
 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 ّبشئبدسْخ  11ىَرديخ ا

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

انزُػيطيخ انجسيرح   2006 28.36انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2006 1.03.00انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2004 2.20.09األْهي يصطفي  يُخ هللا يعبر يحًذ  و حرح200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2011 4.50.52 انغبثخضبَذي أيًٍ عبطف ركي  و حرح400

انحًٕٓريخ األْهي  1997 10.11.44انػًص ضٓي عجذ هللا إثراْيى يحًٕد  و حرح800

       و حرح1500

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2012 36.69 األْهي ُْب يصطفي أحًذ حًذي األعصر و صذر50

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 1.19.72األْهي  انػحري نًي طبرق حطٍ يحًذ و صذر100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 2.52.69األْهي  انػحري نًي طبرق حطٍ يحًذ و صذر200

طيخ انزُػيانجسيرح   2006 33.74انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و ظٓر50

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2011 1.14.50األْهي يريى راغذ عجذ انًُعى ْالل  و ظٓر100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 2.39.30األْهي  يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و ظٓر200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2006 30.19انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

انجًٕٓريخ األْهي   2008 1.11.50ٔادي دجهخ اَب خبنذ عجذ انًُعى عقم  د و فراغخ100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 1996 2.39.61األْهي رغذح فبيس يحًذ حهًي   و فراغخ200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2006 2.36.70األْهي عٓذ طبرق نجيت رضزى   و يزُٕع200

انجًٕٓريخ األْهي  1997 5.43.52انػًص ضٓي عجذ هللا إثراْيى يحًٕد  و يزُٕع400

 و حرح50×4
ّذي ٌسري  –      اىجذري   دسبً رٗاُ 

ٍٍرّب شرٌف  –              رٗاُ دسًْ  
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2006 2.05.71ضجٕررُج 

 و حرح100×4
ٍٖب ٌسري عقو  –أٌسو ٍجذ اىسٍذ        

  سيًَ أٌَِ أدَذ    –  ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ 
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2011 4.36.11 األْهي

 و حرح200×4
رإبربة دسِ      –         أسَبء قطبرٌٔ

سبرح إسَبعٍو   –           ّفٍِ اىسٍذ    
كأش يصر  ضزبد انقبْرح 1998 10.01.13األْهي 

 و حرح50×10

ٍ٘رٗ  ٕبٍّب ٕبًّ  –     رثب عجذ اىفزبح  

فخري را عَبد ٌب –      ّ٘رٕبُ مَبه    

أٍٍْخ رضب   –             ٍٍرّب ّجٍو       

ىًَ طبرق دسِ  –            دجٍجخ ٕشبً

ًٍ دسبً      –             ٍْخ هللا ش٘شخ 

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 5.20.18األْهي 

 و يزُٕع50×4
جَبّب اىَغرثً   –              رّب ٍذَ٘د 

ا رأفذ ىجٍت  ٍٍرُ –     ىجٍت طبرق عٖذ 
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2006 2.18.23األْهي 

 و يزُٕع100×4
فخري ٌبرا عَبد  –      ٍ٘رٕٗبٍّب ٕبًّ 

ٍذَ٘د رثب ٍبجذ  –      ّذي عبده سٍذ   
انقبْرح األْهي   2007 5.12.88األْهي 

E.A.T   



 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 ّبشئبدسْخ  12اىَرديخ 

 

 اىجطـ٘ىخ  ىذَــبًا اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 27.39انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 1.00.79انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

انجًٕٓريخ األْهي  2008 2.13.41األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و حرح200

انجًٕٓريخ األْهي  2008 4.40.93األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  اَيب يحًذ ْبَيِ و حرح400

انقبْرح انجيع  2001 9.48.38انجسيرح حجبزي  خبنذ ديُب يصطفي  و حرح800

       و حرح1500

انجًٕٓريخ األْهي  2008 35.66األْهي  انػحري نًي طبرق حطٍ يحًذ و صذر50

انجًٕٓريخ األْهي  2008 1.17.76األْهي  انػحري نًي طبرق حطٍ يحًذ و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2008 2.45.21األْهي  انػحري نًي طبرق حطٍ يحًذ و صذر200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 31.85انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و ظٓر50

ح انجًٕٓري ضزبد انقبْرح 2007 1.09.99انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و ظٓر100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2011 2.29.71األْهي يريى فبرٔق يحًذ يحًذ يرضي  و ظٓر200

