
 بطولة الجمهورية للترايثلون  

 6266فبراير  62السويس 
 

 سنوات أوالد 9تحت 
 

 

 بناتسنوات  9تحت  
 

 

 أوالد سنوات 11تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1399 0:14:39 مصطفي عماد عبد الحميد 1

 نادي األسطول البحري 1993 0:15:44 محمود يوسف عبدهللا عبد الرحمن  2

 نادي األسطول البحري 1997 0:15:55 يوسف همام عطيه ابراهيم  3

 نادي الشرقية للدخان 1605 0:16:02 محمد نور الدينعمر احمد  4

 حر 2018 0:16:10 معاذ ياسر فتحي ابراهيم 5

 أكاديمية ستار سبورت 1212 0:16:45 عمر سمير محمد نبيل بهي الدين  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1659 0:17:10 ياسين  اكرم تهامي محمد  7

 الشرقية للدخان نادي 1129 0:17:14 تيام محمد امير 8

 نادي الشرقية للدخان 1128 0:17:40 تميم محمد امير 9

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:19:23 ياسين محمد اسماعيل حسن 10

 نادي بيجاسوس دريم الند 1569 0:19:45 شريف يوسف سامي  11

 نادي الشرقية للدخان DNS 1605 عمر احمد نور الدين 12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري  0:14:59 يوسف هاني الحسيني ثروت  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1431 0:18:10 مروان محمد السيد فتحي  2

 أكاديمية ستار سبورت 1733 0:20:11 محمد باسم يسرى محمد  3

 نادي منتخب السويس 1766 0:21:11 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1667 0:22:00 ياسين عالء فرج حقيق  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1636 0:23:19 محمد محمود السيد عبداللطيف  6

 أكاديمية ستار سبورت DNS 2042 ياسين عمرو محمد مختار محمود  7

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1208 0:16:46 عاليا احمد محمد جالل 1

 أكاديمية ستار سبورت DNS 2041 لمى عبد اللطيف 2
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 سنة 11بنات تحت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1165 0:17:18 فريده احمد عزت محمد  1

 أكاديمية ستار سبورت 1722 0:17:20 جومانه محمود حسن عبد الرحيم 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1190 0:17:51 حبيبه محمد عبدهللا محمد 3

 حر 857 0:19:56 وليد محمد فكرىسما  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1789 0:20:30 ملك حسين أمين  5

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1873 0:21:19 لميس احمد اسامه 6

 نادي الشرقية للدخان 2020 0:21:26 ليني نور مرتضي نور 7

 بالهايكستبالمدرسة العسكرية   0:23:48 فريدة أدهم عبد السالم حسن  8

 نادي الشرقية للدخان DNS 2020 لبني نور مرتضي نور 9
 

 

 سنة أوالد 11تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري  0:13:17 محمد هاني الحسيني ثروت  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 723 0:13:29 يوسف عادل عبد العال حنفى 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 476 0:13:38 ياسين محمود محسن محمود  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 413 0:14:04 اسام عبد اللطيف علي بخيت 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 0:14:54 عبد الرحمن محمد أنور عبد السالم  5

 الرياضية بالسويسالمؤسسة  1964 0:14:58 ياسين احمد مصطفي زكي  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1657 0:15:34 باهر فادي شوقي عوض 7

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 386 0:16:11 عمر عبدهللا محمود عبدهللا  8

 حر 856 0:16:31 عبد هللا وليد محمد فكرى 9

 نادي بيجاسوس دريم الند 1782 0:17:16 علي محمد أحمد  10

 أكاديمية ستار سبورت 1328 0:17:25 احمد محمود عبدالغنيياسين  11

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 390 0:17:48 يوسف أحمد عماد 12

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  0:19:22 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  13

 نادي بيجاسوس دريم الند 2033 0:21:55 محمد أحمد عزام  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون  

 6266فبراير  62السويس 
 

 سنة بنات 11تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 388 0:14:30 جنة أشرف محمد عبد السالم  1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1363 0:14:42 جودي محمد السيد فتحي  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 0:15:43 جنى سامح محمد على  3

 نادي بيجاسوس دريم الند 1800 0:16:08 فاتيما كريم العادلي  4

 نادي األسطول البحري 1996 0:16:20 ايه ياسر احمد مجاهد  5

 حر 2060 0:17:07 لى لى وليد احمد على  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1658 0:17:52 تالين اكرم تهامي محمد  7

 أكاديمية ستار سبورت 1204 0:17:53 نور سعيد فواد محمد 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1753 0:19:00 لميس رامى محمد على 9

 أكاديمية ستار سبورت 1224 0:20:13 جودي هيثم حمدي محمد  10

 حر 2066 0:20:46 الرا عبدالحميد عمري محمود 11
 

 

 19ناشئين تحت   -اسبرنت 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 0:58:17 سيد شريف عبدالقادر 1

 نادي شرم الشيخ الرياضي 270 1:02:59 يوسف محمود السيد عثمان  2

 نادي النصر الرياضي   924 1:04:37 عبد الرحمن أحمد مختار  3

 نادي منتخب السويس 738 1:06:25 بالل محمد أحمد صبحى 4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 416 1:07:18 عمر محمد كارم علي 5

