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 المراحل واالعمار السنية

 
 السباق سنة الميالد العمر  المرحلة

 االسبرنت سباق  + Elite +16 2006// العمومي 

 االسبرنت سباق  U23 // 23-22-21-20-19-18 1999–2000–2001–2002 –2003 + 2004 23تحت 

 االسبرنت سباق  Juniors (U19)  16-19 2116  +2111  +2114  +2113-(19تحت )الناشئين 

 سباق السوبر اسبرنت Youth (U17) - 17-16 2005 + 2006( 10تحت )الشباب  

 سباق السوبر اسبرنت Youth (U15) -  15-14 2007 + 2008(11تحت )الشباب 

 سباق االبطال U13 13-12 2010 + 2009 – 13تحت 

 سباق االبطال U11 11-10 2011 + 2012 – 11تحت 

 سباق االبطال U9 9-8-7 2013+2014+2015 – 9تحت 

AG 18-19 19-18 2003-2004 

 سباق سوبر اسبرنت 

 سباق اسبرنت

AG 20-29 29-20 1993-2002 

AG 30-39 31-39 1983-1992 

AG 40-49 41-49 1982-1903 

AG 50-59 11-19 1902-1963 

AG 60-69 61-69 1962-1913 

AG 70-79 01-09 1912-1943 

AG 80-89 81-89 1942-1933 
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 االجراءات االحترازية

 
 .االعداد منطقة خارج الحرارة قياس2 اوال

 .الترقيم حكم اتجاه عكس الوجه – الكمامة يرتدي ال لمن ترقيم وال الكمامة باستخدام الترقيم2 ثانيا

 .ترقيم وبدون كمامة بدون التبديل منطقة لن يسمح بدخول2 ثالثا

 .الحكم امام للخوذة الذاتي الكشف2 رابعا

 .المنافسة خارج وقت اي في الكمامة ارتداء2 خامسا

 .السباقات وبعد قبل الكمامة ارتداء2 ساسا

 .الكمامة باستخدام التتويج2 سابعا

 

 

 .كماكة من اكثر العب كل بحوزة يكون أن2 رجاءا

 

 2تنبيه هام للغاية
 بخانة الترقيم هو رقم المتسابق الذي يتم وضعه على كتف وساق الالعب اثناء المسابقاتالرقم المسجل 

 .ام الرقم المسجل بخانة الراك هو الرقم المسجل في منطقة التبديل والذي يتم وضع الدراجة واالدوات به

 

 

   مع تحيات

 االتحاد المصري للترايثلون 
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 سباق السوبر اسبرنت دواثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 6181 رجال 81-81سوبر  2004 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 385 محمود عبدهللا محمود  51 88

 مجمع-اسطول رجال 81-81سوبر  2004 ذكر نادي األسطول البحري ؟ معتز عادل عبد الستار احمد  52 89

 مجمع-السويس رجال 81-81سوبر  2004 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 415 احمد مصطفي ناجح احمد  53 92

 مجمع-شرقية رجال 81-81سوبر  2003 ذكر نادي الشرقية للدخان 1597 عبدالرحمن حمدى زكريا خليفة 54 95

 مجمع-شرقية رجال 81-81سوبر  2003 ذكر نادي الشرقية للدخان 1608 عزالدين حمدى زكريا 55 96

 مجمع-السويس رجال 81-81سوبر  2003 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 882 مازن محمد عبد الحكيم محمد 56 100

 6178 رجال 81-81سوبر  2002 ذكر حر 2078 احمد سيد احمد ناصر  57 102

 مجمع-شرقية رجال 01-02سوبر  2002 ذكر نادي الشرقية للدخان 1480 محمد جمال حسين محمود 58 107

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  2002 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 946 هيثم طارق السعيد 59 108

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  2002 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 40 خالد سيد غريب التايب  60 109

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  2001 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 884 زياد يونس محمد فكري  61 114

 6200 رجال 01-02سوبر  2000 ذكر نادي الرمل باألسكندريه 1472 عادل نبيل سعد عزت 62 116

 مجمع-شرقية رجال 01-02سوبر  1999 ذكر نادي الشرقية للدخان 1919 شريف عبدالحليم محمد عبدالحليم 63 121

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1999 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 803 حسين شبل عمر 64 125

 مجمع-ستار رجال 01-02سوبر  1998 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1726 شريف عصام صالح  65 126

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1997 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 441 كريم عز العرب على 66 128

 مجمع-شرقية سيدات 01-02سوبر  2002 انثى نادي الشرقية للدخان 2082 اميره محمد علي برهام 67 193

 مجمع-السويس سيدات 01-02سوبر  1995 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1449 فاطمه جمال احمد 68 202

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1992 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 291 ابراهيم فهمي محمد جمال 69 140

 مجمع-ستار رجال 01-02سوبر  1991 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1215 مصطفى جالل سيد  70 142

 6176 رجال 01-02سوبر  1990 ذكر حر 1684 محمد مصطفى عبدهللا نبهان  71 143

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1988 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 282 محمد محمد حمدى 72 147

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1988 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1194 نبيل عادل السيد محمود 73 148
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 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1983 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1614 محمد عادل محمد يوسف 74 151

 مجمع-شرقية رجال 01-02سوبر  1982 ذكر للدخاننادي الشرقية  556 مصطفي ابراهيم محمد احمد 75 152

