
  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     2022فبراير 26 السويس
 

 سنوات أوالد 11تحت 

 

 بناتسنوات  11تحت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 0:16:20 محمود محمد أنور عبد السالم  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1399 0:16:26 مصطفي عماد عبد الحميد 2

 للدخان نادي الشرقية 1605 0:17:04 عمر احمد محمد نور الدين 3

 أكاديمية ستار سبورت 1211 0:18:22 محمد أحمد سيد فهمي  4

 أكاديمية ستار سبورت 1203 0:18:29 احمد هيثم حمدي محمد 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 0:18:35 معز محمد عبد الرحيم 6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1659 0:18:36 ياسين  اكرم تهامي محمد  7

 حر 2065 0:18:38 لدين شحاته محمد ياء افهد ض 8

 أكاديمية ستار سبورت 1327 0:19:20 يونس ابراهيم  تيسير محمد  9

 نادي بنك األهلى المصري 1463 0:19:50 خالد اسماعيل حسن 10

 حر ؟؟ 0:20:22 احمد محمد عبد الغني ابو خضرة 11

 نادي بيجاسوس دريم الند 1820 0:21:59 محمد مهند  12

 حر 853 0:23:27 سيف محمد محمد أحمد كمال 13

 نادي منتخب السويس 1761 0:23:36 عمر جمال محمد إبراهيم 14

 حر 2059 0:24:12 اسر هانى حجاج حسين  15

 حر 2057 0:28:42 يوسف نبيل طلعت داود  16

 الهيئةالنادي /  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1722 0:17:11 مانه محمود حسن عبد الرحيموج 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1165 0:18:41 فريده احمد عزت محمد  2

 أكاديمية ستار سبورت 1205 0:19:59 فريده سعيد فواد محمد 3

 حر 1544 0:21:07 جيرا جرجس عريان ميخائيل  4

 حر 2068 0:28:12 سندريال محمد نشأت إبراهيم  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 2027 0:31:41 جودى احمد محمد عبدالقادر  6



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     2022فبراير 26 السويس
 

 أوالد سنوات 13تحت

 
 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1954 0:15:56 زياد أحمد صالح  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 0:15:59 عمار محمد عبد الرحيم 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 0:16:17 مهند هشام محمد على  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1657 0:16:25 باهر فادي شوقي عوض 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 989 0:17:15 معاذ محمد محمد الصغير  5

 ة الرياضية بالسويسؤسسالم 724 0:18:18 معاذ محمد عبد هللا محمد 6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 0:19:03 مازن باسم حسين محمد  7

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1312 0:20:54 محمد احمد محمد نور الدين  8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب ؟؟ 0:21:02 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  9

 أكاديمية ستار سبورت 2043 0:21:35 أحمد محمد ضاحي محمد  10

 حر 2064 0:22:30 ادم عمرو حسنى حامد  11

 أكاديمية ستار سبورت 2044 0:22:58 ياسين احمد حمدي احمد 12

 
 

 

 سنة 13بنات تحت 
 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 ندنادي بيجاسوس دريم ال 1363 0:17:33 جودي محمد السيد فتحي  1

 أكاديمية ستار سبورت 1324 0:18:39 تقي اسالم محمد احمد 2

 حر 2060 0:18:59 لى لى وليد احمد على  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1635 0:20:12 مليكة حسن سيد حسن 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1634 0:23:37 جني احمد محمد عبد القادر 5

 حر 2067 0:27:37 فاطمة احمد محمد كرم  6
 

 سنة أوالد 9تحت  
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1725 0:18:44 أنس سمير محمد نبيل بهي الدين  1

 نادي منتخب السويس 1779 0:18:53 يامن محمد بكرى  2

 حر 1537 0:18:56 مالك محمد عبدالحليم حامد 3

 أكاديمية ستار سبورت 2042 0:21:06 د مختار محمود ياسين عمرو محم 4

 أكاديمية ستار سبورت 2040 0:21:15 محمد خالد عزالدين يسن 5

 أكاديمية ستار سبورت 1724 0:23:06 اياد حسام احمد شعراوي  6

 نادي منتخب السويس 1766 0:23:21 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  7

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1629 0:23:43 عادل احمد محمد نور الدين 8

 حر 1735 0:23:50 مالك أحمد صالح أنور 9

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1667 0:24:46 ياسين عالء فرج حقيق  10

 

 

 



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     2022فبراير 26 السويس
 

 

 سنة بنات 9تحت 

 
 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 2041 0:22:08 لمى عبداللطيف عبدالحميد عبداللطيف عطا 1

 نادي منتخب السويس 1927 0:24:16 لوجين جمال محمد إبراهيم  2

 حر  0:28:04 كارما محمود محمد فّراج زيدان 3
 

 سنة 15شابات تحت
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 ويسالمؤسسة الرياضية بالس 837 0:37:27 رنا محمد صالح السيد 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 678 0:38:00 سلمي احمد حسن سيد 2

 حر  1734 0:38:04 سارة أحمد صالح 3

3مكرر  نادي الشرقية للدخان 1651 0:38:04 مريم هشام سيد عبد الحميد 

 نادي بيجاسوس دريم الند 1960 0:41:16 جني طارق محمد  4

 المصرينادي بنك األهلى   0:44:36 شيرين احمد سيد فهمي 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1809 0:45:05 بوسي شريف السالموني  6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1823 0:53:08 فهيمه محمد خالد 7

 نادي شرم الشيخ الرياضي 2062 0:54:54 ملك هانى حجاج حسين 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس 837 0:37:27 رنا محمد صالح السيد 9

