
 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 سنوات أوالد  9تحت 
 

 

 بناتسنوات  9تحت  
 

 

 أوالد  سنوات 11تحت

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 1399 0:14:47 مصطفي عماد عبدالحميد 1

البحرينادي األسطول  1993 0:15:30 محمود يوسف عبدهللا عبد الرحمن  2  

 نادي األسطول البحري 1997 0:15:44 يوسف همام عطيه   3

 حر 2018 0:16:01 معاذ ياسر فتحي ابراهيم  4

 نادي الشرقية للدخان 1605 0:16:32 عمر احمد محمد نور الدين 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  479 0:17:24 يوسف مصطفى محمد عبد الكريم   6

 نادي الشرقية للدخان 1129 0:17:49 تميم محمد امير  7

 نادي الشرقية للدخان 1127 0:18:15 تيام محمد امير  8

 نادي األسطول البحري 2071 0:18:25 انس حسام الدين مصطفى   9

 حر 1681 0:18:54 محمد شريف احمد توفيق 10

 أكاديمية ستار سبورت 1327 0:19:59 يونس ايراهيم تيسير   11

 

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

 المدرسة الرياضية بالسويس 1165 0:17:25 فريده احمد عزت محمد  1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1190 0:17:40 حبيبه محمد عبدهللا محمد   2

 أكاديمية ستار سبورت 1722 0:17:46 جومانه محمود حسن  3

 نادي بيجاسوس دريم الند  1789 0:20:03 ملك حسين أمين  4

 المدرسة الرياضية بالسويس 1873 0:22:22 لميس احمد اسامه 5

DNF  فريدة أدهم عبد السالم حسن DNF 1839  المدرسة العسكرية بالهايكستب 
 

 

 

 

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي األسطول البحري 2072 0:14:46 يوسف هاني الحسيني ثروت   1

 نادي بيجاسوس دريم الند  1431 0:19:42 مروان محمد السيد فتحي   2

 نادي منتخب السويس  1766 0:20:34 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  3

 أكاديمية ستار سبورت 1734 0:20:47 محمد باسم يسري محمد محمد  4

 المدرسة الرياضية بالسويس 1667 0:21:07 ياسين عالء فرج حقيق 5

 النادي / الهيئة رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 أكاديمية ستار سبورت 1208 0:18:26 عاليا احمد محمد   1



 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 سنة أوالد  13تحت  
 

 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي األسطول البحري 2074 0:13:44 محمد هاني الحسيني ثروت   1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  476 0:13:55 ياسين محمود محسن محمود  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 723 0:14:05 يوسف عادل عبد العال حنفى   3

الرياضية بالسويسالمدرسة  413 0:14:10 اسام عبد اللطيف على   4  

 المدرسة الرياضية بالسويس 1657 0:14:37 باهر فادي شوقي عوض  5

 نادي األسطول البحري 2067 0:16:05 فاروق محمد فاروق  6

 نادي بيجاسوس دريم الند  1782 0:16:33 علي محمد أحمد  7

بالسويسالمدرسة الرياضية  1312 0:17:37 محمد احمد محمد نور الدين  8  

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1284 0:17:55 مروان سامح صالح الدين حسن 9

 نادي الشرقية للدخان 1407 0:18:11 يونس محمد عمر أحمد غنيم  10

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1838 0:18:47 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  11

 نادي وطني شبين 2085 0:20:33 يوسف محمد كامل الجندى 12

DNF  نور الدين عمرو السيد شعالن DNF 2088 نادي وطني شبين 

DNS  ياسين محمد سعد عبده DNS 1682 حر 

 

 سنة بنات 13تحت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي بيجاسوس دريم الند  1363 0:14:38 جودي محمد السيد فتحي   1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  388 0:15:11 أشرف محمد عبد السالم جنة  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  781 0:15:49 البتول الحسن نصر الدين  3

 نادي األسطول البحري 1996 0:16:02 ايه ياسر احمد مجاهد  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  517 0:16:04 جنى سامح محمد على  5

 نادي بيجاسوس دريم الند    0:16:29 فاطمه كريم العدل 6

 نادي الرواد الرياضي 1698 0:18:21 جودي وليد محمود عطيه  7

 المدرسة الرياضية بالسويس 1658 0:19:10 تالين اكرم تهامي محمد فرج   8
 

 

 19ناشئين تحت   -اسبرنت 

 

 

 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  307 0:57:34 سيد شريف عبدالقادر 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  270 1:02:56 يوسف محمود السيد عثمان 2

 نادي الهرم الرياضي 924 1:04:00 عبد الرحمن أحمد مختار   3

 بالسويسالمدرسة الرياضية  416 1:04:46 عمر محمد كارم علي   4

 نادي األسطول البحري 1991 1:08:36 محمد وليد سعيد  5

 نادي الرواد الرياضي 1704 1:08:54 عبد الرحمن احمد محمد رميس  6

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  738 1:10:32 بالل محمد أحمد صبحى إبراهيم  7