 6196 رجال 01-02سوبر  1980 ذكر نادي بيجاسوس دريم الند 1435 محمد السيد فتحي  76 156

 6205 رجال 01-02سوبر  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد 77 157

 6205 رجال 01-02سوبر  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد  78 158

 6195 81شابات تحت  2008 انثى نادي األهلي السكندري 1144 رويم ياسر عناية هللا محمد جاد 79 163

 مجمع-شرقية 81شابات تحت  2008 انثى نادي الشرقية للدخان 1651 مريم هشام سيد عبد الحميد 80 167

 مجمع-السويس 81شابات تحت  2008 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 837 رنا محمد صالح السيد 81 169

 6195 81شابات تحت  2006 انثى نادي األهلي السكندري 1011 بسملة سعيد احمد محمد الكبابجى 82 180

 مجمع-اسطول 81شابات تحت  2006 انثى نادي األسطول البحري 2069 ريتاج حسام الدين محمد  83 182

 مجمع-اسطول 81شابات تحت  2006 انثى األسطول البحرينادي  4444 نور الهدى جابر عطيه  84 185

 6181 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 إبراهيم محمود فاروق فضل  85 2

 6181 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1755 أحمد هشام أحمد عبدهللا  86 3

 6181 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1752 عبد الرحمن محمد يوسف 87 6

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1617 عبدهللا محمد عبدهللا زياده  88 16

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1632 محمد احمد محمد عبد القادر 89 17

 06182 81شباب تحت  2007 ذكر نادي منتخب السويس 2079 أحمد فرغلى عبد اللطيف 90 19

 06182 81شباب تحت  2007 ذكر نادي منتخب السويس 1769 حمزة عادل عبد العظيم  91 20

 06198 81شباب تحت  2007 ذكر حر 3002 علي محمود عبد الغفار عالم 92 23

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1633 يوسف احمد محمد عبد القادر 93 28

 6181 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1751 أحمد تامر  فاروق  94 36

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2006 ذكر نادي الشرقية للدخان 1481 فارس محمد 95 45

 6212 81شباب تحت  2006 ذكر حر 3008 كريم اسامة هارون عمر 96 46

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2006 ذكر نادي الشرقية للدخان 388 محمد عصام عبد الحميد عبد المحسن  97 51

 6181 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1749 مهند محمد صالح محمد  98 53
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 مجمع-السويس 81شباب تحت  2006 ذكر الرياضية بالسويسالمدرسة  1320 زياد اسامه رمضان محمد 99 58

 6181 81شباب تحت  2005 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1279 إبراهيم حجاب صابر عبد السميع  100 67

 مجمع-اسطول 81شباب تحت  2005 ذكر نادي األسطول البحري 1999 عبد الرحمن محمد السيد  101 69

 6195 81شباب تحت  2005 ذكر نادي األهلي السكندري 1445 االزهرى محب طائف كمال 102 70

 6195 81شباب تحت  2005 ذكر نادي األهلي السكندري 1008 مهاب تامر احمد سامى 103 76

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  ؟ ذكر نادي الشرقية للدخان 1469 عبد الرؤوف احمد عبد الرؤوف 104 205
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 سباق ابطال الدواثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 6181 اوالد 88تحت  2012 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 معز محمد عبد الرحيم  1 40

 مجمع-السويس اوالد 88تحت  2012 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1659 ياسين اكرم تهامي محمد فرج  2 43

 مجمع-شرقية اوالد 88تحت  2011 ذكر نادي الشرقية للدخان 1605 الدينعمر احمد محمد نور  3 48

 6181 اوالد 88تحت  2011 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 محمود محمد أنور عبد السالم  4 50

 مجمع-ستار بنات 88تحت  2012 انثى أكاديمية ستار سبورت 1722 جومانه محمود حسن  5 28

 6213 بنات 88تحت  2012 انثى حر 1544 جيرا جرجس عريان ميخائيل  6 29

 ؟ بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 1839 فريدة أدهم عبد السالم حسن  7 30

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1668 ياسمين عالء فرج حقيق 8 32

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 2027 محمد عبد القادر جودى احمد 9 33

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2011 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1165 فريده احمد عزت محمد 10 46

 6181 اوالد 80 تحت 2010 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 عبد الرحمن محمد أنور عبد السالم  11 59

 6181 اوالد 80تحت  2010 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 مازن باسم حسين محمد  12 62

 6181 اوالد 80تحت  2010 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1750 مهند أحمد سعيد على 14 63

 مجمع-شرقية اوالد 80تحت  2010 ذكر نادي الشرقية للدخان 1407 يونس محمد عمر 15 68

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2010 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 989 معاذ محمد محمد الصغير  16 70

 6195 اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي األهلي السكندري 1332 سفيان مصطفى محمد خميس 17 84

 ؟ اوالد 80تحت  2009 ذكر بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1838 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  18 85

 مجمع-شرقية اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي الشرقية للدخان 1593 شهاب محمد 19 86

 6181 اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 عمار محمد عبد الرحيم  20 87

 6211 اوالد 80تحت  2009 ذكر حر 3009 مروان اسامة هارون عمر 21 93

 06187 اوالد 80تحت  2009 ذكر حر 1679 يوسف محمد حسن السمان 22 97

 مجمع-السويس بنات 80تحت  2010 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1634 جني احمد محمد عبد القادر 23 57