 انعرثيخ/ دانحرثيخ   كهيخ 2007 28.86انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

انعرثيخ / دانحرثيخ   كهيخ 2007 1.06.36انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انجًٕٓريخ األْهي  2008 2.27.98يذيُخ َصر يحطٍ عجذ انعبل طعيًّ غيًبء  و فراغخ200

انقبْرح األْهي   2007 2.32.14األْهي عٓذ طبرق نجيت رضزى   و يزُٕع200

انقبْرح األْهي   2007 5.23.03األْهي را َب يحًذ يحًٕد أحًذ  و يزُٕع400

 و حرح50×4
 سيًَ دسّ٘خ  –     اىجذريدسبً رٗاُ 

ٍٍرّب اىذسًٍْ   –            ّذي ٌسري   
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 1.59.42ضجٕررُج 

 و حرح100×4
سيًَ دسّ٘خ   –    اىجذري دسبً رٗاُ 

 ٍٍرّب اىذسًٍْ –          رٗاُ أشرف   
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 4.19.25ضجٕررُج 

 و حرح200×4
عثَبُ  طبرق شٖذ  –       ٍٍبر صالح   

اىشبرىً سبٍخ إّجً  –   ثرإٌٍ   ّذي إ
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2005 9.40.48ضجٕررُج 

 و حرح50×10

ٍٍرّب ىجٍت   –             سبرٓ أدَذ دَبد

ّذا عجذ اىفزبح  –             ٍٍرّب ٍبىل   

 را ّب ٍذَذ ٍذَ٘د –    قبسٌدسٍِ رٌٌ 

آالء اىصفزً  –             ًّٖ سيطبُ    

ىجٍت عٖذ طبرق  –      ىَغرثً جٍ٘بّب ا

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 5.02.98األْهي 

 و يزُٕع50×4
ّ٘راُ فيٍفو  –    سٍَذخ طبرق ٍذسِ 

ٌبسٍَِ أدَذ   –  سيًَ جَبه اىذٌِ      
انجًٕٓريخ  انًعبدي 2010 2.17.37انًعبدي 

 و يزُٕع100×4
دسِ   ىًَ طبرق –     ٕبٍّب ٕبًّ ٍ٘رٗ

ٍذَ٘د رثب ٍبجذ  –     فخري ٌبرا عَبد 
انجًٕٓريخ  األْهي 2008 4.48.68األْهي 

E.A.T 



 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 ادسْخ ّبشئ 13 اىَرديخ

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 27.03انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ   و حرح50

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 59.12نجسيرح افريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ   و حرح100

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 2.10.44ضجٕررُج رٔاٌ حطبو يُير عهي انجذري  و حرح200

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 4.32.21األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح400

انقبْرح انجيع  2001 9.28.29انًعبدي ضهيى   ْبَئ يحًذْجّ هللا   و حرح800

كأش يصر األْهي   2005 18.04.12انًعبدي دانيب يجذي أييٍ انصيرفي   و حرح1500

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2004 35.41األْهي يي عبطف عجذ انفزبح حطٍ  و صذر50

كأش يصر  األْهي 2009 1.16.37األْهي نًي طبرق حطٍ يحًذ انػحري  و صذر100

كأش يصر  األْهي 2009 2.45.10األْهي نًي طبرق حطٍ يحًذ انػحري  و صذر200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 31.85انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و ظٓر50

انقبْرح انجيع  2002 1.08.32انجسيرح حجبزي  خبنذ ديُب يصطفي  و ظٓر100

انقبْرح األْهي  2009 2.26.12األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و ظٓر200

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 27.81انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 1.03.93انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 2.21.93 يذيُخ َصر يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

انجًٕٓريخ  األْهي 2008 2.27.47األْهي   عٓذ طبرق نجيت رضزى و يزُٕع200

انقبْرح  األْهي 2009 5.16.55األْهي  يبرا عًبد إثراْيى فخري و يزُٕع400

 و حرح50×4
سيًَ دسّ٘خ   –    اىجذريدسبً  رٗاُ

ٍٍرّب اىذسًٍْ   –             ّذي ٌسري 
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 1.59.42ضجٕررُج 