 
 

 سنة 15شباب تحت 
 

 الهيئةالنادي /  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1755 0:34:06 أحمد هشام أحمد  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1633 0:34:34 يوسف احمد محمد عبد القادر 2

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:34:50 محمود اسالم محمد احمد  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 871 0:35:20 محمد وليد عبد الحميد عبد الفتاح علي 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1285 0:37:12 محمد ابراهيم محمد ابراهيم 5

 حر 1645 0:37:14 حمزة محمود محمد فّراج زيدان 6

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:38:25 محمد على محمد علي 7

 نادي الشرقية للدخان 1947 0:40:04 محمد سمير ياسين 8

 نادي منتخب السويس 1769 0:41:17 حمزة عادل عبد العظيم 9

 نادى الشرقية 2055 0:42:32 عمرو تامر سيد كمال 10

 نادي شرم الشيخ الرياضي 455 0:59:12 ادم محمد احمد فيومي  11

 الرياضي نادي شرم الشيخ DNS 449 محمد ايمن محفوظ محمد  12

 نادي الشرقية للدخان DNS 1947 ياسين محمد احمد سمير  13

 

 

 



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     2022فبراير 26 السويس
 

 

 سنة 17شابات تحت
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري  0:59:33 ريتاج حسام الدين مصطفى على  1

 

 سنة 17شباب تحت 
 

 ي / الهيئةالناد رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1279 0:30:28 إبراهيم حجاب صابر عبد السميع 1

 نادي الرواد الرياضي 1700 0:30:35 كريم سيد سعد القاسم 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1751 0:33:21 أحمد تامر فاروق  3

 الهايكستبالمدرسة العسكرية ب 1749 0:33:58 مهند محمد صالح محمد  4

 نادي الشرقية للدخان 1595 0:34:19 ياسين مصطفي صالح 5

 أكاديمية ستار سبورت 1222 0:34:35 زياد محمد فايز  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 677 0:35:52 حمزه احمد حسن سيد 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1748 0:44:32 يوسف محمد السيد محمد 8
 

 

AG  سنة رجال 19: 18سوبر 
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي شرم الشيخ الرياضي 453 0:34:40 عمر عبد الحميد عمري محمد 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 415 0:35:28 احمد مصطفي ناجح احمد  2

 نادي منتخب السويس 1764 0:37:26 أحمد محمد أحمد حسن 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 882 0:38:20 لحكيممازن محمد عبدا 4

 نادي الشرقية للدخان 2030 0:40:10 حسام الدين محمد اسماعيل محمد 5
 

 

AG  رجالسنة  29: 20سوبر 
 

الترتي
 ب

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب

زياد يونس محمد فكري  1  المؤسسة الرياضية بالسويس 884 0:30:58 

هشام حسنطاهر  2  المؤسسة الرياضية بالسويس 365 0:31:05 

 المؤسسة الرياضية بالسويس 441 0:31:19 كريم عز العرب علي 3

 نادي الشرقية للدخان 1919 0:32:08 شريف عبد الحليم محمد 4

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1472 0:32:09 عادل نبيل سعد عزت 5

 نادي الشرقية للدخان 1603 0:33:14 احمد عالء الدين السيد محمد 6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 286 0:34:40 امير رجب محمد امام 7

 نادي الشرقية للدخان 1480 0:37:57 محمد جمال حسين محمود 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس 803 0:38:17 عمر حسين شبل دعبس 9

 حر  DNS عوض يونس حسن 
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AG اتسيد سنة19 : 18 سوبر 

 
 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1948 0:54:55 ملك اسامه يوسف محمود 1

 
 سيدات سنة 29: 20 سوبر 
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1600 0:43:33 نورهان عبد الحميد السيد 1

سعيد عبد الغفار الدسوقي   منار 2  DNS 1963  حر 

 

AG رجال   سنة 39: 30سوبر 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1215 0:30:43 مصطفى جالل سيد  1

 نادي الشرقية للدخان 556 0:34:25 مصطفي ابراهيم محمد 2

 نادي الشرقية للدخان 246 0:34:39 محمد بكري محمد عبد الجليل 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 291 0:34:45 ابراهيم فهمي محمد جمال  4

 حر 1120 0:43:31 يوسف محمد عبد الحميد علي 5

 نادي الشرقية للدخان DNS 1978 محمد نبيل محمد 6
 

AG سيدات   سنة 39: 30سوبر 

 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1529 0:50:09 رانيا محمد سعد  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1170 0:50:44 مني محسن احمد محمد 2

 نادي الشرقية للدخان 1835 0:52:58 ساره ابراهيم خليل 3

 

AG رجال سنة 49: 40سوبر 
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 2023 0:38:11 محمود محمد فّراج زيدان 1

 نادي الشرقية للدخان 1642 0:41:10 هاني مصطفي عبده رضوان 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1435 0:42:29 محمد السيد فتحي  3

 نادي الشرقية للدخان 1949 0:44:16 محمد جودة 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1154 0:45:11 احمد حسن سيد خليل 5
 

 

 



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 
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AG سيدات سنة 49: 40سوبر 

 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 802 0:47:41 رانده محمد سمير محمود 1

 

AG رجال سنة 59: 50سوبر 
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 636 0:39:33 ياسر حسن عبد الفتاح خلف هللا  1
 

AG رجال سنة 69: 60سوبر 
 

 النادي / الهيئة رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 0:50:17 حسن عبدالعزيز حسن السندوبي 1

 
 

 


