
  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     6266مارس 62السويس 
 

 سنوات أوالد 11تحت 

 

 بناتسنوات  11تحت  
 

 

 أوالد سنوات 11تحت

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 442 0:15:04 عمار محمد عبد الرحيم  1

 العسكرية بالهايكستبالمدرسة  1750 0:15:25 مهند أحمد سعيد على 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 989 0:15:34 معاذ محمد محمد الصغير  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 389 0:16:03 عبد الرحمن محمد أنور عبد السالم  4

 نادي األهلي السكندري 1332 0:17:17 سفيان مصطفى محمد خميس 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1838 0:18:07 سيف الدين أدهم عبد السالم حسن  6

 حر 1679 0:18:15 يوسف محمد حسن السمان 7

 نادي الشرقية للدخان 1593 0:19:09 شهاب محمد 8

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1280 0:19:20 مازن باسم حسين محمد  9

 حر 3009 0:21:31 مروان اسامة هارون عمر 10

 
 

 

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

 نادى بيجاسوس   0:15:51 جودى محمد سيد 1

 نادى بيجاسوس   0:18:36 فاطيما كريم العدوى 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1634 0:19:57 جني احمد محمد عبد القادر 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 401 0:15:33 محمود محمد أنور عبد السالم  1

 الشرقية للدخاننادي  1605 0:16:23 عمر احمد محمد نور الدين 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 477 0:17:08 معز محمد عبد الرحيم  3

 المدرسة الرياضية بالسويس 1659 0:20:26 ياسين اكرم تهامي محمد فرج  4

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1722 0:17:09 جومانه محمود حسن  1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1165 0:17:46 فريده احمد عزت محمد 2

 حر 1544 0:18:43 جيرا جرجس عريان ميخائيل  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1839 0:22:32 فريدة أدهم عبد السالم حسن  4

 بالسويسالمدرسة الرياضية  1668 0:23:59 ياسمين عالء فرج حقيق 5

 المدرسة الرياضية بالسويس 2027 0:25:42 جودى احمد محمد عبد القادر 6



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     6266مارس 62السويس 
 

 سنة أوالد 9تحت  
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي منتخب السويس 1779 0:17:43 يامن محمد بكرى محمد  1

 حر 1537 0:18:06 مالك محمد عبدالحليم حامد 2

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:18:52 سيف مصطفى السيد  3

 أكاديمية ستار سبورت 1734 0:18:52 محمد باسم يسري محمد محمد 3

احمدصالح محمد عمر  5  نادي الشرقية للدخان 1497 0:19:22 

 أكاديمية ستار سبورت   0:20:03 محمد خالد عز 6

 المدرسة الرياضية بالسويس 1709 0:20:43 يوسف محمد محمد الصغير 7

 نادي منتخب السويس 1766 0:21:27 محمد عمرو فتحى أبو الحسن  8

السويس نادي منتخب 1767 0:27:15 أحمد محمود عبد العزيز  9  

 

 سنة بنات 9تحت 

 
 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:19:58 الرا احمد جمعه 1

 أكاديمية ستار سبورت 1111 0:22:42 لينه احمد جمعه  2
 

 سنة 11شابات تحت
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 837 0:37:37 محمد صالح السيد رنا 1

 نادي الشرقية للدخان 1651 0:40:52 مريم هشام سيد عبد الحميد 2

 نادي األهلي السكندري 1144 0:49:46 رويم ياسر عناية هللا محمد جاد 3

 
 

 سنة 11شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 910 0:33:31 إبراهيم محمود فاروق فضل  1

 المدرسة الرياضية بالسويس 1633 0:33:52 يوسف احمد محمد عبد القادر 2

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1752 0:34:21 عبد الرحمن محمد يوسف 3

 نادي منتخب السويس 2079 0:34:48 أحمد فرغلى عبد اللطيف 4

 المدرسة الرياضية بالسويس 1632 0:36:04 محمد احمد محمد عبد القادر 5

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1755 0:36:56 أحمد هشام أحمد عبدهللا  6

 المدرسة الرياضية بالسويس 1617 0:38:17 عبدهللا محمد عبدهللا زياده  7

 حر 3002 0:40:01 علي محمود عبد الغفار عالم 8

 نادي منتخب السويس 1769 0:40:02 حمزة عادل عبد العظيم  9

 

 

 

 



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     6266مارس 62السويس 
 

 سنة 11شابات تحت
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي األهلي السكندري 1011 0:44:52 بسملة سعيد احمد محمد الكبابجى 1

