
 بطولة الجمهورية للدواثلون  

 (مؤجلة)    2222يناير  8السويس    
 

 سنة أوالد 9تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي منتخب السويس 1779 0:18:01 يامن محمد بكرى محمد 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1820 0:18:43 محمد محمد مهند 2

 حر 1111 0:18:59 احمد محمد عبد الغني أبو خضرة  3

 حر 1537 0:19:13 مالك محمد عبدالحليم حامد 4

 نادي بنك األهلى المصري 1363 0:19:49 خالد اسماعيل حسن 5

 اكاديمية بريلينس 1934 0:22:39 ادهم مصطفي بشر 6

 نادي منتخب السويس 1767 0:24:21 العزيز سيد أحمد محمود عبد 7

 حر 1735 0:24:59 مالك احمد صالح أنور 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1709 0:25:14 يوسف محمد محمد الصغير 9

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1963 عبد هللا طارق عبد الفتاح 10

 بالسويسالمؤسسة الرياضية  DNS 1667 ياسين عالء فرج حقيق 11

 

 سنة بنات 9تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 1803 0:18:51 رقيه محمد السيد مدبولي  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1190 0:19:29 حبيبه محمد عبدهللا محمد 2

 بريلينساكاديمية  1932 0:20:07 جني محمود عبد العزيز 3

 حر 1544 0:21:58 جيرا جرجس عريان ميخائيل  4

 حر 1646 0:26:08 كارما محمود محمد فراج 5

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1811 حبيبه محمد عبد القادر  6

 

 سنوات أوالد 11تحت 
 

 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 0:15:27 محمود محمد أنور عبد السالم 1

الشرقية للدخاننادي  1605 0:15:32 عمر احمد محمد نور الدين 2  

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1399 0:16:07 مصطفي عماد عبدالحميد  عبدالحميد 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 989 0:16:32 معاذ محمد محمد الصغير 4

 نادي األهلي السكندري 1195 0:17:37 حمزه محمد محمود على خفاجه 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 911 0:17:57 أحمد طاهر عبد الحليم طاهر 6

 اكاديمية بريلينس 1933 0:21:10 ادم مصطفي بشر 7

 نادي وطني شبين 1898 0:26:56 عزالدين بدر عبدهللا حسمنى 8

 مركز شباب ناصر بسوهاج DNS 1539 بدر وائل كمال  سليمان  9



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

 (مؤجلة)    2222يناير  8السويس    
 

 بناتسنوات  11تحت  
 

 

 أوالد سنوات 11تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 804 0:13:41 احمد محمد احمد عبدالعزيز  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 0:14:06 محمود فاروق فضلإبراهيم  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1359 0:15:01 عبد العزيز محمد صبحي 3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1954 0:15:11 زياد أحمد صالح الهواري 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 871 0:15:46 محمد وليد عبدالحميد عبدالفتاح 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1752 0:15:54 عبد الرحمن محمد يوسف  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1617 0:16:31 عبدهللا محمد عبدهللا زياده 7

 نادي الشرقية للدخان 1947 0:17:00 ياسين محمد سمير 8

 حر 856 0:17:43 عبد هللا وليد محمد فكرى 9

 مركز شباب ناصر بسوهاج 1077 0:17:49 محمد مصطفى اسماعيل ابراهيم 10

 حر 1570 0:17:52 احمد محمود احمد محمود االلفي  11

 نادي األهلي السكندري 1332 0:18:05 سفيان مصطفى محمد خميس 12

 نادي الشرقية للدخان 1593 0:18:52 شهاب محمد جودة ذكي 13

 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  481 0:19:38 يوسف عمرو فتحى أبو الحسن 14

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1786 عمر عالء الدين  15

 نادي الشرقية للدخان DNS 1466 سيف حسن صابر 61

 
 

 

 سنة 11بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بيجاسوس دريم الند 2363 0:16:11 جودي محمد السيد فتحي  1

 نادي الشرقية للدخان 1651 0:17:12 مريم هشام سيد عبد الحميد 2

 نادي منتخب السويس 1760 0:20:46 رقية إسالم محمد عبد الرحيم 3
 

 

 سنة 11شابات تحت
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 بيجاسوس دريم الندنادي  1960 0:40:15 جني طارق محمد 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 271 0:44:37 روميساء عبد العزيز لبيب حسين 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1809 0:47:27 بوسي شريف السالموني 3

 
 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1165 0:17:31 فريده احمدعزت 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1634 0:24:42 جني احمد محمد عبد القادر 2



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

 (مؤجلة)    2222يناير  8السويس    
 

 