 06182 اوالد 1تحت  2015 ذكر نادي منتخب السويس 1767 أحمد محمود عبد العزيز  24 1
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 06177 اوالد 1تحت  2014 ذكر حر 1537 محمد عبدالحليم حامدمالك  25 4

 06182 اوالد 1تحت  2014 ذكر نادي منتخب السويس 1779 يامن محمد بكرى محمد  26 5

 مجمع-ستار اوالد 1تحت  2013 انثى أكاديمية ستار سبورت 1111 الرا احمد جمعه 27 11

 مجمع-ستار اوالد 1تحت  2013 ذكر سبورتأكاديمية ستار  1111 سيف مصطفى السيد  28 20

 مجمع-شرقية اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي الشرقية للدخان 1497 صالح محمد عمر احمد 29 21

 ؟ اوالد 1تحت  2013 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1734 محمد باسم يسري محمد محمد 30 22

 06182 اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي منتخب السويس 1766 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  31 23

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2013 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1709 يوسف محمد محمد الصغير 32 26

 مجمع-ستار بنات 1تحت  2013 انثى أكاديمية ستار سبورت 1111 لينه احمد جمعه  33 12
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 سباق االسبرنت ترايثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 مجمع-اسطول 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2006 ذكر نادي األسطول البحري 1991 محمد وليد سعيد  51 52

 6181 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2004 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 738 بالل محمد أحمد صبحى إبراهيم  52 81

 ؟ 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2004 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 307 سيد شريف عبدالقادر 53 83

 مجمع-الهرم 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2004 ذكر نادي الهرم الرياضي 924 عبد الرحمن أحمد مختار  54 84

 6199 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2004 ذكر نادي الرواد الرياضي 1703 عبد الرحمن وليد محمود عطيه 55 85

 6181 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2004 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 270 يوسف محمود السيد عثمان 56 90

 6199 81ناشئين تحت   -اسبرنت  2003 ذكر نادي الرواد الرياضي 1704 عبد الرحمن احمد محمد رميس 57 94

 6199 81ناشئات تحت  -اسبرنت  2005 انثى نادي الرواد الرياضي 1702 نوران محمد علي محمد 58 189

 6214 81ناشئات تحت  -اسبرنت  2003 انثى حر 1125 روان مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم  59 190

 مجمع-اسطول 81ناشئات تحت  -اسبرنت  2003 انثى نادي األسطول البحري 1994 شهد وليد محمد فهيم  60 191

 مجمع-السويس 81ناشئات تحت  -اسبرنت  2003 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 793 جمانه ياسر عبد اللطيف 61 192

 مجمع-السويس 81ناشئين تحت  -اسبرنت  2003 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 416 عمر محمد كارم علي  62 101

 مجمع-شرقية رجال 01-02اسبرنت  1994 ذكر نادي الشرقية للدخان 1134 مصطفي محمد حسين 63 135

 مجمع-شرقية رجال 01-02اسبرنت  1993 ذكر الشرقية للدخاننادي  556 محمد طلعت عبد السميع 64 138

 مجمع-السويس رجال 01-02اسبرنت  1993 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 395 عبد الرحمن ناصر سالم  65 139

 مجمع-ستار رجال 01-02اسبرنت  1991 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1215 مصطفى جالل سيد  66 142

 6200 رجال 01-02اسبرنت  1989 ذكر نادي الرمل باألسكندريه 250 محمد عيطهخالد نبيل  67 144

 ؟ رجال 01-02اسبرنت  1989 ذكر حر 1087 محمد السيد أحمد مرسي  68 145

 ؟ رجال 01-02اسبرنت  1987 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1868 ماجد مجدي رمزي عياد 69 149

 6193 رجال 01-02اسبرنت  1978 ذكر نادي وطني شبين 2001 محمد عبدهللا محمد 70 159

 6205 رجال 01-02اسبرنت  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد 71 157

 مجمع-شرقية سيدات 01-02اسبرنت  1978 انثى نادي الشرقية للدخان 802 رانده محمد سمير محمود 72 204

 مجمع-شرقية رجال 11-12اسبرنت  1963 ذكر الشرقية للدخاننادي  688 جمال عباس عبد هللا سعيد 73 161

 مجمع-شرقية رجال 00تحت  2002 ذكر نادي الشرقية للدخان 355 احمد محمد حسن 74 103

 6196 رجال 00تحت  2002 ذكر نادي بيجاسوس دريم الند 1813 المعتصم باهلل عماد سيد 75 104

 6092 رجال 00تحت  2001 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 سيف الدين خالد مصطفي عابد  76 110
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 مجمع-شرقية رجال 00تحت  2001 ذكر نادي الشرقية للدخان 2081 شريف البدوي رزق فرج 77 111

 مجمع-السويس رجال 00تحت  2001 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 666 عمر عالء الدين عبدالحميد  78 115

 مجمع-شرقية رجال 00تحت  2000 ذكر نادي الشرقية للدخان 866 محمود أحمد محمد عبدهللا  79 118

 مجمع-شرقية سيدات 00تحت  2002 انثى نادي الشرقية للدخان 1465 رنا حسن صابر 80 194

 ؟ سيدات 00تحت  2002 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 300 مرام ياسر محمد السيد 81 195

