
 بطولة الجمهورية للترايثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

  بنات سنوات 2تحت 

 

  سنوات أوالد 22تحت 

 

 سوبر سبرنت بنات سنوات 22تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1165 15:20 فريدة احمد عزت 1

 اكاديمية استامينا   15:49 نور إيهاب سعد عثمان 2

 

  أوالد سنة 23تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 723 11:55 يوسف عادل عبد العال 1

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 1051 12:31 مروان باسم حسين محمد  2

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 267 12:40 محمد هانى أبراهيم السيد  3

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 413 12:41 اسام عبدالطيف علي  4

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 265 13:06 مهند أيمن على محمد  5

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب  442 13:12 عمار محمد عبدالرحيم  6

 مركز شباب العبور 1116 13:46 سيف حسام السيد محمد  7

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 724 13:51 معاذ محمد عبدهللا 8

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1263 13:54 معاذ حاتم محمد عبد العليم 9

 نادي بيجاسوس دريم الند 1370 14:38 إسالم أحمد سمير  10

 نادي األهلي السكندري 1146 14:43 نور الدين حسنين مصطفي 11

 نادي بيجاسوس دريم الند 1353 15:51 ياسين عبد العزيز سمير  12

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 481 16:28 يوسف عمرو فتحي  13

بدويحمرة محمود عبده  14  حر 1111 16:46 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1190 16:36 حبيبه محمد عبدهللا 1

 حر 1208 19:15 عاليا احمد محمد جالل 2

محمد سيد عبدالوهابحبيبه  3  حر 1111 19:10 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 476 12:25 ياسين محمود محسن محمود 1

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 401 13:49 محمود محمد أنور  2

عماد عبد الحميدمصطفي  3  حر   14:45 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 989 14:52 معاذ محمد محمد الصغير 4

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 479 15:38 يوسف مصطفي محمد  5

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1312 17:20 محمد احمد محمد نورالدين 6

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب  1281 17:40 مصطفى شريف أحمد محمد صالح   7



 بطولة الجمهورية للترايثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

 

 9292 يناير 32مساءا يوم السبت الموافق تقبل االعتراضات من الساعة العاشرة 

 9292 فبراير2وحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األحد الموافق 

 

  بناتسنة  23تحت  
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

العسكرية الرياضية الهايكستبالمدرسة  388 13:01 جنة أشرف محمد 1  

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 269 13:35 سما مصطفى محمد عبدالكريم  2

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب  412 13:40 هال أسام حسب النبي  3

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 517 14:35 جني سامح محمد  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 15:12 جودي محمد السيد  5

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1171 15:58 نور محمد زكي  6

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1166 16:21 كنزي محمود السيد الحادي 7

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 988 18:55 ملك احمد محمود 8

 اكاديمية استامينا 1131 غياب الرا ياسر جمال الدين حسن  

 

 

 سوبر سبرنت سنة 21شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 684 30:43 أسالم هشام محمد على  1

 حر 1176 31:17 أدهم رمضان ابراهيم عبدالقادر 2

 اكاديمية استامينا 991 32:13 مارتن متى 3

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 48 33:59 علي عبد اللطيف علي 4

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 672 34:11 ياسين احمد عزت 5

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1156 35:40 احمد محمد زكي  6

احمد طلعتاحمد هشام  7  مركز شباب العبور 888 36:09 

 حر 1111 37:46 ادم سامح مجدي 8

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 833 39:50 أحمد محمد أحمد خميس 9

 مركز شباب العبور 1391 39:58 محمد ناصر عابدين 10

الرياضية بالسويسنادي المؤسسة العسكرية  830 40:10 يوسف وائل طه محمد السبال 11  

 اكاديمية استامينا 1079 غياب حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 677 غياب حمزه احمد حسن سيد 
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 سوبر سبرنت سنة 21شابات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

حربي عبد السميع حجابرنا ناصر  1  نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 52 35:55 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 664 37:26 سماء عبد الجليل محمد محمد 2

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 743 40:17 سها ابراهيم السيد 3

 

 سوبر سبرنت سنة 21شباب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 29:06 سيد شريف عبدالقادر 1