 سنة 11شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1262 0:31:15 طارق ياسر احمد عامر 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1751 0:31:26 أحمد تامر فاروق  عبد الحكم 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1749 0:36:46 مهند محمد صالح محمد 3

 نادي منتخب السويس 1768 0:37:02 محمد أنور محمد أحمد 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1748 0:43:46 يوسف محمد السيد محمد 5

 نادي الشرقية للدخان 1481 0:44:08 فارس محمد جوده ذكي 6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1618 0:47:03 سيف عالء عبد الرحمن 7

 نادي الشرقية للدخان DNS 1595 ياسين مصطفي صالح 8
 

 

 سنة 11شابات تحت
 

 الهيئة /النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1948 0:52:53 ملك اسامه 1

 

 سنة 11شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الرواد الرياضي 1700 0:32:00 كريم سيد سعد القاسم 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 0:32:33 بالل محمد أحمد صبحى إبراهيم 2

 نادي الرواد الرياضي 1703 0:34:40 عبد الرحمن وليد محمود عطيه 3

 نادي األهلي السكندري 1445 0:37:37 محب طائف كمال األزهرى 4

 اكاديمية بريلينس 1937 0:41:04 عمرو ياسر سيد 5

 نادي بيجاسوس دريم الند DNS 1791 محمود تامر محمد  6

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية   DNS يوسف الزناتي 7
 

 

 سنة رجال 19: 18سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1597 0:30:55 عبد الرحمن حمدي زكريا 1

   1608 0:30:56 عز الدين حمدي  2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 40 0:31:06 خالد سيد غريب التايب 3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1058 0:33:37 عيسى عبد الفتاحأحمد شهم محمد  4

 نادي الشرقية للدخان 1480 0:36:17 محمد جمال حسين 5

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة DNS 504 عبدالرحمن اشرف محسن 6
 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

 (مؤجلة)    2222يناير  8السويس    
 

 رجالسنة  29: 22سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 480 0:29:15 حسن محمد محمودمحمود  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 884 0:31:10 زياد يونس محمد فكري 2

 نادي الشرقية للدخان 1919 0:31:22 شريف عبد الحليم محمد 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1319 0:31:59 عبدهللا عماد علي شرف  4

 نادي الشرقية للدخان 1217 0:32:54 محمدأحمد محمد هاشم  5

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1472 0:33:02 عادل نبيل سعد عزت 6

 نادي الشرقية للدخان 1654 0:33:31 احمد عاطف ابراهيم 7

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 0:34:01 احمد السيد الشربيني 8

 المؤسسة الرياضية بالسويس 441 0:34:28 كريم عز العرب على 9

 نادي الشرقية للدخان 1675 0:36:45 يامن جمال علي صدقي 61

 اكاديمية بريلينس 1938 0:38:28 عمار ياسر سيد 66

 حر 79 0:45:25 محمد سيد منصور محمد 61

 المؤسسة الرياضية بالسويس DNS 1941 عاصم محمود دهب 61

 الشرقية للدخاننادي  DNS 1217 احمد محمد هشام 61

 

 سيدات سنة 29: 22سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1600 0:42:52 نورهان عبد الحميد السيد 1
 

 

 رجال   سنة 19: 12سوبر

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 الشرقية للدخان نادي  0:34:46 محمد بكري محمد 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 291 0:36:36 ابراهيم فهمي محمد  2

 حر 1684 0:37:00 محمد مصطفى عبدهللا نبهان 3

 حر 1192 0:38:44 محمد يسري الماوردي 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1614 0:39:31 محمد عادل محمد 5

 للدخان نادي الشرقية 1111 0:41:02 محمد نبيل محمد 6
 

 سيدات   سنة 19: 12سوبر

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1511 1:04:10 ليلي محمود محمد محمد غانم  1
 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للدواثلون  

 (مؤجلة)    2222يناير  8السويس    
 

 رجال سنة 09: 02سوبر
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

الشرقية للدخاننادي  1642 0:39:46 هاني مصطفي عبده رضوان 1  

 حر 949 0:40:26 وليد محمد فكرى 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1435 0:41:14 محمد السيد فتحي  3

 نادي الشرقية للدخان 1949 0:43:24 محمد جوده ذكي 4

 حر 1694 0:48:58 محمد صبري سليمان محمد 5
 

 

 سيدات سنة 09: 02سوبر
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 802 0:51:18 رانده محمد سمير محمود 1

 

 رجال سنة 69: 62سوبر
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 497 0:56:00 حسن عبدالعزيز السندوبي 1

للدخاننادي الشرقية   DNS مصطفي روبي عبد السالم 1  

 

 سيدات سنة 19: 12سوبر
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي وطني شبين 1897 1:05:00 عزه محمد عبدالحميد العمري 1

 


