
 كوكوابييبطولة الجمهورية لأل 

    9292ينيير  92السويس    
 

 سنة 21شبيب تحت 

 

 سنة 21تحت شيبيت 

 

 

 سنة 21تحت شبيب 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس نادي 1172 37:48 يوسف محمد عبد الظاهر محمد  1  

 مركز شباب العبور   38:13 محمد اسامه فؤاد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1342 39:29 عبدالرحمن احمد مختار 3

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب   43:56 محمد عبد الجليل 4

 نادي األهلي السكندري   44:33 احمد حسن مصطفي 5

شريف عبدالقادرسيد    DNF 307 المدرسة العسكرية بالهايكستب 
 

 

 9292 ينيير 02مسيءا يوم السبت الموافق تقبل االعتراضيت من السيعة العيشرة 

 9292 فبراير2الموافق  ثنينوحتى السيعة العيشرة مسيءا يوم األ

 

 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 48 38:16 علي عبد اللطيف علي 1

الرياضية الهايكستبالمدرسة العسكرية  382 38:29 عبدالرحمن رمضان كامل  2  

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1212 39:14 طارق ياسر احمد  3

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1156 39:51 احمد محمد زكي  4

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 49 39:59 عبدالرحمن اشرف مصطفي 5

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 267 40:35 محمد هانى أبراهيم السيد  6

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 1286 41:53 أدم كريم غريب محمود  7

 مركز شباب العبور 889 44:46 حسام تامر فتحي 8

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 830 47:33 يوسف وائل طه محمد السبال 9

 حر 1111 غياب ادم سامح مجدي 10

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1459 00:41:04 حبيبه أسامة رمضان محمد  1

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 271 00:44:56 رميساء عبدالعزيز لبيب حسين  2

الرياضية الهايكستبالمدرسة العسكرية  960 00:47:03 حبيبة علي عمر  3  

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 482 00:51:47 مريم عمرو فتحي  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1355 00:53:11 جودي علي محمد 5



 كوكوابييبطولة الجمهورية لأل 

    9292ينيير  92السويس    
 

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

 نادي األسطول البحري 164 34:43 احمد هاني محمد عبد الحليم 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 350 36:41 محمد احمد محمود العجمي 2

خالد سعيدمحمد  3  نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 986 40:57 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 827 53:35 أدهم إيهاب ابراهيم محمد فرج 4

 

 

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

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 142 40:31 هايدي تيمور عبد الشافي حسن 1
 

 

 سنة رجيل 92-92مراحل سنية 
 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 740 38:38 محمد محمود محمد عبدالراضي  1

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس   40:55 علي عادل محمد 2

 نادي الجهاد الرياضي 1304 41:32 محمد احمد محمد خليفه 3

 حر 12345 غياب اسالم عصام محمد ابو الخير 4

محمدعمر مهدي حامد  5  نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 34 غياب 

 نادي بيجاسوس دريم الند 552 غياب عبدالسالم عالء احمد 6
 

 

 سيدات سنة 92-92مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 34:59 بسملة السالموني 1

 

 رجيل سنة 02-02مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 00:38:04 هشام صالح ابراهيم صالح 1

 حر 644 00:40:53 محمود زكريا محمود يحيي 2

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 798 00:44:59 محمود ابراهيم محمود مسعد 3

 حر 1192 غياب محمد السيد يسري محمد  

 