 الرياضينادي الرواد  1703 1:13:28 عبد الرحمن وليد محمود عطيه 8



 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 

 19تحت  اتناشئ   -اسبرنت 

 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 793 1:09:55 جمانه ياسر عبد اللطيف  1

روان مصطفي عبد الرحمن محمد ابراهيم  2  حر 1125 1:10:53 

األسطول البحرينادي  1994 1:19:23 شهد وليد محمد فهيم   3  

 نادي الرواد الرياضي 1702 1:26:44 نوران محمد علي محمد  4
 

 

 

AG  رجال   29-20اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 395 1:07:31 عبد الرحمن ناصر سالم   1

 الشرقية للدخاننادي  1134 1:13:34 مصطفي محمد حسين 2

 نادي الشرقية للدخان 556 1:18:44 محمد طلعت عبد السميع  3
 

 

AG  رجال   39-30اسبرنت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

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

 حر 1087 1:28:10 محمد السيد أحمد مرسي   2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1868 1:41:52 ماجد مجدي رمزي عياد  3

DNS  مصطفى جالل سيد DNS 1215 أكاديمية ستار سبورت 

 

AG  سيدات 49-40اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي الشرقية للدخان 802 1:44:03 رانده محمد سمير محمود  1
 

 
AG  رجال 59-50اسبرنت 

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي الشرقية للدخان 688 1:35:55 جمال عباس عبد هللا سعيد  1

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 

 رجال  23تحت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

خالد مصطفي عابد حسنين اسماعيل سيف الدين  1  المدرسة العسكرية بالهايكستب 279 0:57:31 

 المدرسة الرياضية بالسويس 666 0:57:32 عمر عالء الدين عبدالحميد  2

 نادي الشرقية للدخان  866 1:06:08 محمود أحمد محمد عبدهللا  3

 نادي الشرقية للدخان  355 1:08:57 احمد محمد حسن  4

 نادي بيجاسوس دريم الند 1813 1:12:11 المعتصم باهلل عماد سيد 5

DNF  شريف البدوي رزق فرج DNF 2081  نادي الشرقية للدخان 
 

 سيدات 23تحت 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي بنك األهلى المصري 446 1:13:07 يارا محمد بيومى 1

 نادي الشرقية للدخان 1465 1:25:08 رنا حسن صابر  2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  DNF 300 مرام ياسر محمد السيد 3
 

 رجال  عمومى

 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي الشرقية للدخان 590 0:57:40 عبد الرحمن ياسر 1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  296 0:58:08 مهند ياسر محمد السيد 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1174 0:59:08 محمود اسامه رضوان محمد 3

 نادي الشرقية للدخان 687 1:12:12 بالل وزير نافع حسن 4

 نادي الشرقية للدخان 751 1:16:06 يحي جمال سيد عبد العزيز 5

 الشرقية للدخاننادي  1675 1:17:00 يامن جمال على صدقى  6

 نادي الشرقية للدخان 1578 1:35:56 مهاب شريف عبد الحليم  7

DNF   اسالم محمود محمد السيد DNF 28 المدرسة الرياضية بالسويس 
 

 عمومى سيدات

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 العسكرية بالهايكستب المدرسة  298 1:05:47 رحاب حمدي عبدالوهاب رياض 1

 نادي بنك األهلى المصري 321 1:26:52 ميار محمد بيومي 2

 

 

 

 

 

 



 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 15شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي األهلي السكندري  1333 0:31:56 محمد عمرو السيد عبدالعزيز محمد  1

 نادى الشرقية   804 0:33:36 العزيزاحمد محمد احمد عبد  2

 حر 3007 0:35:55 ادم سامح صاءب 3

 المدرسة الرياضية بالسويس 1660 0:36:06 عبدالرحمن رمضان عبدالمرضي عبد العزيز   4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1051 0:36:33 مروان باسم حسين محمد   5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  265 0:37:09 مهند أيمن على محمد  6

 المدرسة الرياضية بالسويس 672 0:37:46 ياسين احمد عزت محمد  7

 نادي بيجاسوس دريم الند  1359 0:38:17 عبد العزيز محمد صبحي   8

 نادي الشرقية للدخان 2084 0:41:00 مرقص يوسف صبري  9

 الرياضية بالسويسالمدرسة  49 0:41:34 عبدالرحمن اشرف مصطفي  10

 أكاديمية ستار سبورت 1723 0:43:52 ياسين ابراهيم تيسير 11

 نادي وطني شبين 2086 0:48:01 عمر اسالم الفيشاوى 12

 حر 1119 0:52:43 بالل احمد سمير ابراهيم  13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15تحت  تبا اشسوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة رقم القيد  الزمن اسم الالعب الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 52 0:36:16 رنا ناصر حربي عبد السميع حجاب 1

 نادي األسطول البحري 2073 0:36:35 ساره هاني الحسيني ثروت   2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1473 0:38:08 زينب عماد عبدالحميد  3

