
 كوكوابييبطولة الجمهورية لأل 

    6262 ميرس 62السويس    
 

 أوالد سنة 21تحت 

 

 سنة بنيت 21تحت 

 

  سنة 21تحت شبيب 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 48 47:04 علي عبد اللطيف علي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1157 47:20 احمد محمد زكي  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 391 50:02 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1212 50:35 طارق ياسر احمد عامر 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 382 54:33 عبدالرحمن رمضان كامل  5
 

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

 حر 1473 49:51 زينب عماد عبدالحميد  1

 المؤسسة  51:44 سماء عبد الجليل  2

 حر 1459 54:45 حبيبة أسامة رمضان  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6262 ميرس 62مسيءا يوم السبت الموافق تقبل االعتراضيت من السيعة العيشرة 

 6262 ميرس62 الموافق  ثنينوحتى السيعة العيشرة مسيءا يوم األ

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1146 00:55:09 نور الدين حسينن مصطفي 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 723 01:00:00 يوسف عادل عبد العال 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 724 01:06:00 معاذ محمد عبدهللا 3

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1171 53:11 نور محمد زكي  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1166 58:37 كنزي محمود السيد الحادي 2



 كوكوابييبطولة الجمهورية لأل 

    6262 ميرس 62السويس    
 

 

  سنة 22شبيب تحت 
 الهيئة/ النادي  القيدرقم  الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 46:22 مصطفى حاتم مصطفى  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1172 47:32 يوسف محمد عبد الظاهر محمد  2

 المؤسسة  51:20 محمد عبد الجليل محمد 3

DSQ عبد الرحمن أحمد مختار DSQ 1342 نادي بيجاسوس دريم الند 
 

 

 ة سن 22شيبيت تحت 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1471 01:08:48 سارة سامح عوض السيد 1
 

 

 رجيل سنة 22-21مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 320 42:26:00 محمد أيمن أبو اليزيد عبد العزيز 1

 نادي األسطول البحري 164 46:05:00 احمد هانى محمد عبد الحليم 2

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1504 01:07:46 عبد الحميد اسالم حامد فضل  3
 

 

 سيدات  سنة 22-21مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 311 58:06:00 زينب صدقي السيد بكري 1
 

 

 رجيل  سنة 62-62مراحل سنية 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 947 46:41:00 مينا هانى فؤاد نجيب 1

   51:02:00 محمد محمود محمد 2

 نادي الجهاد الرياضي 1304 53:23:00 محمد احمد محمد خليفه 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 304 57:17:00 محمد احمد جابر شحاته 4

 


