
 
 

 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102 اغسطس 01استاد القاهرة 
 

 كل المراحل – صغار الدواثلوننتائج 

 
 

 01تحت  بنات

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 79.05.81 عسكرية بالهايكستب. م 388 جنة اشرف 1

 78.75.79 لهايكستبعسكرية با. م 517 جنى سامح محمد 2

 87.89.52 اكاديمية بريلينس 857 سما وليد محمد فكرى 3
 

 

 01اوالد تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 12.52.50 عسكرية السويس. م 413 اسام عبد اللطيف على  1

 12:57:42 عسكرية بالهايكستب. م 389 عبدالرحمن محمد 2

 13.01.94 عسكرية بالهايكستب. م 384 دهللا محمودعمر عب 3

 13.22.47 عسكرية بالهايكستب. م 442 عمار محمد 4

 13.25.13 عسكرية السويس. م 723 يوسف عادل عبدالعال 5

 13.30.95 عسكرية السويس. م 831 عمر إسالم فتحي عبد الحميد 6

 13.44.61 عسكرية السويس. م 914 محمد هانى الحسينى ثروت محمد 7

 13.35.42 حر 237 حمدي عبدالفتاح حمدي  8

 14.04.84 عسكرية السويس. م 832 محمد جابر محمد بغدادي مصطفى 9

 14.19.14 عسكرية بالهايكستب. م 401 محمود محمد أنور 10

 14.30.73 عسكرية السويس. م 714 عبد الرحمن ياسر شحات  11

 15.28.58 هايكستبعسكرية بال. م 481 يوسف عمرو فتحي 12

 15.50.28 عسكرية بالهايكستب. م 390 يوسف احمد عماد 13

 15.55.28 عسكرية السويس. م 724 معاذ محمد عبدهللا 14

 15.85.16 اكاديمية بريلينس 855 عمرو احمد طه محمود  15

 16.50.59 عسكرية السويس. م 916 حازم ماهر صبره عبد السيد محمد 16

 17.10.55 عسكرية السويس. م 240 عبد الحميد محمدأسامة السيد  17

 17.16.87 اكاديمية بريلينس 852 زياد أحمد محمد ممدوح  18

 17.46.53 نادي منتزه بدر  بالسويس 477 معز محمد عبدالرحيم 19

 17.51.76 اكاديمية بريلينس 849 يس مصطفى محمد شحاته  20

 17.08.95 مية بريلينساكادي 858 حمزة احمد شوقي عبدالرؤوف  21

 18.09.64 نادي منتزه بدر  بالسويس 383 سيدي محمد عبدالحميد 22

 DNS عسكرية بالهايكستب. م 479 يوسف مصطفى محمد  



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل – الدواثلون صغارنتائج 

 

 

 09تحت  بنات

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 14.35.06 عسكرية السويس. م 837 رنا محمد صالح السيد عيد 1

 14.35.11 حر 230 سلمي عبدالفتاح حمدي  1

 14.46.16 عسكرية بالهايكستب. م 412 هال أسام 2

 14.55.84 عسكرية السويس. م 836 جني محمد صالح السيد عيد 3

 15.17.57 عسكرية بالهايكستب. م 482 عمرو فتحيمريم  4

 16.47.69 عسكرية السويس. م 644 سماء عبد الجليل محمد  5

 17.44.46 مركز شباب العبور 892 ملك محمد كمال الدين مصطفى 6

 18.16.64 عسكرية بالهايكستب. م 381 نور كريم 7

 18.18.11 اكاديمية بريلينس 859 نورسين احمد طه محمود  8

DNF عسكرية السويس. م 52 رنا ناصر حربي عبدالسميع DNF 

DNF عسكرية السويس. م 678 سلمي احمد حسن سيد DNF 

DNF عسكرية السويس. م 915 سارة هاني الحسيني ثروت محمد DNF 

DNS عسكرية بالهايكستب. م 269 سما مصطفى محمد DNS 
 

 

 09اوالد تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ دي النا القيد اسم الالعب الترتيب