 و حرح100×4
 رؤٌخ ٍشبىً    –  ٍرٌٌ أشرف اىسٍذ    

ّذي دسٍِ فٌٍٖ     –ٌبسٍَِ عيً ثنر  
انعرثيخ انجسائر  2011 4.10.61انًُزخت 

 و حرح200×4
 

  
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 1995 9.06.24األْهي 

 و حرح50×10

ىجٍت  رأفذ ٍٍرّب  –       سبرٓ دَبد      

ّذا عجذ اىفزبح  –              ٍٍرّب ٍبىل  

را ّب ٍذَذ ٍذَ٘د  –   قبسٌ دسٍِ رٌٌ 

آالء اىصفزً  –              ًّٖ سيطبُ   

  ىجٍت عٖذ طبرق –       جٍ٘بّب اىَغرثً

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 5.02.98األْهي 

 و يزُٕع50×4
 ٌبسٍَِ عجذاىردَِ  –         سبىً صقر

ٕذي اىذٍٍري      –        قطبرٌخ  أسَبء 
انعرثيخ عًبٌ  2000 2.12.05انًُزخت   

 و يزُٕع100×4
 

 
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 1995 4.40.41األْهي  

E.A.T 



 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

اد سْخ ّبشئ 14اىَرديخ 

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

األفريقيخ  يٕريػيٕش 2009 26.36انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

كأش يصر  األْهي 2009 58.37انجسيرح يبٌ فريذح ْػبو أحًذ عث و حرح100

األفريقيخ  ضزبد انقبْرح 1991 2.07.64األْهي راَيب عًرٔ يصطفي عهٕاَي   و حرح200

األفريقيخ  ضزبد انقبْرح 2002 4.29.49انًعبدي ْجّ هللا  ْبَئ يحًذ ضهيى   و حرح400

األفريقيخ  د انقبْرحضزب 2002 9.13.96انًعبدي ْجّ هللا  ْبَئ يحًذ ضهيى   و حرح800

األفريقيخ  ضزبد انقبْرح 2002 17.41.88انًعبدي ْجّ هللا  ْبَئ يحًذ ضهيى   و حرح1500

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 34.77َصر  يذيُخعثًبٌ  َٕراٌ أغرف عجذ انفزبح و صذر50

كأش يصر انًقبٔنٌٕ  2005 1.15.87األْهي يي عبطف عجذ انفزبح حطٍ  و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2010 2.37.79األْهي  يبرا عًبد إثراْيى فخري و صذر200

انعرثيخ  عًبٌ 2009 30.94انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و ظٓر50

 األفريقيخ ظ انحرثيخ/ ك 2015 1.07.12انجسيرح   ضبرِ حطبو حطُي يحًذ يٕضف و ظٓر100

 انجًٕٓريخاألْهي  2010 2.21.68ني األِيٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و ظٓر200

انعرثيخ  عًبٌ 2009 27.43انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

كأش يصر  األْهي 2009 1.03.05انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انقبْرح  األْهي 2011 2.20.26 يذيُخ َصر يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 2.23.74األْهي  يبرا عًبد إثراْيى فخري و يزُٕع200

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 5.00.82 األْهي  يبرا عًبد إثراْيى فخري و يزُٕع400

 و حرح50×4
ّٖبه إثرإٌٍ             –      شبْٕذح عيً

ٕذي اىذٍٍري   –                 رٌٖبً خبىذ
نجًٕٓريخ اانجيع  2000 1.56.85انًعبدي 

 و حرح100×4
              إّجً اىشبرىً–        عثَبُطبرق شٖذ 

 أٍٍْخ اىسجٍيجً –    عثَبُٕشبً فرٌذح 
انعرثيخ  انًغرة  2007 4.07.83انًُزخت 

 و حرح200×4
 

  
انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 1995 9.06.24األْهي 

 و حرح50×10

ىجٍت  رأفذ ٍٍرّب       –      سبرٓ دَبد  

ّذا عجذ اىفزبح  –               ٌرّب ٍبىل ً

ّب ٍذَذ ٍذَ٘د ا ر   –  قبسٌدسٍِ رٌٌ 

آالء اىصفزً            –       ًّٖ سيطبُ

ىجٍت عٖذ طبرق  –       جٍ٘بّب اىَغرثً

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2007 5.02.98األْهي 

 و يزُٕع50×4
ّ٘راُ فيٍفو   –   سٍَذخ طبرق ٍذسِ 

 ّبدٌِ صالح         –  ٍبهسيًَ ٍذَذ ج
 انقبْرح األْهي 2012 2.11.50 انًعبدي

 و يزُٕع100×4
 ٍرٌٌ دسبً صج٘ر –سبرح دسبً دسًْ 

 ٍٍبر أدَذ فبرٗق  –ٌبسٍَِ فًَٖ ٍذَذ 
 انحرثيخ/ ك 2015 4.36.72انًُزخت 

األفريقيخ 

 نهُبغئيٍ

E.A.T 
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 ادسْخ ّبشئ 15اىَرديخ 

