
رجال

الزمنالنادىاالسمالمركز

 
04.13.59المؤسسه الرياضيةدمحم احمد حسن احمد دومه1
04.18.17المؤسسه الرياضيةاحمد عبدهللا دمحم يسرى احمد2
11.00.19حدائك االهرامعمر عامر دمحم زكى3

سيدات

الزمنالنادىاالسمالمركز

05.22.72نادى الجيشوفاء حامد حسن حامد1
06.27.36نادى الجيشمنة هللا سراج الدين سيد محمود2
07.43.58المؤسسه الرياضيةهدير حسين احمد بيومى3

DNSحدائك االهرامنورا لطب سيد دمحم

21ناشئين 

الزمنالنادىاالسمالمركز

04.11.42المؤسسة الرياضيةعلى احمد كمال عبدالفتاح1
04.18.20نادى الجيشعلى الدين طارق دمحم على2
04.20.42المؤسسة الرياضيةيوسف دمحم عبدالحى عبدالرحمن3
04.25.30المؤسسة الرياضيةكريم دمحم محمود فهمى سيد4
06.55.04المؤسسة الرياضيةزياد دمحم احمد فكرى حسين5

18ناشئين

الزمنالنادىاالسمالمركز

05.00.10نادى الجيش(.)مهاب احمد خليل دمحم خليل الساعى 1
05.01.20نادى الجيشعبدالرحمن دمحم صديك عبدهللا على2
05.12.59حدائك االهراممحمود هانى محمود فراج عثمان3
05.14.98نادى الجيشإبراهيم ايمن إبراهيم احمد السيد4
05.53.40المناه الرياضىاحمد اسامه فهمى دياب5
06.30.31نادى الجيشيوسف وائل دمحم المهدى عبدالرحمن7
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16ناشئين 

الزمنالنادىاالسمالمركز

05.14.08حدائك االهراممازن إيهاب عبدالتواب عالم عبدالتواب1
05.22.61المناه الرياضىحمزه ياسر حسن دمحم سليم2
05.24.15المناه الرياضىعمر مصطفى عبدهللا احمد عبدالغنى الفولى3
05.49.67نادى الجيشادهم دمحم صديك عبدهللا4
05.52.72نادى الجيشستيفن سمير عزت بسطوروس سالمه5
06.11.97المؤسسة الرياضيةمروان احمد حسن احمد دومه6
06.13.39نادى الجيشاحمد ايمن إبراهيم احمد السيد7
07.13.07نادى الجيشعلى احمد على العبد8
07.20.34المناه الرياضىرامز عماد احمد فهمى9

08.51.75المناه الرياضىدمحم سامح رجب حسن دمحم10
09.50.39المناه الرياضىمعاذ دمحم احمد مصطفى على11

DNSنادى الجيشدمحم امجد دمحم حسين حسن

13ناشئين 

الزمنالنادىاالسمالمركز

01.56.24المناه الرياضىمروان احمد دمحم عبدالكريم دمحم1
01.56.73نادى الجيش(.)سليم عمر فاروق عمر حسن شحات 2
02.17.17المناه الرياضىاحمد وليد دمحم إبراهيم موسى3
02.21.27نادى الجيشيس دمحم احمد سالم4
02.25.13حدائك االهرامحمزه سمير رافت عبدالمنعم لابيل5
02.27.10نادى الجيشمينا ماركو نادى جرحس إبراهيم6
02.53.16المناه الرياضىعلى دمحم سيد دمحم محمود7
03.02.76المناه الرياضىعبدهللا دمحم سيد دمحم محمود8
03.09.00المناه الرياضىعاصم سيد عبدالعزيز سيد احمد عبدالرحيم9

21ناشئات 

الزمنالنادىاالسمالمركز

07.45.85حدائك االهرامنغم دمحم صالح السيد جاد1
09.26.82المناه الرياضىتسنيم طارق عبدالرحيم احمد2
10.04.74نادى الجيشبسمله عمرو على عفيفى دمحم 3

DNFالمؤسسة الرياضيةسلمى اشرف عبدالحميد عبدالوهاب سليمان

   
      



18ناشئات 

الزمنالنادىاالسمالمركز

04.58.08حدائك االهرامسما خالد دمحم احمد عفيفى1
05.13.28نادى الجيشايمى امير مجدى الصاوى شاهين2
09.16.48المناه الرياضىندى دمحم حافظ ابراهيم المهدى3
09.51.84نادى الجيشماهيتاب ايمن على حسنين رفاعى4

16ناشئات 

الزمنالنادىاالسمالمركز

05.50.50المؤسسة الرياضيةداليا مجدى دمحم صبح سيد منصور 1
05.52.49نادى الجيش(.)جومانه احمد خليل دمحم خليل الساعى 2
06.04.01نادى الجيشماجوندرا ماركو نادى جرجس 3
06.15.44المناه الرياضىربا ماجد فاضل عبدالرحمن4
06.35.23نادى الجيشكنزى دمحم احمد سالم ابوالمجد5
07.45.87نادى الجيشهيفن امير مجدى الصاوى شاهين6

13ناشئات 

الزمنالنادىاالسمالمركز

02.10.27المناه الرياضىبسمله احمد غنيم دمحم عبداللطيف1
02.12.47نادى الجيش(.)حنان احمد احمد دمحم موسى 2
02.12.84حدائك االهرامندى رفعت محمود عبدالحميد3
02.27.30نادى الجيش(.)جيداء دمحم احمد سالم 4
02.30.54حدائك االهرامريتاج امير عبدالمجيد فريد حسن5
02.33.55حدائك االهرامجنى أنور دمحم نجيب أنور دمحم6
03.06.86المناه الرياضىجويريه هيثم دمحم عبده على7

03.24.74المناه الرياضىاريج احمد فتحى عبدالرحمن8

   
      