 12.45.23 حر 804 أحمد محمد أحمد عبدالعزيز  1

 12.47.69 اكاديمية بريلينس 842 كريم هشام عبد الستار احمد فراج  2

 12.59.75 عسكرية السويس. م 672 ياسين احمد عزت 3

 13.01.55 مركز شباب العبور 893 نور الدين محمد العيسوى 4

 13.05.33 عسكرية السويس. م 871 الحميد عبدالفتاحمحمد وليد عبد 5

 13.20.89 عسكرية السويس. م 49 عبدالرحمن اشرف مصطفي محمد 6

 13.25.90 اكاديمية بريلينس 844 بالل ايمن احمد محمد 7

 13.31.66 نادي منتزه بدر  بالسويس 378 احمد غريب 8

 13.36.88 مركز شباب العبور 890 مروان وليد جمعه 9

 13.39.01 اكاديمية بريلينس 847 فارس مصطفى محمد شحاته  10

 13.43.20 اكاديمية بريلينس 845 محمد هيثم سمير عبدالسميع  11

 13.55.30 اكاديمية بريلينس 863 يوسف محمد عبدالواحد  12

 14.12.60 عسكرية بالهايكستب. م 265 مهند ايمن علي 13

 14.20.11 ركز شباب العبورم 891 عبد الرحمن حسام الدين 14

 14.21.30 اكاديمية بريلينس 854 ادهم أحمد محمد ممدوح  15

 14.27.96 اكاديمية بريلينس 850 عبدالرحمن محمود عبدالعزيز  16

 14.30.67 اكاديمية بريلينس 856 عبدهللا وليد محمد فكرى 17



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل –الدواثلوننتائج 

 

 

  بنات 01ترتيب 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 38.06.36 عسكرية بالهايكستب. م 271 روميساء عبد العزيز 1

 39.49.73 حر 506 حبيبه اسامه رمضان  2

 42.17.30 عسكرية السويس. م 745 هناء سعيد رزق  3

 42.30.80 مركز شباب العبور 885 نادين طارق صالح 4

 44.23.42 حر 3347 بسمله صالح عبدهللا  5

 47.3.04 عسكرية السويس. م 743 سها ابراهيم السيد  6

 DNS مركز شباب العبور 886 هاجر عماد الدين  

 

 

 اوالد 01ترتيب 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 30.27.37 عسكرية بالهايكستب. م 45 سيف محمد 1

 31.21.36 نادي بنك األهلى المصري 315 يوسف محمد بيومى 2

 32.21.05 عسكرية بالهايكستب. م 380 مصطفى حاتم 3

 32.50.38 عسكرية بالهايكستب. م 391 احمد عبدهللا محمود 4

 35.22.96 عسكرية السويس. م 48 على عبد اللطيف على  5

 35.23.05 مركز شباب العبور 894 خطاب عبد الفتاح السيد 6

 35.54.74 عسكرية بالهايكستب. م 684 اسالم هشام محمد 7

 37.12.35 عسكرية السويس. م 833 أحمد محمد أحمد خميس محمد بدر 8

 37.13.95 عسكرية السويس. م 594 حمزة احمد حسن سيد 9

 37.21.39 العبورمركز شباب  887 محمد اسامه فؤاد 10

 37.41.83 عسكرية السويس. م 231 محمد السيد عبد الحميد محمد 12

 37.56.96 حر 652 يسي سامي سمير عطيه 13

 38.37.27 عسكرية السويس. م 409 سعدالدين أحمد سعد محمد  14

 39.12.27 مركز شباب العبور 888 احمد هشام احمد 15

 39.33.34 بالسويس نادي منتزه بدر  379 عادل غريب 16

 45.53.27 عسكرية السويس. م 830 يوسف وائل طه محمد السبال 17

 47.03.22 اكاديمية بريلينس 848 يوسف مصطفى محمد شحاتة 18

 47.26.33 مركز شباب العبور 889 حسام تامر فتحى 19

 48.58.42 حر 899 محمد وليد علي 20

 51.25.77 كاديمية بريلينسا 862 سيف الدين محمد عبدالواحد محمود 21

 DNS عسكرية بالهايكستب. م 272 عبدالرحمن علي حامد  

 DNS عسكرية السويس. م 672 ياسين رامى محمد إبراهيم   

 



