
  وكوابيي بطولة الجمهورية لأل 

     9292أوكتوبر  92بورتو بورسعيد    
 

 

 9292 أوكتوبر 02الموافق  السبتتقبل االعتراضيت من السيعة العيشرة مسيءا يوم 

 9292 نوفمبر 2الموافق  األثنينوحتى السيعة العيشرة مسيءا يوم 

 

 سنة أوالد 20تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 723 0:29:22 يوسف عادل عبدالعال حنفي محمود 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1367 0:29:52 مالك سامح محمد 2

 المدرسة العسكرية بالسويس 1263 0:29:59 معاذ حاتم محمد عبالعليم 3

 العسكرية بالسويسالمدرسة  724 0:30:52 معاذ محمد عبدهللا محمد 4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1370 0:31:00 اسالم احمد سمير 5

 المدرسة العسكرية بالسويس 1617 0:33:59 عبدهللا محمد عبدهللا زياده عبد العاطي 6

 

 سنة بنيت 20تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1631 0:33:20 رودينا فهمي عبد المنعم الرماح 1
 

 

  21شبيب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 391 0:26:07 احمد عبدهللا محمود عبدهللا  1

 المدرسة العسكرية بالسويس 1262 0:26:27 طارق ياسر احمد عامر محمد 2

 نادي األهلي السكندري 1009 0:26:28 كامل عبد الحميد حسنكريم مصطفى  3

 المدرسة العسكرية بالسويس 1156 0:27:30 احمد محمد زكي عبد الحميد  4

 أكاديمية ستار سبورت 1219 0:27:35 امير عماد فؤاد  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 0:29:34 مروان باسم حسين محمد  6

 المدرسة العسكرية بالسويس 1633 0:30:50 يوسف أحمد محمد عبدالقادر  7

 نادي منتخب السويس 1774 0:30:53 محمد محمد عزوز  8

 نادى االهلى السكندرى 1146 0:31:11 نور الدين حسين 9

 نادي الرواد الرياضي 1699 0:31:39 سيف عمرو احمد احمد 10

 نادي منتخب السويس 1762 0:31:56 سيف الدين محمد سيد محمد  11

 المدرسة العسكرية بالسويس 1611 0:32:25 عبدالرحمن عماد سعد يوسف 12

 المدرسة العسكرية بالسويس 1612 0:32:32 معاذ أحمد صالح محمد عامر 13

 المدرسة العسكرية بالسويس 1613 0:34:26 ملك عز الدين على محمود 14

 نادي الشرقية للدخان 1647 0:34:48 نور احمد محمد نور 15

 أكاديمية ستار سبورت 1549 0:34:55 محمد احمد مصرى  16

 نادي بيجاسوس دريم الند 1792 0:35:05 سيف الدين عمرو جمال  71
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 21 شيبيت تحت

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 1473 0:29:49 زينب عماد عبد الحميد عبد الحميد 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1822 0:32:47 نور هاني يسري 2
 

  21شبيب تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1259 0:27:23 احمد رامي السيد عبد هللا  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 0:27:38 مصطفي حاتم مصطفي رشوان  2

 حر 1829 0:28:05 فارس شريف محمود 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1818 0:28:07 مهاب أحمد محمد  4

 نادى االهلى السكندرى 1140 0:31:20 أحمد حسن مصطفى  5

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1691 0:34:29 عبدهللا محمد منير على  6
 

 

 21 شيبيت تحت

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1471 0:43:44 سارة سامح عوض السيد  1
 

 

AG  رجيل22-21اسبرنت 
 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1555 0:30:24 علي حسن صابر 1

 أكاديمية ستار سبورت 1729 0:30:24 صالح سامح سعد  1

 أكاديمية ستار سبورت 1517 0:34:37 حيدر جمال احمد  2
 

 

AG  سيدات 22-21اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 397 0:31:23 جومانه ياسر عبداللطيف السيد محمود 1

 

AG  رجيل92-92اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1813 0:26:36 المعتصم باهلل عماد  1

 نادي الشرقية للدخان 751 0:27:10 يحيى جمال سيد عبدالعزيز 2

 حر 556 0:28:46 محمد طلعت عبد السميع حسن 3

 حر 1134 0:29:07 مصطفي محمد حسين محمد 4
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AG  سيدات03 -02اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1717 0:40:07 فوقيه نبيل قطب 1
 

 
AG  رجيل32-32اسبرنت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالسويس 28 0:26:05 اسالم محمود محمد السيد 1

 ستار سبورت  0:34:04 أحمد محمد جالل 2
 

AG  سيدات32 -32اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 296 0:44:56 مهند ياسر محمد السيد 1

 الشرقية للدخاننادي  590 0:45:59 عبدالرحمن ياسر محمد فرج  2

 المدرسة العسكرية بالسويس 28 0:46:02 اسالم محمود محمد السيد 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