 نادي بنك األهلى المصري 315 29:49 يوسف محمد بيومى 2

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 270 29:50 يوسف محمود السيد أحمد 3

عبدالحميدمختار عماد عبدالحميد  4  نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1315 29:51 

 اكاديمية استامينا 1081 30:07 مروان حاتم حسن 5

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 380 31:02 مصطفى حاتم مصطفى 6

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 45 31:57 سيف محمد بكرى محمد 7

أحمد صبحيبالل محمد  8  المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 738 33:18 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1172 34:32 يوسف محمد عبد الظاهر محمد 9

 نادي األسطول البحري 1151 34:57 يوسف عمرو عبد الوهاب 10

 استامينا  39:23 على حسن صابر 11

األهلي السكندرينادي  1140 غياب احمد حسن مصطفي   

 نادي بنك األهلى المصري 315 غياب يوسف محمد بيومي عبدالرحمن 

 مركز شباب العبور 887 غياب محمد اسامه فؤاد الحكيم 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 661 غياب محمد عبد الجليل محمد محمد 

بالهايكستبالمدرسة العسكرية  307 غياب سيد شريف عبدالقادر   

 

 سوبر سبرنت سنة 21شابات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 745 36:40 هناء سعيد رزق 1

 مركز شباب العبور 885 40:03 نادين طارق صالح شفيق 2

 الرياضية بالسويسنادي المؤسسة العسكرية  747 40:14 منى سيف رجب 3

 حر 1319 41:15 نوران محمد علي محمد نصر  4

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 742 42:06 فاتن هانى نجاتى 5
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 سنة رجال 22-21سوبر مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويسنادي  416 30:59 عمر محمد كارم  1  

 مركز شباب العبور 1242 33:51 عبد هللا عصام احمد توفيق 2

 مركز شباب العبور 1241 35:15 عمر عبد الحميد محمود عبد الرحيم  3
 
 

 سنة رجال 92-92سوبر مراحل سنية 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

ابوزيد زكىاحمد محمد  1  حر 1090 34:09 

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 35:08 احمد السيد الشربيني السيد 2

 مركز شباب العبور 1086 35:16 عبد الرحيم وحيد سلطان 3

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1409 37:23 احمد ممدوح محمد شبل الشناوي 4

 حر 1111 41:07 ابراهيم سمير محمد عثمان  5

 حر 1186 43:31 محمود محمد سعدالدين 6

     44:03 محمد سيد ذكى 7

 حر 1111 50:05 احمد سامى عبدالمولى  8

 حر 1400 52:51 احمد طارق عبد هللا  9

 نادي الجهاد الرياضي 1304 غياب محمد احمد محمد خليفه 

 حر 1316 غياب سعيد ممدوح سعيد محمد  

حسنطاهر هشام    نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 356 غياب 

 حر 12345 غياب اسالم عصام محمد ابو الخير 

 حر 1032 غياب عبدهللا احمد الطاهر وجيه فؤاد  
 حر 866 غياب محمود احمد محمد عبدهللا  

 

 

 سنة رجال 32-32 سوبر مراحل سنية
 الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الزمن الترتيب ترقيم

     محمد زكريا  32:34 1 84

 حر 1111 احمد زكريا عبد العزيز 34:37 1 22

 حر 1194 نبيل عادل السيد محمود 36:49 2 25

 حر 1192 محمد السيد يسري محمد  39:34 3 23

 حر 1318 محمد عبد هللا مصطفى عمار  40:23 4 26

 حر 1215 مصطفى جالل سيد محمد    غياب 27

 

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

 حر 1399 41:12 احمد محمد كمال علي 1

 اكاديمية استامينا 1393 46:43 محمد جابر السعيد سالم 2
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 سنة سبرنت 22ناشئين تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 00:50:50 عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر 1

 نادي األسطول البحري 164 00:51:06 احمد هاني محمد عبد الحليم 2

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 416 00:52:26 عمر محمد كارم  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 355 00:53:46 احمد حسن محمد علي  4