 مجمع-اهلي.ب سيدات 00تحت  2002 انثى نادي بنك األهلى المصري 446 يارا محمد بيومى 82 196

 مجمع-شرقية عمومي رجال 2000 ذكر نادي الشرقية للدخان 590 عبد الرحمن ياسر 83 117

 ؟ عمومي رجال 1999 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 296 مهند ياسر محمد السيد 84 123

 مجمع-شرقية عمومي رجال 1997 ذكر نادي الشرقية للدخان 1578 مهاب شريف عبد الحليم  85 127

 مجمع-شرقية عمومي رجال 1995 ذكر نادي الشرقية للدخان 1675 يامن جمال على صدقى 86 130

 مجمع-شرقية عمومي رجال 1994 ذكر نادي الشرقية للدخان 687 بالل وزير نافع حسن 87 134

 مجمع-شرقية عمومي رجال 1994 ذكر نادي الشرقية للدخان 751 جمال سيد عبد العزيزيحي  88 136

 مجمع-السويس عمومي رجال 1994 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1174 محمود اسامه رضوان محمد 89 137

 مجمع-السويس عمومي رجال 1981 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 28 اسالم محمود محمد السيد  90 155

 مجمع-اهلي.ب عمومي سيدات 2000 انثى نادي بنك األهلى المصري 321 ميار محمد بيومي 91 198

 ؟ عمومي سيدات 1998 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 298 رحاب حمدي عبدالوهاب رياض 92 200
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 سباق ابطال الترايثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 مجمع-اسطول اوالد 88تحت  2012 ذكر نادي األسطول البحري 2071 انس حسام الدين مصطفى  1 35

 مجمع-شرقية اوالد 88تحت  2012 ذكر نادي الشرقية للدخان 1129 تميم محمد امير 2 37

 مجمع-شرقية اوالد 88تحت  2012 ذكر نادي الشرقية للدخان 1127 تيام محمد امير 3 38

 مجمع-ستار اوالد 88تحت  2012 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1327 يونس ايراهيم تيسير  4 41

 مجمع-شرقية اوالد 88تحت  2011 ذكر نادي الشرقية للدخان 1605 عمر احمد محمد نور الدين 5 48

 06190 اوالد 88تحت  2011 ذكر حر 1681 محمد شريف احمد توفيق 6 49

 مجمع-اسطول اوالد 88تحت  2011 ذكر نادي األسطول البحري 1993 محمود يوسف عبدهللا عبد الرحمن  7 51

 6184 اوالد 88تحت  2011 ذكر حر 2018 معاذ ياسر فتحي ابراهيم 8 52

 6181 اوالد 88تحت  2011 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 479 يوسف مصطفى محمد عبد الكريم  9 53

 مجمع-اسطول اوالد 88تحت  2011 ذكر نادي األسطول البحري 1997 يوسف همام عطيه  10 54

 مجمع-السويس اوالد 88تحت  2011 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1399 عبدالحميدمصطفي عماد  11 55

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1190 حبيبه محمد عبدهللا محمد  12 27

 مجمع-ستار بنات 88تحت  2012 انثى أكاديمية ستار سبورت 1722 جومانه محمود حسن  14 28

 ؟ بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 1839 فريدة أدهم عبد السالم حسن  15 30

 6196 بنات 88تحت  2012 انثى نادي بيجاسوس دريم الند 1789 ملك حسين أمين  16 31

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1873 لميس احمد اسامه 17 34

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2011 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1165 فريده احمد عزت محمد 18 46

 6196 اوالد 80تحت  2010 ذكر نادي بيجاسوس دريم الند 1782 علي محمد أحمد  19 60

 6181 اوالد 80تحت  2010 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 476 ياسين محمود محسن محمود 20 65

 مجمع-شرقية اوالد 80تحت  2010 ذكر نادي الشرقية للدخان 1407 يونس محمد عمر أحمد غنيم 21 69

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2010 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1312 محمد احمد محمد نور الدين 22 72

 ؟ اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1838 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  23 85

 مجمع-اسطول اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي األسطول البحري 2067 فاروق محمد فاروق  24 89
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 مجمع-اسطول اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي األسطول البحري 2074 محمد هاني الحسيني ثروت  25 91

 6181 اوالد 80تحت  2009 ذكر بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1284 مروان سامح صالح الدين حسن 26 94

 6193 اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي وطني شبين 2088 نور الدين عمرو السيد شعالن 27 96

 06189 اوالد 80تحت  2009 ذكر حر 1682 ياسين محمد سعد عبده 28 98

 6193 اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي وطني شبين 2085 يوسف محمد كامل الجندى 29 99

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 413 اسام عبد اللطيف على  30 100

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1657 باهر فادي شوقي عوض 31 101

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 723 يوسف عادل عبد العال حنفى  32 102

 6181 بنات 80تحت  2010 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 781 البتول الحسن نصر الدين  33 56

 مجمع-السويس بنات 80تحت  2010 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1658 تالين اكرم تهامي محمد فرج  34 58

 مجمع-اسطول بنات 80تحت  2009 انثى األسطول البحرينادي  1996 ايه ياسر احمد مجاهد  35 73

 6181 بنات 80تحت  2009 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 388 جنة أشرف محمد عبد السالم 36 74