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً ــِاىسً اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

األفريقيخ  يٕريػيٕش 2009 26.36انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

 األفريقيخ ظ انحرثيخ/ ك 2015 57.77 األْهي يريى راغذ عجذ انًُعى ْالل و حرح100

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 2.04.54ضجٕررُج رٔاٌ حطبو يُير عهي انجذري  و حرح200

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 4.25.53ضجٕررُج رٔاٌ حطبو يُير عهي انجذري  رحو ح400

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 9.07.22األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح800

انقبْرح األْهي  2010 17.31.40األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح1500

انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2001 33.63انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر50

انكٕيٍ رَٕص  2001 1.13.59انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر100

انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2001 2.37.61انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر200

 األفريقيخ ظ انحرثيخ/ ك 2015 30.84 اإلرحبد إَجي يحًذ أثٕ زيذ يحًذ و ظٓر50

 انعرثيخ/ د انذٔحخ 2011 1.06.22 األْهييٕرٔ عجذانحًيذ  ا يحًذ ْبَيْبَي و ظٓر100

 انعرثيخ/ د انذٔحخ 2011 2.19.33األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و ظٓر200

انعرثيخ / ة  دثي 2015 26.45 األْهييريى راغذ عجذ انًُعى ْالل  و فراغخ50

األفريقيخ  كبزثالَكب 2010 1.02.05انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

كأش يصر  ضزبد انقبْرح 2012 2.18.61 يذيُخ َصر يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

انجًٕٓريخ  األْهي 2010 2.23.74األْهي  يبرا عًبد إثراْيى فخري و يزُٕع200

ٔريخ انجًّ األْهي 2010 5.00.82 األْهي  يبرا عًبد إثراْيى فخري و يزُٕع400

 و حرح50×4
ّٖبه إثرإٌٍ   –                شبْٕذح عيً

ٕذي اىذٍٍري   –                رٌٖبً خبىذ 
انجًٕٓريخ انجيع  2000 1.56.85انًعبدي 

 و حرح100×4
  ٍرٌٌ عجذ اىعسٌس –   زٌْخ عَرٗ ٌعق٘ة

 ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ –   إّجً أث٘ زٌذ 
 دثي 2015 4.05.25 انًُزخت

ح انجطٕل

 انعرثيخ

 و حرح200×4
ٍٍرّب رأفذ ىجٍت   –    رٌٌ ٍذَذ قبسٌ    

عٖذ طبرق ىجٍت  –    ّ٘رٕبُ ّبصر      
انجًٕٓريخ األْهي  2010 8.55.10األْهي 

 و حرح50×10

ىجٍت  رأفذ ٍٍرّب  –        سبرٓ دَبد     

ّذا عجذ اىفزبح  –               ٍٍرّب ٍبىل 

ٍذَذ ٍذَ٘د  را ّب   –  قبسٌدسٍِ رٌٌ 

آالء اىصفزً            –       ًّٖ سيطبُ

ىجٍت   عٖذ طبرق –       جٍ٘بّب اىَغرثً

انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2007 5.02.98األْهي 

 و يزُٕع50×4
ثسَخ  طبٕر   –                  رٌٖبً خبىذ

سًٖ عجذ هللا              –        ًٍ رأفذ
انعرثيخ عًبٌ  2000 2.10.80انًُزخت 

 و يزُٕع100×4
 ّذي أدَذ اىَذًّ –إّجً ٍذَذ أث٘ زٌذ  

 ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ –دال أٌَِ اىسٍذ 
 دثي 2015 4.37.56 انًُزخت

انجطٕنخ 

 انعرثيخ

                                                                                                      E.A.T  



 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 ادسْخ ّبشئ 16 اىَرديخ

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

 انعرثيخ/ دانذٔحّ  2011 25.96انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 56.50انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

إيرنُذا إيرنُذا  2011 2.03.70ضجٕررُج رٔاٌ حطبو يُير عهي انجذري  و حرح200

األفريقيخ  يٕريػيٕش 2009 4.23.75ضجٕررُج غٓذ طبرق عثًبٌ حطٍ يصطفي  و حرح400

اإليبراد رغذاٌ  2011 9.01.98األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح800