 حر 524 01:08:47 عبدالرحمن ضياء عدنان دمرداش 5

السكندري نادي األهلي 1140 01:12:27 احمد حسن مصطفي 6  
 مركز شباب العبور 1241 غياب عمر عبد الحميد محمود عبد الرحيم  
 مركز شباب العبور 1242 غياب عبد هللا عصام احمد توفيق 
 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 827 غياب أدهم إيهاب ابراهيم محمد فرج 

 

 

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

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 300 0:57:02 مرام ياسر محمد الشافعي 1

 نادي األسطول البحري 793 1:00:39 جومانه ياسر عبد اللطيف 2

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 142 01:04:31 هايدي تيمور عبد الشافي حسن 3

 اكاديمية استامينا 1125 غياب روان مصطفي عبد الرحمن محمد  4

 

 سنة سيدات سبرنت 93تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 0:59:12 ميرنا عاطف كمال 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 203 01:01:21 جنة محمد حسين 2

 نادي بنك األهلى المصري 446 01:01:42 يارا محمد بيومي عبدالرحمان  3

 

 سبرنت رجالسنة  93تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب  480 0:49:10 محمود حسن محمد  1

 المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويسنادي  666 0:50:36 عمر عالء الدين عبدالحميد 2

 حر 866 0:57:44 محمود احمد محمد عبدهللا  3

 حر 1032 01:11:42 عبدهللا احمد الطاهر وجيه فؤاد  4

 حر 12345 غياب اسالم عصام محمد ابو الخير 

 مركز شباب العبور 1086 غياب عبد الرحيم وحيد سلطان 

  

 عمومى رجال 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 0:48:33 سيف الدين خالد مصطفي عابد حسنين اسماعيل  1

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1174 0:49:25 محمود اسامه رضوان 2

الرياضية بالسويسنادي المؤسسة العسكرية  28 0:50:44 اسالم محمود محمد السيد  3  
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 حر 79 01:06:46 محمد سيد منصور محمد 4

 

 عمومى سيدات 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 00:51:43 بسملة السالموني 1

 نادي بنك األهلى المصري 321 01:10:59 ميار محمد بيومي عبدالرحمن  2

 

 

 رجال 92-92سنية سبرنت مراحل 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 473 00:52:50 عمر مجدى احمد محمد 1

 حر 1134 01:05:33 مصطفي محمد حسين محمد 2

بالسويسنادي المؤسسة العسكرية الرياضية  1387 01:06:20 محمد مهدي نور الدين 3  

 حر 556 01:07:05 محمد طلعت عبدالسميع حسن 4

 اكاديمية استامينا 1392 01:08:30 براء هشام حسن غزال 5

 حر 1451 01:08:34 رامز رأفت صادق حنا 6
 نادي بيجاسوس دريم الند 552 غياب عبدالسالم عالء احمد 
 حر 4613 غياب محمد صابر محمد نصار 

 

 رجال 32-32مراحل سنية سبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1163 0:55:41 عمر حسين شاهين 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 0:58:51 هشام صالح ابراهيم صالح 2

بالسويسنادي المؤسسة العسكرية الرياضية  934 01:00:45 محمد فرغلي 3  

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 282 1:01:05 محمد محمد حمدي 4

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 250 01:02:12 خالد نبيل محمد عيطه 5

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1386 01:04:51 احمد محمد حبشى حسين 6

 حر 1460 01:05:40 احمد وديع عبد العظيم  7

 حر 1021 01:31:22 مهند محمد جمعه ابو المعاطي 8

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 501 غياب احمد سمير سيد محمد 
 

 

 رجال 02-02مراحل سنية سبرنت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

بالسويسنادي المؤسسة العسكرية الرياضية  926 01:03:01 محمد احمد امين 1  

 حر 438 01:11:49 عادل عبد الوهاب العشماوي  2

 حر 547 01:14:04 أحمد حسن عبده الخيال  3
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 سيدات 32-32مراحل سنية سبرنت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1408 01:13:19 امنية محمد عبد الحميد 1

 

 

 رجال 12-12مراحل سنية سبرنت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1022 01:15:19 احمد حامد يعقوب دكروني 1

 اكاديمية استامينا 1462 01:22:40 عبدالسالم حسين محمدالعيادي 2

بالسويسنادي المؤسسة العسكرية الرياضية  1191 غياب ياسر جودة عبدالمقصود 3  

 


