4

 حر  35:32 عمر فؤاد شطب
 

 تاريخ ميالد خاطئالالعب عمر فؤاد شطب، الدخال 

 

 سيداتسنة  29: 21مراحل سنية سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 مركز شباب العبور 1243 01:07:43 فاطمه عبد المطلب حمدان  1
 

 

 سيدات سنة 79: 72مراحل سنية سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  37:12:00 فاطمة هجرس 1

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

    7272مارس  72السويس    
 

 رجالسنة  79: 72مراحل سنية سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1185 31:06 بالل صالح عثمان توفيق 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 441 31:34 كريم عز العرب علي بكري 2

 حر  32:14 احمد محمد هاشم 3

نافع حسنبالل وزير  4  حر 687 32:17 

 حر 550 32:34 عمرو فرغلي عيد الموجود احمد 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1479 33:10 أحمد عادل أبو الفضل عبد النعيم 6

 المدرسة العسكرية بالسويس 803 33:12 عمر حسين شبل 7

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1472 34:42 عادل نبيل سعد عزت 8

 حر 751 35:05 يحيى جمال سيد عبدالعزيز 9

 المدرسة العسكرية بالسويس 291 36:32 ابراهيم فهمي محمد 10

 مركز شباب العبور 1234 37:35 عبد الرحمن طه صابر 11
 

 

 رجال  سنة 39: 32مراحل سنية سوبر

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1215 32:08 مصطفى جالل سيد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 29 32:18 محمود مخيمر سيد مصطفي 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1346 36:42 أحمد عبد الهادي عبد العظيم 3

 حر  52:19 وائل محمد محمد القمحاوي 4
 

 سيدات   سنة 39: 32مراحل سنية سوبر

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1170 51:20 مني محسن احمد 1

 نادي بيجاسوس دريم الند  59:33 رانيا محمد سعد 2

 نادي بيجاسوس دريم الند  01:03:01 نرمين مصطفى بهجت 3

 نادي بيجاسوس دريم الند  01:08:11 مها محمد ثروت 4

 حر  01:10:57 ليلي محمود محمد محمد 5

 حر  01:13:01 حسين ابراهيم هدير ابراهيم 6
 

 رجال سنة 09: 02مراحل سنية سوبر
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1349 39:15:00 محمد نبيل مندور 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1435 43:00:00 محمد السيد فتحي 2

 حر 1470 47:17:00 ياسر حامد محمد عبدالحميد 3

 حر 1386 49:05:00 احمد محمد جالل 4
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 سيدات سنة 09: 02مراحل سنية سوبر
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند  01:05:30 أيه علي سليمان 1

 

 

 

 

 