 6181 بنات 80تحت  2009 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 517 جنى سامح محمد على  37 75

 6196 بنات 80تحت  2009 انثى نادي بيجاسوس دريم الند 1363 جودي محمد السيد فتحي  38 76

 6199 بنات 80تحت  2009 انثى نادي الرواد الرياضي 1698 جودي وليد محمود عطيه 39 77

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2014 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1667 ياسين عالء فرج حقيق 40 9

 مجمع-شرقية اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي الشرقية للدخان 1497 صالح محمد عمر احمد 41 21

 ؟ اوالد 1تحت  2013 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1734 محمد باسم يسري محمد محمد 42 22

 06182 اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي منتخب السويس 1766 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  43 23

 6196 اوالد 1تحت  2013 ذكر بيجاسوس دريم الندنادي  1431 مروان محمد السيد فتحي  44 24

 مجمع-اسطول اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي األسطول البحري 2072 يوسف هاني الحسيني ثروت  45 25
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 سباق السوبراسبرنت ترايثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 6180 بارا ترايثلون 1999 ذكر حر 1000 اسالم حمدى سعيد ابو زيد 1 120

 مجمع-شرقية رجال81-81سوبر  2004 ذكر نادي الشرقية للدخان 2030 حسام الدين محمد اسماعيل 2 82

 مجمع-شرقية رجال81-81سوبر  2004 ذكر نادي الشرقية للدخان 1555 علي حسن صابر شعبان 3 86

 6181 رجال81-81سوبر  2003 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 903 كريم أحمد مصطفى عارف  4 97

 مجمع-اسطول رجال81-81سوبر  2003 ذكر نادي األسطول البحري 2065 مروان اشرف عبد العال العدروسي  5 98

 مجمع-ستار رجال 01-02سوبر  2002 ذكر ستار سبورتأكاديمية  1517 حيدر جمال احمد  6 105

 مجمع-ستار رجال 01-02سوبر  2002 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1716 رضا محمد محمد  7 106

 6231 رجال 01-02سوبر  2001 ذكر حر 2045 يوسف ايهاب حنفي محمود 8 112

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  2001 ذكر بالسويس المدرسة الرياضية 171 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  9 113

 مجمع-اسطول رجال 01-02سوبر  1999 ذكر نادي األسطول البحري 4444 مصطفى حسين عبد الصمد  10 122

 مجمع-ستار رجال 01-02سوبر  1996 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1111 حمدى جمال احمد  11 129

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1995 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1173 محمد حامد محمد حامد  12 132

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1995 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1941 عاصم محمود ذهب 14 133

 مجمع-شرقية رجال 01-02سوبر  1993 ذكر نادي الشرقية للدخان 556 محمد طلعت عبد السميع 15 138

 مجمع-السويس سيدات 01-02سوبر  2002 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1108 عبد هللا محمدرضوى  16 197

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1989 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1386 احمد محمد حبشى حسين 17 146

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1988 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 282 محمد محمد حمدى 18 147

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1988 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1194 نبيل عادل السيد محمود 19 148

 3333 رجال 01-02سوبر  1981 ذكر حر 1930 أحمد كمال عطية هيبة  20 153

 مجمع-شرقية رجال 01-02سوبر  1981 ذكر نادي الشرقية للدخان 2029 أحمد محمد عبد المقصود إبراهيم 21 154

 6200 رجال 01-02سوبر  1977 ذكر نادي الرمل باألسكندريه 1688 محمود ابراهيم محمد ابراهيم 22 160

 مجمع-شرقية سيات 01-02سوبر  1978 انثى نادي الشرقية للدخان 802 رانده محمد سمير محمود 23 204

 مجمع-اسطول 81شابات تحت  2008 انثى نادي األسطول البحري 2068 جني السيد رمضان  24 162
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 مجمع-اسطول 81شابات تحت  2008 انثى نادي األسطول البحري 2073 ساره هاني الحسيني ثروت  25 164

 06191 81شابات تحت  2008 انثى حر 1683 سلمى شريف احمد توفيق 26 165

 6181 81شابات تحت  2008 انثى بالهايكستبالمدرسة العسكرية  269 سما مصطفى محمد عبد الكريم  27 166

 6181 81شابات تحت  2008 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 412 هال أسام حسب النبى  28 168

 مجمع-شرقية 81شابات تحت  2007 انثى نادي الشرقية للدخان 1594 مرام خالد علي دويدار  29 172

 مجمع-السويس 81شابات تحت  2007 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1613 ملك عز الدين على محمود 30 175

 مجمع-السويس 81شابات تحت  2007 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 52 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 31 177

 مجمع-السويس 81شابات تحت  2007 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1473 زينب عماد عبدالحميد 32 178

 6181 81شابات تحت  2006 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 271 روميساء عبد العزيز لبيب حسين   33 179

 6181 81شابات تحت  2006 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 960 حبيبة على عمر محمد  34 181

 مجمع-اسطول 81شابات تحت  2006 انثى نادي األسطول البحري 1998 سجده إيهاب منير  35 183

 6181 81شابات تحت  2006 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 1754 ملكة رامى محمد على  36 184

 6199 81شابات تحت  2005 انثى نادي الرواد الرياضي 1701 لي لي حسام الدين محمد 37 188