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية  

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل –الدواثلوننتائج 

 

 

 01تحت  شابات

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد الالعب اسم الترتيب

 34.17.62 نادي بنك األهلى المصري 446 يارا محمد بيومى 1

 34.39.43 نادي األسطول البحري 793 جمانه ياسر عبد اللطيف  2

 37.01.43 عسكرية بالهايكستب. م 377 نور علي حامد 3

 40.43.08 اكاديمية بريلينس 860 منه هللا هشام عبدالستار احمد فراج 4

 42.02.18 عسكرية بالهايكستب. م 311 زينب صدقي السيد 5

 46.19.84 مركز شباب العبور 883 مريهان مدين منصور 6

 DNF عسكرية السويس. م 142 هايدي تيمور عبد الشافي حسن  
 

 

 

 01تحت  شباب

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 28.00.71 عسكرية السويس. م 40 خالد سيد غريب التايب  1

 28.19.81 عسكرية بالهايكستب. م 101 مارك متى 2

 28.53.21 عسكرية السويس. م 416 عمر محمد كارم علي 3

 30.06.08 عسكرية بالهايكستب. م 307 سيد شريف عبد القادر 4

 30.28.52 عسكرية بالهايكستب. م 738 بالل محمد احمد 5

 30.29.02 عسكرية السويس. م 872 عبد الرحمن صالح عبدهللا 6

 31.02.08 عسكرية بالهايكستب. م 350 محمد أحمد محمود العجمي 7

 31.48.90 عسكرية بالهايكستب. م 630 عمرو سيد صبحي 8

 31.50.81 عسكرية بالهايكستب. م 270 يوسف محمود السيد 9

 31.51.24 ركز شباب العبورم 882 مازن محمد عبد الحكيم 10

 32.17.52 عسكرية السويس. م 912 على هانى رجب على محمد 11

 32.37.11 نادي األسطول البحري 164 محمد هاني محمد عبد الحليم 12

 34.36.02 عسكرية بالهايكستب. م 385 محمد عبدهللا محمود 13

 36.12.52 عسكرية السويس. م 661 محمد عبد الجليل محمد  14

 36.40.47 حر 902 احمد عصام سمير  15

 36.41.08 اكاديمية بريلينس 860 مصطفى محمد احمد محمد 16

 39.25.68 مركز شباب العبور 895 محمد ايمن عثمان 17

 54.41.12 اكاديمية بريلينس 846 احمد محمد عبدالحميد فرج 18

 DNF عسكرية بالهايكستب. م 355 احمد حسن  

 DNF حر 875 حمد سليمانشهاب محمود م  
 

 

 

 

 

 



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل –الدواثلوننتائج 

  

 

 02تحت  ناشئات

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 32.46.52 عسكرية بالهايكستب. م 205 جنة محمد حسين 1

 39.04.05 عسكرية بالهايكستب. م 312 ن أحمد محمود لجي 2

 41.43.93 نادي بنك األهلى المصري 321 ميار محمد بيومى 3
 

 

 02ناشئين تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 27.48.46 عسكرية بالهايكستب. م 480 محمود حسن محمد 1

 27.51.37 عسكرية بالهايكستب. م 306 درعبدالرحمن شريف سيد عبدالقا 2

 29.11.78 حر 866 محمود احمد حماد 3

 29.22.43 عسكرية السويس. م 666 عمر عالء الدين عبد الحميد 4

 30.17.46 مركز شباب العبور 884 زياد يونس محمد 5

 30.28.21 عسكرية بالهايكستب. م 320 محمد ايمن ابو اليزيد 6

 31.33.37 اكاديمية بريلينس 843 بدالوهاب عادل وائل عادل ع 7

 32.01.34 عسكرية بالهايكستب. م 814 هادي حسام الدين مصطفى  8

 32.11.55 مركز شباب العبور 881 احمد مصطفى احمد  9

 33.52.46 عسكرية بالهايكستب. م 740 محمد محمود محمد 10

 DNF عسكرية بالهايكستب. م 206 محمد احمد جابر  

 DNS نادي بنك األهلى المصري 333 سف أشرف عبد الحميديو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل –الدواثلوننتائج 

