
 بطولة الجمهورية للدواثلون  

     9292أكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

 سنة بنات 2تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1208 0:15:51 عاليا احمد جالل  1

 أكاديمية ستار سبورت 1722 0:16:15 جومانه محمود حسن  2

 حر 1544 0:18:20 جيرا جرجس عريان ميخائيل  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1811 0:19:54 حبيبه محمد عبد القادر  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1839 0:21:29 فريدة أدهم عبد السالم حسن  5

 نادي بيجاسوس دريم الند 1801 0:21:41 مريم وليد نبيل ابو الجوخ  6

 

 سنة أوالد 2تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1659 0:15:24 ياسين اكرم تهامي محمد فرج  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 0:16:28 معز محمد عبد الرحيم  2

 نادي منتخب السويس 1779 0:16:51 يامن محمد بكرى  3

 أكاديمية ستار سبورت 1547 0:16:57 حمزه الحسين فاروق  4

 حر 1537 0:17:25 مالك محمد عبدالحليم حامد 5

 أكاديمية ستار سبورت 1725 0:17:33 انس سمير محمد نبيل  6

 نادي بيجاسوس دريم الند 1420 0:18:10 محمد مهند 7

 نادي الشرقية للدخان 1497 0:19:04 صااح محمد عمر أحمد غنيم  8

 أكاديمية ستار سبورت 1732 0:19:08 يونس احمد محمد  9

 أكاديمية ستار سبورت 1719 0:19:42 ادم اسامة محمد نبيل  10

 أكاديمية ستار سبورت 1724 0:20:01 اياد حسام احمد  11

 حر 1658 0:20:34 زياد محمد توفيق خفاجي 12

 العسكرية بالسويسالمدرسة  1709 0:20:56 يوسف محمد محمد الصغير 13

 نادي بيجاسوس دريم الند 1804 0:22:19 عبد الرحمن بالل محمد  14

 نادي منتخب السويس 1767 0:23:45 احمد محمود عبد العزيز  15

 المدرسة العسكرية بالسويس 1622 0:23:53 عبد الفتاح السيد عبد الفتاح السيد 16

 المدرسة العسكرية بالسويس 1667 0:25:50 ياسين عالء فرج حقيق حامد 17

 حر 1588 0:25:54 يوسف أحمد سمير زين 18
 

 بناتسنوات  22تحت  
 

 

 9292 أكتوبر 02الموافق  السبتتقبل االعتراضات من الساعة العاشرة مساءا يوم 

 9292نوفمبر  2وحتى الساعة العاشرة مساءا يوم األثنين الموافق 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1165 0:16:07 فريدة احمد عزت محمد عبدهللا  1

 ستار سبورتأكاديمية  1205 0:17:28 فريدة سعيد ابو الليل  2

 أكاديمية ستار سبورت 1324 0:17:44 تقى اسالم محمد  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1634 0:25:38 جني أحمد محمد عبدالقادر 4
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     9292أكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

 سنوات أوالد 22تحت 

 

 

 أوالد سنوات 20 تحت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

   804 0:13:15 أحمد محمد عبد العزيز 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1657 0:13:44 باهر فادي شوقي عوض 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 724 0:14:45 معاذ محمد عبدهللا محمد 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 0:14:59 عمار محمد عبدالرحيم  4

 حر 1566 0:15:04 صهيب خالد ابراهيم محمد 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1632 0:15:09 محمد عبدالقادرمحمد أحمد  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 0:15:15 اتش محمود فاروق فضل  7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1786 0:15:33 عمر عالء الدين جمال  8

 أكاديمية ستار سبورت 1328 0:16:03 ياسين احمد محمود 9

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1752 0:16:27 عبدالرحمن محمد يوسف  10

 نادي األهلي السكندري 1332 0:16:45 سفيان مصطفى محمد خميس 11

 حر 856 0:17:02 عبد هللا وليد محمد فكرى 12

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:17:12 محمد على محمد  13

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:17:14 زياد احمد عبدالحميد 14