 6203 81شباب تحت  2008 ذكر حر 804 احمد محمد احمد عبد العزيز 38 1

 6186 81شباب تحت  2008 ذكر حر 1119 بالل احمد سمير ابراهيم 39 5

 6196 81شباب تحت  2008 ذكر نادي بيجاسوس دريم الند 1359 عبد العزيز محمد صبحي  40 7

 6195 81شباب تحت  2008 ذكر نادي األهلي السكندري 1333 محمد عمرو السيد عبدالعزيز محمد 41 8

 6181 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1051 مروان باسم حسين محمد  42 10

 6181 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 265 مهند أيمن على محمد  43 11

 مجمع-ستار 81شباب تحت  2008 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1723 ياسين ابراهيم تيسير 44 15

 06173 81شباب تحت  2007 ذكر حر 3007 ادم سامح صاءب 45 18

 06173 81شباب تحت  2007 ذكر حر 3007 ادم سامح صاءب 46 18

 6193 81شباب تحت  2007 ذكر نادي وطني شبين 2086 عمر اسالم الفيشاوى 47 24

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2007 ذكر نادي الشرقية للدخان 2084 مرقص يوسف صبري 48 27

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 672 ياسين احمد عزت محمد 49 30
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 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1660 عبدالرحمن رمضان عبدالمرضي عبد العزيز  50 31

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 49 عبدالرحمن اشرف مصطفي 51 32

 6181 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 684 إسالم هشام محمد على  52 35

 6181 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 391 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا  53 37

 مجمع-اسطول 81شباب تحت  2006 ذكر البحرينادي األسطول  1992 براء ايهاب منير  54 38

 6215 81شباب تحت  2006 ذكر حر 1095 حسام الدين مصطفي عبد الرحمن محمد 55 39

 مجمع-اسطول 81شباب تحت  2006 ذكر نادي األسطول البحري 1995 حمزه محمد احمد حسين  56 40

 6195 81شباب تحت  2006 ذكر السكندرينادي األهلي  6195 كريم مصطفى كامل عبد الحميد حسن 57 47

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2006 ذكر نادي الشرقية للدخان 991 مارتن متي  58 48

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2006 ذكر نادي الشرقية للدخان 1598 مازن محمد حلوه 59 49

 مجمع-شرقية 81 شباب تحت 2006 ذكر نادي الشرقية للدخان 1598 مازن محمد سيد قاسم 60 50

 6193 81شباب تحت  2006 ذكر نادي وطني شبين 2002 يوسف احمد رمزى 61 54

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2006 ذكر نادي الشرقية للدخان 2083 يوسف صبري علي ادريس 62 55

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 48 علي عبد اللطيف على  63 59

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1156 احمد محمد زكي عبد الحميد  64 60

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1264 اسالم محمد عاطف حسين 65 61

 5555 81شباب تحت  2005 ذكر حر 1461 احمد اشرف محمد 66 62

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2005 ذكر نادي الشرقية للدخان 1259 احمد رامي السيد عبد هللا  67 63

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2005 ذكر نادي الشرقية للدخان 1581 احمد سامح سيد محمد  68 64

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2005 ذكر نادي الشرقية للدخان 2080 اياد هيثم فخري عبد الحميد 69 66

 مجمع-اسطول 81شباب تحت  2005 ذكر نادي األسطول البحري 2070 زياد محمد السيد  70 68

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2005 ذكر نادي الشرقية للدخان 4444 مروان ايمن السيد 71 72

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2005 ذكر نادي الشرقية للدخان 1590 مروان أيمن السيد عبد المطلب 72 73

 6261 81شباب تحت  2005 ذكر أكاديمية ستامنا 1081 مروان حاتم حسن ابو عضمة 73 74

 مجمع-اهلي.ب 81شباب تحت  2005 ذكر نادي بنك األهلى المصري 315 يوسف محمد بيومي 74 77
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 مجمع-السويس 81شباب تحت  2005 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1315 مختار عماد عبدالحميد 75 80
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 سباق االسبرنت اكوابايك
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 مجمع-شرقية رجال 81-81اسبرنت  2004 ذكر نادي الشرقية للدخان 1555 علي حسن صابر شعبان 80 86

 مجمع-السويس رجال 01-02اسبرنت  2001 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 171 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  81 113

 مجمع-السويس رجال 01-02اسبرنت  1984 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 719 محمد أيمن عمر حسن  82 150

 6205 رجال 01-02اسبرنت  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد 83 157

 6205 رجال 01-02اسبرنت  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد  84 158

 6181 80شابات تحت  2009 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 1753 لميس رامى محمد على  85 79

 مجمع-السويس 81شابات تحت  2007 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1613 ملك عز الدين على محمود 86 175

 مجمع-السويس 81تحت شابات  2007 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1313 نور احمد محمد نور الدين  87 176

 6181 80شباب تحت  2010 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 739 مهند هشام محمد على  88 64

 6181 80شباب تحت  2010 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 390 يوسف أحمد عماد سعد 89 66

 مجمع-السويس 80شباب تحت  2010 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 989 معاذ محمد محمد الصغير  90 70

 مجمع-السويس 80شباب تحت  2010 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1312 محمد احمد محمد نور الدين 91 72

 6181 80شباب تحت  2009 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1928 أسامة السيد عبد الحميد  92 81

 6181 80شباب تحت  2009 ذكر العسكرية بالهايكستبالمدرسة  386 عمر عبدهللا محمود عبدهللا  93 88