 األهلي السكندري  1704 1:07:47 عبد الرحمن احمد محمد رميس 6

 نادي الرواد الرياضي 1703 1:15:33 عبد الرحمن وليد محمود عطيه 7

DNS  عمرو شريف فوزى فرج DNS نادي شرم الشيخ الرياضي ؟ 

DNS  اسالم محمد احمد على DNS 68 نادي شرم الشيخ الرياضي 

DNS  احمد هامى محمد محمد DNS 72 نادي شرم الشيخ الرياضي 

DNS نزار حاتم محمد فايق DNS 74 نادي شرم الشيخ الرياضي 

DNS  ادهم ايهاب احمد فاخر DNS 67 نادي شرم الشيخ الرياضي 

DNS علي حسن صابر شعبان DNS 1555 نادي الشرقية للدخان 

DNS يوسف اسامه سيد احمد DNS 1591 نادي الشرقية للدخان 

DNS عبد الرحمن حمدي زكريا DNS 1597 نادي الشرقية للدخان 

DNS عز الدين حمدي زكريا DNS 1608 نادي الشرقية للدخان 

DNS علي احمد رمضان عطيه DNS 1952 نادي الشرقية للدخان 

DNS يوسف محمد السيد DNS 684  الرياضي االجتماعيشرم الشيخ 

DNS عبد الخالق محمد محمود DNS 1936   

DNS أحمد رامى السيد DNS 1259   
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 19تحت  اتناشئ  -اسبرنت 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي بنك األهلى المصري 1125 1:09:33 روان مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 793 1:10:23 عبد اللطيف جومانه ياسر 2

 نادي الرواد الرياضي 1702 1:25:43 نوران محمد علي محمد 3

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1471 1:46:57 ساره سامح عوض السيد 4

 نادي الشرقية للدخان 1701 1:59:00 لي لي حسام الدين محمد 5

DNS  محمدشروق محمد عبد السميع DNS 77 نادي شرم الشيخ الرياضي 

DNS اميره محمد رجب رياض يوسف DNS 1648 نادي الشرقية للدخان 

DNS نور علي حامد DNS 337 نادي منتخب السويس 
 

 

 

AG  رجال 69-62اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 395 1:06:14 عبد الرحمن ناصر سالم عبدالسالم  1

 حر 1134 1:13:16 مصطفي محمد حسين محمد  2

 نادي الشرقية للدخان 556 1:23:37 محمد طلعت عبد السميع 3
 

 

AG  رجال 19-12اسبرنت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر  1:07:54 باهي عبد النعيم الشحات عبد النعيم  1

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 579 1:08:28 هشام صالح ابراهيم  2

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 250 1:09:24 خالد نبيل محمد عيطه 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 282 1:10:24 محمد محمد حمدي 4

 حر 79 1:11:06 محمد سيد منصور 5

 الشرقية للدخاننادى  2021 1:12:59 مهند محمد جمعة 6

 حر 1087 1:33:21 محمد السيد أحمد مرسي 7

 

AG  رجال 49-42اسبرنت  
 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 6059 1:12:50 محمد السيد حسن 1

 حر 1269 1:15:47 احمد محمد كمال علي  2

 حر 1562 1:18:30 محمد حسن السيد طعيمه  3

 حر 547 1:18:31 احمد حسن عبده الخيال  4

 المؤسسة الرياضية بالسويس 438 1:19:22 عادل عبد الوهاب العشماوي  5
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AG  سيدات 19-12اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1408 1:28:16 أمنية محمد عبد الحميد رجب 1
 

 
AG  رجال 09-02اسبرنت 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1022 1:22:40 احمد حامد يعقوب 1

 

 رجال 61تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 666 1:00:03 عمر عالء الدين عبدالحميد  1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 480 1:02:46 محمود حسن محمد محمود  2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1813 1:04:34 المعتصم باهلل عماد  3
 

 سيدات 61تحت 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 273 1:14:26 ميرنا عاطف كمال فهمي 1

 نادي بنك األهلى المصري 446 1:15:51 يارا محمد بيومى 2

 نادي الشرقية للدخان 1465 1:20:33 رنا حسن صابر شعبان 3
 

 رجال عمومى

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 590 0:58:23 عبد الرحمن ياسر محمد 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 28 1:04:29 اسالم محمود محمد السيد  2

 نادي الشرقية للدخان 751 1:16:34 يحي جمال سيد عبد العزيز 3

 نادي الشرقية للدخان 687 1:16:37 بالل وزير نافع 4

 نادي الشرقية للدخان 1578 1:40:49 مهاب شريف عبد الحليم 5
 

 عمومى سيدات

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 308 0:59:20 بسملة السالموني 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 298 1:04:56 رحاب حمدي عبدالوهاب رياض 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 203 1:13:36 جنة محمد حسين 3

 نادي بنك األهلى المصري 321 1:23:09 ميار محمد بيومي 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 312 1:24:48 لجين احمد محمود العجمي 5
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  11تحت باراترايثلون

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1461 0:41:25 أحمد أشرف محمد 1
 