اإليبراد رغذاٌ  2011 17.11.94األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح1500

انجًٕٓريخ األْهي  2002 33.54انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر50

 انجًٕٓريخضزبد انقبْرح  2013 1.12.33 ضجٕررُج َرييٍ يبْر ضعذ ثهجع و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2002 2.33.13انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر200

ثطٕنخ انعبنى ي دة 2013 29.94األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر50

 انزضبيٍ أَذَٔطيب 2013 1.03.95األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر100

 انعرثيخ/ د انذٔحخ 2011 2.19.33األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و ظٓر200

انعرثيخ / ة  دثي 2015 26.45 األْهييريى راغذ عجذ انًُعى ْالل  و فراغخ50

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 1.00.50انجسيرح ْػبو أحًذ عثًبٌ فريذح  و فراغخ100

كأش يصر  ضزبد انقبْرح 2012 2.18.61 يذيُخ َصر يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 2.20.33 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع200

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 4.59.47 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع400

 و حرح50×4
ّٖبه إثرإٌٍ            –       شبْٕذح عيً

ٕذي اىذٍٍري   –                 رٌٖبً خبىذ
انجًٕٓريخ انجيع  2000 1.56.85انًعبدي 

 و حرح100×4
 أسَبء اىسٍذ –إّجً ٍذَذ أث٘ زٌذ       

 ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ –ٌبسٍَِ ٍَذٗح 
 انحرثيخ/ ك 2015 3.58.33انًُزخت 

األفريقيخ 

 نهُبغئيٍ

 و حرح200×4
رٌٌ ٍذَذ قبسٌ  –    ٕبٍّب ٍذَذ ٍ٘رٗ  

رٗاُ دسبً اىجذري     ٌبرا عَبد إثرإٌٍ 
 كأش انعبنى ثيرٔ 2011 8.51.46انًُزخت   

 و حرح50×10

ىجٍت  رأفذ ٍٍرّب  –        سبرٓ دَبد     

ّذا عجذ اىفزبح  –               ٍٍرّب ٍبىل 

را ّب ٍذَذ ٍذَ٘د  –    قبسٌدسٍِ رٌٌ 

آالء اىصفزً             –      ًّٖ سيطبُ

ىجٍت  عٖذ طبرق –       جٍ٘بّب اىَغرثً

انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2007 5.02.98األْهي 

 و يزُٕع50×4
ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د    –   سٍَذخ طبرق أدَذ

 ح ٍذَذّبدٌِ صال –      سيًَ ٍذَذ جَبه
انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2013 2.07.60 انًعبدي

 و يزُٕع100×4
 ّذي أدَذ سٍَر –إّجً ٍذَذ أث٘ زٌذ   

 ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ –ٌبسٍَِ ٍَذٗح 
 انحرثيخ/ ك 2015 4.30.51 انًُزخت

األفريقيخ 

 نهُبغئيٍ

E.A.T   



 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 سْخ ّبشئبد 17اىَرديخ 

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

 رركيب  أَكب 2012 25.74انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 56.50انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

إيرنُذا إيرنُذا  2011 2.03.70ضجٕررُج رٔاٌ حطبو يُير عهي انجذري  و حرح200

انقبْرح األْهي  2012 4.22.06األْهي يذ قبضى  ريى يحًذ حطيٍ انص و حرح400

انقبْرح األْهي  2012 8.54.74األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح800

انقبْرح األْهي  2012 16.55.73األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح1500

ح األفريقي -دَيجيريب  2003 33.33انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر50

 دثي ال حًذاٌ 2014 1.11.79 ضجٕررُج َرييٍ يبْر ضعذ ثهجع و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2002 2.33.13انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر200

ثطٕنخ انعبنى دثي  2013 29.94األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر50

 انزضبيٍ أَذَٔطيب 2013 1.03.95األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر100

 انعرثيخ/ د انذٔحخ 2011 2.19.33األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و ظٓر200

 رركيب  أَكب 2012 26.44انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

 رركيب  أَكب 2012 59.72انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2014 2.15.81األْهي  ٌ انطيذ صقريريى عجذ انرحى و فراغخ200

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 2.20.33 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع200