 6181 80شباب تحت  2009 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 481 يوسف عمرو فتحى أبو الحسن  94 95

 مجمع-السويس 80شباب تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 413 اسام عبد اللطيف على  95 100

 مجمع-السويس 80شباب تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1657 باهر فادي شوقي عوض 96 101

 ؟ 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 8888 أحمد وليد محمد دسوقى 97 4

 مجمع-شرقية 81شباب تحت  2008 ذكر نادي الشرقية للدخان 1647 نور احمد محمد نور الدين  98 12

 6195 81شباب تحت  2008 ذكر نادي األهلي السكندري 1146 حسنين مصطفى محمدنور الدين  99 14

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2008 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1617 عبدهللا محمد عبدهللا زياده  100 16

 6196 81شباب تحت  2007 ذكر نادي بيجاسوس دريم الند 1792 سيف الدين عمرو جمال  101 21

 06182 81شباب تحت  2007 ذكر نادي منتخب السويس 1762 سيف الدين محمد سيد 102 22
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 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1633 يوسف احمد محمد عبد القادر 103 28

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1611 عبدالرحمن عماد سعد يوسف 104 29

 6181 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 391 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا  105 37

 6181 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 382 عبد الرحمن رمضان كامل  106 42

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1262 طارق ياسر احمد  107 56

 6181 81شباب تحت  2005 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1929 محمد السيد عبد الحميد  108 71

 6181 81شباب تحت  2005 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 380 مصطفي حاتم مصطفى رشوان  109 75

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

 

 

 

 



    0202بطولة الجمهورية للرياضات المركبة  –االتحاد المصري للترايثلون 

 قائمة البدء –  0200مارس  02السبت  –المرحلة الثالثة السويس 
 

21 
 

 سباق اسبرنت اكواثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 مجمع-السويس اكواثلونبارا  2004 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1450 اياد ايهاب ابراهيم 51 91

 6199 رجال 81-81سوبر  2003 ذكر نادي الرواد الرياضي 1705 احمد سامح عوض السيد 52 93

 6193 رجال 01-02سوبر  2004 ذكر نادي وطني شبين 1900 ماهر معتز عبدالرؤف شعيب 53 87

 6193 رجال 01-02سوبر  2003 ذكر نادي وطني شبين 1906 مصطفى وائل مصطفى الكردى 54 99

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  2002 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 946 هيثم طارق السعيد 55 108

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  2000 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2094 زياد حسام الدين 56 119

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1999 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1201 محمود جمال محمود احمد  57 124

 مجمع-السويس رجال 01-02سوبر  1995 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2092 احمد سمير زكي محمد 58 131

 06194 سيدات 01-02سوبر  1999 انثى حر 1917 سها محمد سيد احمد 59 199

 مجمع-السويس سيدات 01-02سوبر  1995 انثى بالسويسالمدرسة الرياضية  2093 هدير خالد عبدالرحمن احمد 60 201

 6179 رجال 01-02سوبر  1991 ذكر حر 1972 اسالم السيد محمد عبدربه 61 141

 6193 رجال 01-02سوبر  1978 ذكر نادي وطني شبين 2001 محمد عبدهللا محمد 62 159

 مجمع-السويس سيدات 01-02سوبر  1990 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2091 بيان مهاب محمد محمود 63 203

 6205 رجال 01-02سوبر  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد 64 157

 6205 رجال 01-02سوبر  1979 ذكر حر 3006 تامر المغاورى احمد محمد  65 158

 6193 81شابات تحت  2007 انثى نادي وطني شبين 2001 ريتاج عمر عبدالشافى ابراهيم 66 170

 مجمع-اسطول 81شابات تحت  2007 انثى نادي األسطول البحري 2064 سلمي السيد سعيد  67 171

 6181 81شابات تحت  2007 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب 482 مريم عمرو فتحى أبو الحسن  68 173

 6193 81شابات تحت  2007 انثى نادي وطني شبين 2090 مريم محمد كامل الجندى 69 174

 مجمع-السويس 81شابات تحت  2007 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 52 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 70 177

 6193 81شابات تحت  2006 انثى نادي وطني شبين 2012 نوران محمد االمام عبدالمولى 71 186

 6193 81تحت شابات  2005 انثى نادي وطني شبين 2000 جولى محمد حسن محمود 72 187

 6193 81شباب تحت  2008 ذكر نادي وطني شبين 1911 محمد مجدى راضى نجم 73 9
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 مجمع-ستار 81شباب تحت  2008 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1723 ياسين ابراهيم تيسير 74 15

 6193 81شباب تحت  2007 ذكر نادي وطني شبين 1913 محمد رضا صادق شاهين 75 25

 6193 81شباب تحت  2007 ذكر نادي وطني شبين 2004 سعد غريبمحمد هانى  76 26

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 672 ياسين احمد عزت محمد 77 30

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2007 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1660 عبدالرحمن رمضان عبدالمرضي عبد العزيز  78 31