 حر 1570 0:17:20 احمد محمود احمد محمود 15

 نادي الشرقية للدخان 1593 0:17:47 شهاب محمد جوده زكي 61

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1284 0:18:52 مروان سامح صالح الدين  61

 المدرسة العسكرية بالسويس 1672 0:19:36 مالك احمد صالح محمد 61

 المدرسة العسكرية بالسويس 1621 0:21:33 معتز حسين محمد أحمد 61

 
 

 

 

 

 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 0:14:35 محمود محمد أنور عبدالسالم  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 989 0:14:46 معاذ محمد محمد الصغير  2

 أكاديمية ستار سبورت 1211 0:15:19 محمد احمد سيد فهمى  3

 نادي األهلي السكندري 1195 0:15:44 حمزه محمد محمود على خفاجة 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 0:15:49 عبدالرحمن محمد أنور  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1750 0:15:59 مهند أحمد سعيد  6

 حر 855 0:16:30 عمرو أحمد طه 7

 المدرسة العسكرية بالسويس 1666 0:17:09 عبداللطيف حامدياسين هيثم  8

 حر 1567 0:17:13 علي محمد خطاب حامد 9

 أكاديمية ستار سبورت 1728 0:18:14 عمر عبداللطيف عبدالحميد  10
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 سنة 20بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 جودي محمد السيد  1363 0:14:49 جودي محمد السيد  1

 رنا محمد صالح السيد  836 0:14:54 رنا محمد صالح السيد  2

 مريم هشام سيد عبد الحميد 1648 0:16:26 مريم هشام سيد عبد الحميد 3

 لمار احمد محمد  1665 0:17:53 لمار احمد محمد  4

 ريم تامر محمود 1427 0:18:47 ريم تامر محمود 5

 فاتيما كريم   1798 0:18:57 فاتيما كريم   6

 فهيمه محمد خالد  1823 0:20:08 فهيمه محمد خالد  7

 ملك أحمد محمود البي أحمد  988 0:20:27 ملك أحمد محمود البي أحمد  8
 

 

 سنة 21شابات تحت
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 52 0:38:45 رنا ناصر حربي عبدالَسيع حجاب  1

 أكاديمية ستار سبورت 1213 0:45:25 شيرين احمد سيد  2

 نادي األهلي السكندري 1677 0:48:26 مارتينا انطونيوس مجدى خلة 3

 نادي الشرقية للدخان 1649 0:51:15 جومانا طارق محمد 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1809 0:51:54 بوسي شريف السالموني 5

 
 

 سنة 21شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1751 0:34:33 احمد تامر فاروق عبدالحليم  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1110 0:35:27 يوسف رامى السيد ابراهيم 2

 نادي الشرقية للدخان 1595 0:36:08 ياسين مصطفي صالح 3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1264 0:36:26 اسالم محمد عاطف حسين 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 1633 0:38:37 يوسف أحمد محمد عبدالقادر  5

 أكاديمية ستار سبورت 1325 0:39:58 محمود اسالم محمد  6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1320 0:41:37 زياد أسامة رمضان محمد 7

 حر 1828 0:44:02 كريم الحسيني محمد 8

 نادي منتخب السويس 1768 0:44:11 محمد أنور محمد أحمد  9

 أكاديمية ستار سبورت 1720 0:48:01 ياسين محمد رشدى  10

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1748 0:49:06 يوسف محمد السيد  11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1618 0:50:30 سيف عالء عبد الرحمن 12

 نادي الشرقية للدخان 1481 0:54:59 فارس محمد جودة زكي 13

 الشرقية للدخاننادي  1676 0:55:01 محمد ممدوح محمد علي 14
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 سنة 21شابات تحت
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1011 0:48:56 بسملة سعيد احمد محمد الكبابجى 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1630 1:01:23 ملك احمد محمد نور الدين احمد 2

