
 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

  أوالد سنوات 2تحت 

 

 سنوات بنات 2تحت 

 

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

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 389 0:03:42 عبدالرحمن محمد أنور  1

 حر 1456 0:03:44 يوسف رضا محمد بركات 2

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 714 0:03:45 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 3

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 739 0:03:46 مهند هشام محمد علي  4

 حر 1398 0:04:01 عبدالحميدمصطفي عماد عبدالحميد  5

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 989 0:04:05 معاذ محمد محمد الصغير 6

 حر 1441 0:04:12 يوسف محمود زكريا محمود 7

 حر 1442 0:04:38 عمر محمود زكريا محمود 8

 بالسويسنادي المؤسسة العسكرية الرياضية  1312 0:04:59 محمد احمد محمد نورالدين 9

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 911 0:05:10 أحمد طاهر عبدالحليم طاهر  10

 نادي بيجاسوس دريم الند 1361 0:06:46 أسر أمير سنوسي  11

     0:07:04 محمد عبد هللا محمد 12

 

  بناتسنة  22تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1165 0:04:16 احمد عزتفريدة  1

 حر    0:05:58 تيا سامح محمد 2

 

 

 9292يناير  02مساءا يوم السبت الموافق تقبل االعتراضات من الساعة العاشرة 

 9292فبراير 2الموافق  ثنينوحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األ

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1454 04:30 وليد هاني ثابت محمد 1

 نادي بنك األهلى المصري 1463 04:42 خالد إسماعيل حسن محمد 2

     04:52 علي عز كامل 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1415 05:45 يحيي أحمد محمد  4

 حر 1447 05:48 سيف الدين محمد هشام محمد 5

   06:17 ادم وليد عبد اللطيف 6

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1356 04:56 ملك حسين أمين 1

 حر 1453 05:00 فرح مصطفي السيد محمد  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1424 05:03 روينا عماد أبو العال  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1420 06:57 زينب محمد أحمد  4



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

 أوالد سنة 20تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن الالعباسم  الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 413 03:12 اسام عبدالطيف علي  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1345 03:13 عبد هللا بالل محمد  2

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 723 03:19 يوسف عادل عبد العال 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1367 03:23 مالك سامح محمد 4

الوهابإياد شادي عبد  5  نادي بيجاسوس دريم الند 1428 03:25 

 حر 1457 03:32 عمر فتحي بدير عبدهللا 6

 نادي األهلي السكندري 1146 03:33 نور الدين حسنين مصطفي 7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1430 03:43 محمد سامح محمد  8

 نادي بيجاسوس دريم الند 1425 03:50 مروان عماد أبو العال 9

 حر 1458 03:55 علي رمضان محمود محمد  10

 حر 1443 04:16 ياسين خالد محمود احمد 11

 اكاديمية استامينا 1127 04:17 تيم محمد امير السيد حسن  12

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 481 04:20 يوسف عمرو فتحي  13

 نادي بيجاسوس دريم الند 1413 04:21 إياد ماجد محمد  14

 نادي بيجاسوس دريم الند 1360 05:01 مالك أمير سنوسي  16

   05:40 احامد عادل السيد 16

 
 

 

 

 بسباق  –ت بنا سنة 20تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1455 03:57 ملك ايهاب فهمي السيد  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1433 03:58 جوري سامح محمد  2

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 517 04:02 جني سامح محمد  3

 نادي األهلي السكندري 1144 04:08 رويم ياسر عناية هللا محمد 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1422 04:11 روان عماد أبو العال  5

 حر 1452 04:12 فرح احمد علي احمد  6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1426 04:14 كرمه محمد أحمد مندور 7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1341 04:27 رحمة هللا بالل محمد 9

 حر 1448 04:30 االريه عماد ذكري روض 10

 اكاديمية استامينا 1131 04:39 الرا ياسر جمال الدين حسن  11

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1171 04:41 نور محمد زكي  12

 نادي بيجاسوس دريم الند 1365 04:56 فرح وليد عبد اللطيف  13

 حر 1440 05:15 رقية محمود زكريا محمود 14

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

 اسباق  –ت بنا سنة 20تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1358 04:02 يارا مصطفي عبد هللا  1

     

     

     

 

 اسباق  –سنوات بنات  2تحت 

 

  سنة 25تحت  شباب
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1009 13:07 كريم مصطفي كامل عبدالحميد 1

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 684 13:28 أسالم هشام محمد على  2

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 672 13:55 ياسين احمد عزت 3

العسكرية الرياضية بالسويسنادي المؤسسة  1156 14:28 احمد محمد زكي  4  

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 677 14:37 حمزه احمد حسن سيد 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1368 14:47 عمر عز كامل  6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1429 15:53 محمد توفيق حسام 7

 اكاديمية استامينا 1079 غياب حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم 
 

 

 سنة 25شابات تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 52 15:46 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 482 23:26 مريم عمرو فتحي  2

نورالديننور احمد محمد  3  نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1313 24:49 

 

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

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1315 12:49 مختار عماد عبدالحميد عبدالحميد 1

يوسف محمد بيومى   2 األهلى المصرينادي بنك  315 13:17   

 نادي بيجاسوس دريم الند 1369 15:00 عبد الرحمن محمد عاطف 3

 حر 1336 21:22 يوسف عماد ذكري روض 4

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 835 22:37 يوسف حسين محمود أحمد 5

 نادي بيجاسوس دريم الند 552 غياب عبدالسالم عالء احمد 

 نادي األهلي السكندري 1140 غياب احمد حسن مصطفي 

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1259 غياب أحمد رامي السيد 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1424 05:03 روينا عماد أبو العال  1

     

     



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

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

 نادي بنك األهلى المصري 1464 17:43 روميساء اسماعيل حسن 1
 

 

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

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 306 12:26 عبدالرحمن شريف سيد عبدالقادر 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 504 13:59 عبدالرحمن اشرف محسن  2

 المدرسة العسكرية الرياضية الهايكستب 309 15:35 كريم احمد مصطفى عارف  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1366 16:00 محمود مصطفي عبد هللا  4

 نادي األسطول البحري 946 17:25 هيثم طارق السعيد 5

 

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

 نادي األسطول البحري 793 17:07 جومانه ياسر عبد اللطيف 1

هاشمرضوي عبد هللا محمد  2  نادي األسطول البحري 1108 19:22 

 

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

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 118 14:43 عمرو اكرم احمد الغرباوي 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1432 14:44 أحمد محمود عبد الفتاح 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1438 16:39 محمود أحمد محروس 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1434 17:17 محمود فرج محمد  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1364 17:23 كمال عصام محمود  5

 حر 1446 19:59 كريم هشام حلمي محروس  6

 نادي الجهاد الرياضي 1304 غياب محمد احمد محمد خليفه 7

الخير اسالم عصام محمد ابو 8  حر 12345 غياب 

 

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

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 282 15:32 محمد محمد حمدي 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1346 18:31 أحمد عبد الهادي عبد العظيم 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1437 26:32 أحمد عبد العزيز قنديل  3

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 501 غياب احمد سمير سيد محمد 4

 حر 1192 غياب محمد السيد يسري محمد  5

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية األكواثلون  

    9292يناير  92السويس    
 

 سيدات 02-02مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

الندنادي بيجاسوس دريم  1417 17:12 فوقيه محمد قطب 1  

  

 رجال 02-02مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالسويس 1157 21:45 اسالم جمال عبدالبديع 1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 117 غياب حازم حسن صالح ربيع 

 

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

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 21:34 حسن عبدالعزيز حسن السندوبي 1

 