 6193 81شباب تحت  2006 ذكر نادي وطني شبين 1904 ابراهيم سامى محمود شعير 79 33

 6188 81شباب تحت  2006 ذكر حر 1680 ادم محمد سعد عبده 80 34

 6193 81شباب تحت  2006 ذكر نادي وطني شبين 1912 حمزه محمود فوزى الحضرى 81 41

 6193 81شباب تحت  2006 ذكر شبين نادي وطني 1902 عبدهللا عصام عبدالغنى غنيم 82 43

 6193 81شباب تحت  2006 ذكر نادي وطني شبين 2015 عزت محمد عزت الكنفانى 83 44

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2006 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 830 يوسف وائل طه 84 57

 مجمع-شرقية 81تحت شباب  2005 ذكر نادي الشرقية للدخان 1581 احمد سامح سيد محمد  85 64

 6193 81شباب تحت  2005 ذكر نادي وطني شبين ؟ احمد عالء على عامر 86 65

 مجمع-اهلي.ب 81شباب تحت  2005 ذكر نادي بنك األهلى المصري 315 يوسف محمد بيومي 87 77

 6193 81شباب تحت  2005 ذكر نادي وطني شبين 2087 يوسف محمد فوزى الزناتى 88 78

 مجمع-السويس 81شباب تحت  2005 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2095 محمد حسن حسن 89 79
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 بارا اكواثلون – سباق ابطال االكواثلون
 رقم االيصال المرحلة سنة الميالد النوع الهيئة/ النادي  رقم القيد اسم الالعب الراك الترقيم

 6196 بارا اكواثلون 2010 انثى نادي بيجاسوس دريم الند 1956 رحمه محمد إسماعيل  1 104

 6204 اوالد 88تحت  2012 ذكر حر 1966 أيمن سامح عوض السيد 2 36

 مجمع-اهلي.ب اوالد 88تحت  2012 ذكر نادي بنك األهلى المصري 1463 خالد اسماعيل حسن 3 39

 مجمع-ستار اوالد 88تحت  2012 ذكر أكاديمية ستار سبورت 1327 يونس ايراهيم تيسير  4 41

 مجمع-السويس اوالد 88تحت  2012 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2026 معاذ أحمد محمد محمود 5 42

 مجمع-الهرم اوالد 88تحت  2011 ذكر نادي الهرم الرياضي 1962 راكان أحمد طلعت عامر  6 47

 مجمع-السويس اوالد 88تحت  2011 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1399 مصطفي عماد عبدالحميد 7 55

 مجمع-السويس بنات 88تحت  2012 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1190 حبيبه محمد عبدهللا محمد  8 27

 مجمع-اسطول بنات 88تحت  2011 انثى نادي األسطول البحري  جومانا احمد خميس  9 44

 06182 بنات 88تحت  2011 انثى نادي منتخب السويس 1759 ميار محمود محمد عبد العال  10 45

 مجمع-اسطول اوالد 80تحت  2010 ذكر نادي األسطول البحري 4444 عمر أحمد عبد العزيز  11 61

 06182 اوالد 80تحت  2010 ذكر نادي منتخب السويس 1778 يوسف وليد محمد  12 67

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2010 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 714 عبد الرحمن ياسر شحات ابراهيم 14 71

 6181 اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 904 أنس محمود فاروق فضل  15 82

 مجمع-شرقية اوالد 80تحت  2009 ذكر للدخاننادي الشرقية  1127 تيم محمد امير السيد  16 83

 ؟ اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة العسكرية بالهايكستب 1838 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  17 85

 06182 اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي منتخب السويس 2077 محمد طة يوسف  18 90

 06182 اوالد 80تحت  2009 ذكر نادي منتخب السويس 1926 محمود أحمد محمود 19 92

 06187 اوالد 80تحت  2009 ذكر حر 1679 يوسف محمد حسن السمان 20 97

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 723 يوسف عادل عبد العال حنفى  21 102

 مجمع-السويس اوالد 80تحت  2009 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2096 مروان محمود حسن السمان 22 103

 مجمع-السويس بنات 80تحت  2010 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1634 جني احمد محمد عبد القادر 23 57

 06182 بنات 80تحت  2009 انثى نادي منتخب السويس 1773 حور أحمد مصطفى عارف  24 78
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 ؟ بنات 80تحت  2009 انثى المدرسة العسكرية بالهايكستب  هدى جمعة صبحى  25 80

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2015 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 1636 محمد محمود السيد عبداللطيف 26 2

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2015 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 3000 آدم منصور شحات حامد 27 3

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2014 ذكر الرياضية بالسويسالمدرسة  1629 عادل احمد محمد نور الدين 28 6

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2014 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2098 عبدالرحمن إبراهيم سامي عبدالرحيم 29 7

 مجمع-السويس اوالد 1تحت  2014 ذكر المدرسة الرياضية بالسويس 2099 بالل أحمد محمد محمود 30 8

 6193 اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي وطني شبين 1914 اسالم ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم 31 18

 مجمع-اسطول اوالد 1تحت  2013 ذكر نادي األسطول البحري 4444 احمد احمد خميس ابراهيم  32 19

 مجمع-السويس بنات 1تحت  2013 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1619 ايسيل سامح احمد 33 14

 مجمع-السويس بنات 1تحت  2013 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1620 ريماس على حسن 34 15

 مجمع-السويس بنات 1تحت  2013 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 1872 الرا احمد اسامه 35 16

 مجمع-السويس بنات 1تحت  2013 انثى المدرسة الرياضية بالسويس 2097 مريم إبراهيم سامي عبدالرحيم 36 17
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