 رجال 69-62 باراترايثلون

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

   0:41:31 إبراهيم حافظ 1

 

 باراترايثلون

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1000 0:32:13 اسالم حمدى سعيد طلبه 1

 

 

 10شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 الرياضية بالسويسالمؤسسة  672 0:32:54 .ياسين احمد عزت محمد 1

 نادي الشرقية للدخان 804 0:32:59 احمد محمد احمد 2

 نادي بيجاسوس دريم الند 1359 0:35:00 عبد العزيز محمد صبحي  3

 نادي بنك األهلى المصري 1111 0:35:53 إياد احمد سالم سيد  4

 أكاديمية ستار سبورت 1546 0:36:15 محمود طارق محمود احمد 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 0:36:43 مروان باسم حسين محمد  6

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1617 0:37:30 عبدهللا محمد عبدهللا زياده 7

 أكاديمية ستار سبورت 1723 0:41:11 ياسين إبراهيم تيسير محمد  8
 

 

 10تحت  تبااشسوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري  0:35:45 ساره هاني الحسنى ثروت 1

 نادي الشرقية للدخان 1594 0:38:02 مرام خالد علي محمد دويدار 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 269 0:38:47 سما مصطفي محمد عبد الكريم  3

 بالسويس المؤسسة الرياضية 1473 0:39:35 زينب عماد  عبدالحميد 4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 0:39:54 هال أسام حسب النبى  5

 نادي الشرقية للدخان 1651 0:40:44 مريم هشام سيد عبد الحميد 6

 أكاديمية ستار سبورت 1328 0:41:30 ياسمينا احمد حمدي احمد 7
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 11شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 0:31:02 إسالم هشام محمد على  1

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1081 0:31:14 مروان حاتم حسن محمد 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1315 0:31:25 مختار عماد عبدالحميد 3

 الشرقية للدخاننادي  1259 0:31:45 احمد رامي السيد عبد هللا  4

 حر 1176 0:32:18 ادهم رمضان ابراهيم عبد القادر 5

 نادي الشرقية للدخان 1598 0:32:44 مازن محمد سيد قاسم سيد 6

 نادي الشرقية للدخان 1581 0:33:25 احمد سامح 7

 نادي النصر الرياضي 1079 0:33:39 حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم 8

 نادي النصر الرياضي 1829 0:33:53 شريف محمودفارس  9

 نادي األسطول البحري 1991 0:34:01 محمد وليد سعيد عطيه  10

 نادي األسطول البحري 1999 0:34:18 عبد الرحمن محمد السيد عبد الرحيم  11

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1461 0:34:55 احمد اشرف محمد محمد 12

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1156 0:35:30 احمد محمد زكي عبد الحميد  13

 نادي الشرقية للدخان 991 0:36:07 مارتن متى 44

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1939 0:36:53 حسام فيهم وليد 45

 نادي األسطول البحري  0:37:24 زياد محمد السيد خليل  46

 نادي بنك األهلى المصري 1549 0:42:13 محمد احمد مصري 47

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 2023 0:50:07 احمد محمد ابراهيم 41
 

 11تحت  تبااشسوبر اسبرنت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 745 0:41:06 هناء سعيد رزق 1

 

 رجال 19-11سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1757 0:34:36 سهيل اسامة حسن 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 164 0:34:40 احمد هاني محمد عبدالحليم 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 630 0:37:45 عمرو سيد صبحى  3

 الشرقية للدخاننادي  1555 0:44:13 علي حسن  4
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 سيدات 19-11سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األسطول البحري 1994 0:41:55 شهد وليد محمد فهيم  1

 نادي األسطول البحري  0:42:50 سميه ناجي محمد احمد  2

 

 رجال 69-62سوبر اسبرنت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي جزيرة الورد بالمنصورة 502 0:35:38 احمد السيد الشربيني  1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 946 0:37:27 هيثم طارق السعيد 2

 المؤسسة الرياضية بالسويس 171 0:38:12 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1941 0:40:43 عاصم محمود ذهب 4

 حر 1400 0:45:13 احمد طارق عبدهللا عطية  5

 

 سيدات 69-62سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1108 0:42:09 رضوي عبد هللا محمد 1

 

 رجال 19-12سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1194 0:36:49 نبيل عادل السيد محمود 1

 المؤسسة الرياضية بالسويس 1386 0:37:14 احمد محمد حبشى حسين  2

 حر 1120 0:47:30 يوسف محمد عبد الحميد علي 3

 

 سيدات 19-12سوبر اسبرنت 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1835 0:57:59 ساره ابراهيم خليل 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1530 0:59:04 مها محمد ثروت 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون  

 6266فبراير  62السويس 
 

 رجال 49-42سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 حر 1269 0:38:44 احمد محمد كمال علي  1

 حر 949 0:39:19 محمد فكرىوليد  2

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1688 0:41:26 محمود ابراهيم محمد ابراهيم 3

 المؤسسة الرياضية بالسويس 438 0:42:58 عادل عبد الوهاب العشماوي  4

 حر 1930 0:48:19 احمد كمال عطية هيبة  5

 