 نادي األسطول البحري 4444 0:46:41 نور الهدى جابر عطيه  2

 نادي األسطول البحري 2069 0:53:39 ريتاج حسام الدين محمد  3

 

 سنة 11شباب تحت 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1279 0:30:41 إبراهيم حجاب صابر عبد السميع  1

بالهايكستبالمدرسة العسكرية  1751 0:31:29 أحمد تامر  فاروق  2  

 نادي األسطول البحري 1999 0:33:12 عبد الرحمن محمد السيد  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 1749 0:33:42 مهند محمد صالح محمد  4

 نادي األهلي السكندري 1008 0:35:01 مهاب تامر احمد سامى 5

 نادي الشرقية للدخان 1469 0:35:16 عبد الرؤوف احمد عبد الرؤوف 6

 نادي األهلي السكندري 1445 0:36:03 محب طائف كمال االزهرى 7

 المدرسة الرياضية بالسويس 1320 0:38:29 زياد اسامه رمضان محمد 8

 نادي الشرقية للدخان 388 0:39:06 محمد عصام عبد الحميد عبد المحسن  9

 نادي الشرقية للدخان 1481 0:45:25 فارس محمد 01

عمر كريم اسامة هارون 00  حر 3008 0:52:38 
 

 

AG  سنة رجال 19: 11سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1597 0:31:11 عبدالرحمن حمدى زكريا خليفة 1

 نادي الشرقية للدخان 1608 0:31:22 عزالدين حمدى زكريا 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 415 0:38:38 احمد مصطفي ناجح احمد  3

 المدرسة العسكرية بالهايكستب 385 0:41:09 محمود عبدهللا محمود  4

 نادي األسطول البحري ؟ 0:43:35 معتز عادل عبد الستار احمد  5

 حر 2078 0:43:42 احمد سيد احمد ناصر  6

DNS مازن محمد عبد الحكيم محمد DNS 882 المدرسة الرياضية بالسويس 
 

 

 

 

 

 

 



  دواثلونبطولة الجمهورية لل 

     6266مارس 62السويس 
 

 
AG  رجالسنة  69: 62سوبر 

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 1919 0:30:39 شريف عبدالحليم محمد عبدالحليم 1

 المدرسة الرياضية بالسويس 884 0:30:49 زياد يونس محمد فكري  2

الرياضية بالسويسالمدرسة  40 0:31:28 خالد سيد غريب التايب  3  

 أكاديمية ستار سبورت   0:32:28 محمود عماد زكريا 4

 المدرسة الرياضية بالسويس 441 0:33:39 كريم عز العرب على 5

 المدرسة الرياضية بالسويس 946 0:34:06 هيثم طارق السعيد 6

 أكاديمية ستار سبورت 1716 0:35:27 رضا محمد محمد  7

 أكاديمية ستار سبورت 1726 0:37:34 شريف عصام صالح  8

DNS محمد جمال حسين محمود DNS 1480 نادي الشرقية للدخان 

DNS عادل نبيل سعد عزت DNS 1472 نادي الرمل الرياضي باألسكندريه 

DNS عمر حسين شبل DNS 803 المدرسة الرياضية بالسويس 

   
 سيدات سنة 69: 62 سوبر

 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 المدرسة الرياضية بالسويس 1449 0:47:28 فاطمه جمال احمد 1

 نادي الشرقية للدخان 2082 0:49:38 اميره محمد علي برهام 2
 

AG رجال   سنة 19: 12سوبر 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 أكاديمية ستار سبورت 1215 0:32:23 مصطفى جالل سيد  1

 المدرسة الرياضية بالسويس 282 0:34:43 محمد محمد حمدى 2

 المدرسة الرياضية بالسويس 1194 0:34:52 نبيل عادل السيد محمود 3

 المدرسة الرياضية بالسويس 291 0:36:55 ابراهيم فهمي محمد جمال 4

بالسويسالمدرسة الرياضية  1614 0:36:58 محمد عادل محمد يوسف 5  

 حر 1684 0:38:10 محمد مصطفى عبدهللا نبهان  6
 

 

AG رجال سنة 09: 02سوبر 
 

 الهيئة/ النادي  رقم القيد الزمن اسم الالعب الترتيب

 نادي الشرقية للدخان 556 0:35:28 مصطفي ابراهيم محمد احمد 1

 نادي بيجاسوس دريم الند 1435 0:42:44 محمد السيد فتحي  2

 حر 3006 0:54:47 المغاورى احمد محمدتامر  3
 