 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 4.59.47 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع400

 و حرح50×4
إثرإٌٍ   ّٖبه           –      شبْٕذح عيً

ٕذي اىذٍٍري   –                 رٌٖبً خبىذ
انجًٕٓريخ انجيع  2000 1.56.85انًعبدي 

 و حرح100×4
 أسَبء اىسٍذ –إّجً ٍذَذ أث٘ زٌذ       

 ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ –ٌبسٍَِ ٍَذٗح 
 انحرثيخ/ ك 2015 3.58.33انًُزخت 

األفريقيخ 

 نهُبغئيٍ

 و حرح200×4
سيًَ زٌٌْٖ           –       ٕجخ هللا ٌذٍى

   سيٌٍ ٕجخ ٕبًّ       –     سًٖ عجذ هللا
َيجيريب  2003 8.45.18انًُزخت 

انذٔرح 

األفريقيخ 

 و حرح50×10

 ّبدٌِ صالح        –  هسيًَ ٍذَذ جَب

ّ٘راُ فيٍفو  –     سٍَذخ طبرق ٍذسِ

شرٌفخ خشجخ          –دجٍجخ عصبً أدَذ 

ٍيل ددرٗج – ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د         

صجب أٌَِ أث٘ اىَنبرً  -ّذي خبىذ ىطفً  

انقبْرح األْهي  2012 4.56.31 انًعبدي

 و يزُٕع50×4
ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د   –    سٍَذخ طبرق أدَذ

 ّبدٌِ صالح ٍذَذ –      سيًَ ٍذَذ جَبه
انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2013 2.07.60 انًعبدي

 و يزُٕع100×4
 ٍٍِ ٍبٕر ثيجع ّر   – ٍرٌٌ صقر          

   ٕبٍّب ٍ٘رٗ –ً           ٌبرا عَبد إثرإً
 ثطٕنخ انعبنى دثي 2013 4.29.99انًُزخت   

E.A.T    

 
 



 2016 /7/9دزً       ٌخ ىيسجبدخ األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘ر      االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 ادسْخ ّبشئ 18اىَرديخ 

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

 ٔضظ انًذ/ د ييرثٍ 2013 25.43انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

 انًزٕضظ / د ييرثٍ 2013 56.27انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

إيرنُذا إيرنُذا  2011 2.03.70ضجٕررُج رٔاٌ حطبو يُير عهي انجذري  و حرح200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2014 4.20.24األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و حرح400

انقبْرح األْهي  2012 8.54.74األْهي نطيذ قبضى  ريى يحًذ حطيٍ ا و حرح800

انقبْرح األْهي  2012 16.55.73األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح1500

 دثي انذٔنيخ دثي 2015 33.15 ضجٕررُج َرييٍ يبْر ضعذ ثهجع و صذر50

ضجيذٔ أيريكب  2004 1.11.56انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2002 2.33.13انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  رو صذ200

ثطٕنخ انعبنى دثي  2013 29.94األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر50

 انزضبيٍ أَذَٔطيب 2013 1.03.95األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر100

ضجيذٔ ٔنيذ  2007 2.18.52انػًص ديُب يصطفي خبنذ حجبزي   و ظٓر200

 ثطٕنخ انعبنى   ثرغهَٕخ 2013 26.12انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

 رركيب  أَكب 2012 59.72انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2014 2.15.81األْهي  يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

 انجًٕٓريخ األْهي 2013 2.20.14 األْهي حًذ طهجخ إثراْيىرٔيذا ْػبو و و يزُٕع200

 انجًٕٓريخ األْهي 2013 4.58.21 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع400