 

 سنة 21شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن الالعباسم  الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1279 0:31:57 ابراهيم حجاب صابر عبد السميع  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 0:32:58 بالل محمد أحمد صبحي  2

 نادي الرواد الرياضي 1700 0:33:13 كريم سيد سعد القاسم 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 0:33:48 يوسف محمود السيد أحمد عثمان  4

 نادي الرواد الرياضي 1703 0:37:58 عبد الرحمن وليد محمود عطيه 5

 حر 1469 0:38:02 عبد الرؤوف احمد عبد الرؤوف  6

 حر 1830 0:38:03 محمد علي عبد العزيز 7

 نادي بيجاسوس دريم الند 1791 0:41:15 محمود تامر محمود 8

 نادي منتخب السويس 1764 0:42:55 احمد محمد أحمد حسن  9

 العسكرية بالسويس المدرسة 1656 0:47:28 مازن مؤمن محمود مصطفي 10
 

 

AG  سنة رجال 22: 21سوبر 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1597 0:31:55 عبدالرحمن حمدي زكريا 1

 نادي الشرقية للدخان 1608 0:32:22 عزالدين حمدى زكريا 2

 سبورتأكاديمية ستار  1111 0:33:19 محمود عماد زكريا  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1085 0:35:34 احمد شهم محمد عيسى  4

 حر 1202 0:35:59 عمر فؤاد محمد فؤاد 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 903 0:36:02 كريم أحمد مصطفى عارف  6

 أكاديمية ستار سبورت 1716 0:37:56 رضا محمد محمد  7

 المدرسة العسكرية بالسويس 895 0:38:40 محمد أيمن عثمان محمد حسن 8
 

 

 

AG  رجالسنة  92: 92سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 365 0:31:50 طاهر هشام حسن طاهر 1

 نادي الشرقية للدخان 1217 0:34:06 احمد محمد هاشم محمد  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 441 0:34:19 كريم عز العرب علي  3

 نادي الشرقية للدخان 1654 0:35:46 احمد عاطف ابراهيم ابراهيم 4

 المدرسة العسكرية بالسويس 291 0:37:00 ابراهيم فهمي محمد جمال الدين  5

 حر 1319 0:37:42 عبدهللا عماد علي شرف  6

 المدرسة العسكرية بالسويس 803 0:39:43 عمر حسين شبل دعبس 7

 أكاديمية ستار سبورت 1736 0:47:58 شريف عصام صالح  8
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AG  سيدات سنة 92: 92سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1600 0:46:39 نورهان عبد الحميد السيد 1

 المدرسة العسكرية بالسويس 616 0:46:48 ندى السيد محمد حسن  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1449 0:50:44 فاطمة جمال أحمد حسني  3

 نادي الشرقية للدخان 1639 0:53:33 ريهام كمال محمد حنفي 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1802 1:00:21 هنا هشام رفعت  5
 

AG رجال   سنة 02: 02سوبر 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1684 0:42:18 محمد مصطفى عبدهللا نبهان 1

 نادي الجهاد الرياضي 1689 0:45:05 سعيد محمد احمد  2
 

AG سيدات   سنة 02: 02سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1529 0:51:06 رانيا محمد سعد  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1794 0:55:14 مروه صالح  2

 حر 1511 0:57:56 ليلي محمود محمد محمد غانم 3

 الندنادي بيجاسوس دريم  1532 1:02:02 نرمين مصطفي بهجت  4
 

 

AG رجال سنة 02: 02سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1642 0:43:14 هاني مصطفي عبده رضوان 1

 حر 1694 0:48:15 محمد صبري سليمان محمد 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1435 0:50:52 محمد السيد فتحي  3
 

AG سيدات سنة 02: 02سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 802 0:51:36 راندا محمد سمير 1

 

 

 