 الشرقية للدخاننادي  1594 0:40:48 مرام خالد علي دويدار  4

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  269 0:41:45 سما مصطفى محمد عبد الكريم   5

 حر 1683 0:44:56 سلمى شريف احمد توفيق 6

 نادي األسطول البحري 2068 0:49:35 جني السيد رمضان  7

DNS  ملك عز الدين على محمود DNS 1613 المدرسة الرياضية بالسويس 

 

 17شباب تحت سوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي بنك األهلى المصري 315 0:32:26 يوسف محمد بيومي 1

 أكاديمية ستامنا  1081 0:32:45 مروان حاتم حسن ابو عضمة 2

 نادي الشرقية للدخان 1259 0:33:04 احمد رامي السيد عبد هللا   3



 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 المدرسة الرياضية بالسويس 1315 0:33:26 مختار عماد عبدالحميد 4

 نادي الشرقية للدخان 1581 0:33:41 احمد سامح سيد محمد  5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  684 0:33:42 إسالم هشام محمد على  6

 المدرسة الرياضية بالسويس 1264 0:33:43 اسالم محمد عاطف حسين 7

 حر 1095 0:34:44 الدين مصطفي عبد الرحمن محمد حسام  8

 نادي الشرقية للدخان 991 0:34:56 مارتن متي   9

 نادي الشرقية للدخان 1598 0:35:25 مازن محمد سيد قاسم  10

 المدرسة الرياضية بالسويس 48 0:35:37 علي عبد اللطيف على   11

 نادي األهلي السكندري  6195 0:35:38 كريم مصطفى كامل عبد الحميد حسن 12

 نادي األسطول البحري 1995 0:37:27 حمزه محمد احمد حسين  13

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  391 0:37:39 أحمد عبدهللا محمود عبدهللا  14

 نادي األسطول البحري 2070 0:38:23 زياد محمد السيد  15

 المدرسة الرياضية بالسويس 1156 0:40:00 احمد محمد زكي عبد الحميد  16

 نادي األسطول البحري 1992 0:45:11 براء ايهاب منير  17

 نادي الشرقية للدخان 1590 0:45:57 مروان أيمن السيد عبد المطلب  18

 نادي الشرقية للدخان 2083 0:46:16 يوسف صبري علي ادريس  19

DNS  اشرف محمد احمد DNS 1461 حر 
 

 

 

 

 17تحت  تبا اشسوبر اسبرنت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  960 0:46:14 حبيبة على عمر محمد   1

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  271 0:47:37 روميساء عبد العزيز لبيب حسين   2

 نادي األسطول البحري 1998 0:50:33 سجده إيهاب منير   3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  1754 0:53:51 ملكة رامى محمد على  4

 نادي الرواد الرياضي 1701 0:59:30 لي لي حسام الدين محمد  5

 

 رجال 19-18سوبر اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة العسكرية بالهايكستب  903 0:36:22 كريم أحمد مصطفى عارف   1

 نادي األسطول البحري 2065 0:36:23 مروان اشرف عبد العال العدروسي  2

 نادي الشرقية للدخان 1555 0:40:16 علي حسن صابر شعبان  3

 نادي الشرقية للدخان 2030 0:43:55 حسام الدين محمد اسماعيل  4

 

 سيدات 19-18سوبر اسبرنت 



 بطولة الجمهورية للترايثلون   

 2022 مـــارس 26السويس 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي األسطول البحري   0:46:26 سمية ناجى محمد  1

 

 رجال 29-20سوبر اسبرنت 

 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 حر 2045 0:35:42 يوسف ايهاب حنفي محمود  1

 نادي األسطول البحري 4444 0:35:50 مصطفى حسين عبد الصمد   2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1173 0:36:34 محمد حامد محمد حامد  3

 المدرسة الرياضية بالسويس 171 0:39:16 إبراهيم محمود إبراهيم عبد المطلب  4

 ستار   0:40:04 محمد عبد الناصر محمد  5

 المدرسة الرياضية بالسويس 1941 0:44:24 عاصم محمود ذهب 6

 

 سيدات 29-20سوبر اسبرنت 
 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس  1108 0:44:28 رضوي عبد هللا محمد 1

 

 

 

 

 رجال 39-30سوبر اسبرنت 
 

 الهيئة النادي /  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 المدرسة الرياضية بالسويس 282 0:37:35 محمد محمد حمدى 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1386 0:37:43 احمد محمد حبشى حسين  2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1194 0:38:38 نبيل عادل السيد محمود  3

 

 رجال 49-40سوبر اسبرنت 
 

 النادي / الهيئة  رقم القيد  الزمن  اسم الالعب  الترتيب 

 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 1688 0:44:23 محمود ابراهيم محمد ابراهيم  1

DNS   أحمد كمال عطية هيبة DNS 1930 حر 

DNS أحمد محمد عبد المقصود إبراهيم DNS 2029 نادي الشرقية للدخان 

 