 و حرح50×4
ّٖبه إثرإٌٍ         –         شبْٕذح عيً 

ٕذي اىذٍٍري   –              رٌٖبً خبىذ   
جًٕٓريخ الانجيع  2000 1.56.85انًعبدي 

 و حرح100×4
 أسَبء اىسٍذ –إّجً ٍذَذ أث٘ زٌذ       

 ٍرٌٌ راشذ عجذ اىَْعٌ –ٌبسٍَِ ٍَذٗح 
 انحرثيخ/ ك 2015 3.58.33انًُزخت 

األفريقيخ 

 نهُبغئيٍ

 و حرح200×4
سيًَ زٌٌْٖ   –               ٕجخ هللا ٌذٍى

سيٌٍ ٕجخ ٕبًّ  –           سٍَذخ ٍجبرك
 انعرثيخ/ دانجسائر  2004 8.42.33انًُزخت 

 و حرح50×10

 ّبدٌِ صالح         – هسيًَ ٍذَذ جَب

ّ٘راُ فيٍفو  –     سٍَذخ طبرق ٍذسِ

شرٌفخ خشجخ          –دجٍجخ عصبً أدَذ 

ٍيل ددرٗج – ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د         

صجب أٌَِ أث٘ اىَنبرً  -ّذي خبىذ ىطفً  

انقبْرح األْهي  2012 4.56.31 انًعبدي

 يزُٕع و50×4
ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د   –     سٍَذخ طبرق أدَذ

 ّبدٌِ صالح ٍذَذ –      سيًَ ٍذَذ جَبه
انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2013 2.07.60 انًعبدي

 و يزُٕع100×4
 سٍَذخ طبرق أدَذ – ّرٍٍِ ٍبٕر ثيجع 

 ٍرٌٌ عجذ اىردَِ صقر –رؤٌخ ٍشبىً   
 دثي 2015 4.26.97 انًُزخت

انجطٕنخ 

 انعرثيخ

E.A.T    
 

 



 2016 /7/9دزً       ٌخ ىيسجبدخ األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘ر      االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

اد ّبشئ سْخ 19اىَرديخ 

 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

 انًزٕضظ / د ييرثٍ 2013 25.43انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

 انًزٕضظ / د ييرثٍ 2013 56.27انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

إيرنُذا إيرنُذا  2011 2.03.70ضجٕررُج انجذري  رٔاٌ حطبو يُير عهي و حرح200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2014 4.20.24األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و حرح400

انقبْرح األْهي  2012 8.54.74األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح800

انقبْرح األْهي  2012 16.55.73األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح1500

 انعرثيخ/ دانجسائر  2004 33.18انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر50

ضجيذٔ أيريكب  2004 1.11.56انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2002 2.33.13انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر200

ثطٕنخ انعبنى دثي  2013 29.94ْهي األيريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر50

 انزضبيٍ أَذَٔطيب 2013 1.03.95األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر100

ضجيذٔ ٔنيذ  2007 2.18.52انػًص حجبزي  خبنذ ديُب يصطفي  و ظٓر200

 ثطٕنخ انعبنى   ثرغهَٕخ 2013 26.12انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

 رركيب  أَكب 2012 59.72انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2014 2.15.81األْهي  يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

 انجًٕٓريخ األْهي 2013 2.20.14 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع200

انجًٕٓريخ  ضزبد انقبْرح 2014 4.57.95 ْهياأل رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع400

 و حرح50×4
 ّٖبه إثرإٌٍ            –      شبْٕذح عيً

ٕذي اىذٍٍري   –                رٌٖبً خبىذ 
انجًٕٓريخ انجيع  2000 1.56.85انًعبدي 

 و حرح100×4
دسِ  ًٍ عبطف –فرٌذح ٕشبً عثَبُ   

رٗاُ اىجذري  –شٖذ طبرق عثَبُ        
 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 3.53.02َزخت انى

 و حرح200×4
ٕبٍّب ٕبًّ ٍ٘رٗ  –رٗاُ دسبً اىجذري  

 شٖذ طبرق عثَبُ –رٌٌ ٍذَذ قبسٌ     
 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 8.32.40انًُزخت 

 و حرح50×10

 ّبدٌِ صالح         – هسيًَ ٍذَذ جَب

ّ٘راُ فيٍفو  –     سٍَذخ طبرق ٍذسِ

شرٌفخ خشجخ          –دجٍجخ عصبً أدَذ 

ٍيل ددرٗج –   ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د       

صجب أٌَِ أث٘ اىَنبرً  -ّذي خبىذ ىطفً  

انقبْرح األْهي  2012 4.56.31 انًعبدي

 و يزُٕع50×4
ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د   –    سٍَذخ طبرق أدَذ

 ّبدٌِ صالح ٍذَذ –      سيًَ ٍذَذ جَبه
جًٕٓريخ الضزبد انقبْرح  2013 2.07.60 انًعبدي