 

 

 سيدات 92تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 34.12.05 عسكرية بالهايكستب. م 273 ميرنا عاطف كمال 1

 39.21.52 عسكرية بالهايكستب. م 203 نيرة محمد حسين 2

 42.39.42 حر   مريم عبدالجواد عبدالعليم احمد  3

 

 رجال 92تحت 

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب 

 27.02.78 عسكرية بالهايكستب. م 295 خالد عصام محمد 1

 28.58.99 عسكرية السويس. م 803 عمر حسين شبل دعبس 2

 29.14.65 حر 365 طاهر هشام حسن 3

 29.37.02 عسكرية السويس. م 11 اسالم طارق عطية البنداري 4

 29.55.12 عسكرية السويس. م 441 كريم عز العرب علي بكري  5

 35.30.24 مركز شباب العبور 880 محمد فهمى محمد جمال 6

 
 

 سيدات عمومي

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 32.24.27 عسكرية بالهايكستب. م 298 رحاب حمدي عبد الوهاب 1

DNS  عسكرية بالهايكستب. م 308 بسملة السالموني   

 
 عمومي رجال

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 26.58.46 عسكرية بالهايكستب. م 1 محمد خالد نبيل 1

 28.52.58 عسكرية السويس. م 28 اسالم محمود محمد السيد 2

 32.21.99 حر 79 محمد سيد منصور 3

 35.22.21 مركز شباب العبور 879 محمد شعبان رمضان  4

DNS  عسكرية السويس. م 286 امير رجب محمد امام   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل –الدواثلوننتائج 

 

 ذكور 01-02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 34.01.53 حر 897 يوسف روؤف مصطفى 5

 36.08.24 عسكرية السويس. م 913 مصطفى محمود حسن مصطفى  9

 42.41.96 عسكرية السويس. م 827 فرج  أدهم إيهاب إبراهيم محمد 14

 DNF نادي الرمل باألسكندريه 901 محمد احمد رجب 17

 

 ذكور 91-92

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 28.08.97 عسكرية السويس. م 473 عمر مجدى احمد محمد 1

 29.19.71 حر 687 بالل وزير نافعة 2

 34.30.95 حر 751 د عبد العزيزيحيى جمال سي 3

 35.54.74 حر 865 أحمد صالح الدين محمد محمد 4

 

 ذكور 21-21

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 30.34.58 عسكرية السويس. م 29 محمود مخيمر سيد مصطفي  1

 32.47.33 عسكرية السويس. م 282 محمد محمد حمدي خضر جوهري 2

 

 ذكور 21-22

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 37.27.42 عسكرية السويس. م 719 محمد ايمن عمر 1

 37.31.47 حر 643 درويش محمود درويش 2

 45.54.55 حر 870 محمد صالح عبد المنعم  3

 

 ذكور 11-11

 ائيالزمن النه الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 35.22.38 حر 538 حاتم مصطفى 1

 37.10.43 حر 898 شريف ابراهيم محمد 2

 

 ذكور 11-12

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

 43.34.55 حر 547 احمد حسن الخيال 1

 DNF نادي الرمل باألسكندريه 636 ياسر حسن عبدالفتاح 0

 

 ذكور 11-11

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد عباسم الال الترتيب

 37.06.48 حر 214 مصطفى وصفى السيد عبدالعال 1



 ( 0)رقم  – 9102للدواثلون بطولة الجمهورية 

 9102اغسطس  01استاد القاهرة 
 كل المراحل –الدواثلوننتائج 

 

 

 

 سيدات 01-02

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب\

  DNS حر 736 همسة خالد  

  DNS حر 900 نورهان مجدي السيد  
  DNS  بالهايكستب عسكرية. م 310 يارا محمد هشام  

 

 سيدات 91-91

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

  DNS نادي األهلي السكندري 754 ايالريا عادل صدقي يسا   

   DNS نادي منتزه بدر  بالسويس 402 شروق شمس الدين  

 

 سيدات 21-21

 الزمن النهائي الهيئة/ النادي  القيد اسم الالعب الترتيب

   نادي الرمل باألسكندريه 706 سارة نعمان محمد  

 

 