 و يزُٕع100×4
رٗاُ دسبً اىجذري  –ٕبٍّب ٕبًّ ٍ٘رٗ  

 دسِ ًٍ عبطف –فرٌذح ٕشبً عثَبُ   
 انعرثيخ/ د انذٔحّ 2011 4.19.47انًُزخت 

E.A.T   



 2016 /7/9دزً       األرقــــــبً اىقٍبسٍـخ ىيجَٖ٘رٌخ ىيسجبدخ       االرذبد اىَصري ىيسجبدخ

 

 آّسبداىعًٍَ٘ اىَرديخ 
 

 اىجطـ٘ىخ  اىذَــبً اىعبً اىسٍــِ اىْبدي  االســــٌ اىسجبق 

 د األٔنيًجيخ انجرازيم 2016 24.91زيرح انجفريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح50

 Arena Pro أيريكب 2015 55.35انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و حرح100

األٔنيًجيخ /دضيذَي  2000 2.01.93األْهي عهٕاَي  يصطفي راَيب عًرٔ  و حرح200

جًٕٓريخ ال ضزبد انقبْرح 2014 4.20.24األْهي يٕرٔ عجذانحًيذ  ْبَيب يحًذ ْبَي و حرح400

انقبْرح األْهي  2012 8.54.74األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح800

انقبْرح األْهي  2012 16.55.73األْهي ريى يحًذ حطيٍ انطيذ قبضى   و حرح1500

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 32.14 األْهي يي عبطف عجذ انفزبح حطٍ و صذر50

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2014 1.10.83 ْهياأل يي عبطف عجذ انفزبح حطٍ و صذر100

انجًٕٓريخ األْهي  2002 2.33.13انسْٕر ضهًي عجذ انرؤٔف زيُٓى  و صذر200

ثطٕنخ انعبنى دثي  2013 29.94األْهي يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر  و ظٓر50

انعبنى رٔيب  2009 1.03.03انػًص حجبزي  خبنذ ديُب يصطفي  و ظٓر100

 TYRأيريكب  2009 2.14.28انػًص حجبزي  خبنذ يصطفي  ديُب و ظٓر200

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 25.78انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ50

 د األٔنيًجيخ انجرازيم 2016 57.83انجسيرح فريذح ْػبو أحًذ عثًبٌ  و فراغخ100

انجًٕٓريخ  د انقبْرحضزب 2014 2.15.81األْهي  يريى عجذ انرحًٍ انطيذ صقر و فراغخ200

 د األفريقيخ انكَٕغٕ 2015 2.19.76 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع200

انعرثيخ  دثي 2016 4.56.88 األْهي رٔيذا ْػبو يحًذ طهجخ إثراْيى و يزُٕع400

 و حرح50×4
سيًَ زٌٌْٖ   –              ٕجخ هللا ٌذٍى 

 دسِ فًٍ عبط   –       أسَبء قطبرٌخ
كأش يصر ضزبد انقبْرح  2007 1.51.69األْهي  

 و حرح100×4
سيًَ صبثر زٌزُ٘     –رٗاُ اىجذري       

 دسِ ًٍ عبطف –   عثَبُٕشبً فرٌذح 
 د األفريقيخ انكَٕغٕ 2015 3.50.30انًُزخت 

 و حرح200×4
رؤٌخ ٍشبىً   –رٗاُ دسبً اىجذري       

 ٍرٌٌ اىسٍذ صقر –سيًَ صبثر زٌزُ٘  
 د األفريقيخ انكَٕغٕ 2015 8.30.84انًُزخت 

 و حرح50×10

 ّبدٌِ صالح         – هسيًَ ٍذَذ جَب

ّ٘راُ فيٍفو  –     سٍَذخ طبرق ٍذسِ 

شرٌفخ خشجخ          –دجٍجخ عصبً أدَذ 

ٍيل ددرٗج – ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د         

صجب أٌَِ أث٘ اىَنبرً  -ّذي خبىذ ىطفً  

انقبْرح األْهي  2012 4.56.31 انًعبدي

 و يزُٕع50×4
ٍٍرا ٍذَذ ٍذَ٘د   –    سٍَذخ طبرق أدَذ

 دجٍجخ دٍرداش –          سيًَ ٍذَذ جَبه
انجًٕٓريخ ضزبد انقبْرح  2014 2.05.72 انًعبدي

 و يزُٕع100×4
دسِ  ًٍ عبطف –فرٌذح ٕشبً عثَبُ   

    رٗاُ اىجذري – ٍرٌٌ اىسٍذ صقر         
 د األفريقيخ انكَٕغٕ 2015 4.15.18انًُزخت 

E.A.T    


