
 5205/ 52/25دزً      األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 َبشئبدسُخ  00نًردهخ ا
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 اىزْػيطيخ اىجسيرح  2006 28.36 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2006 1.03.00 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2004 2.20.09 األٕيي ٍصطفي ٍْخ اهلل ٍعبر ٍحَذ  ً حرح200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2011 4.50.52 اىغبثخ ضبّذي أيَِ عبطف رمي ً حرح400

 اىحَٖ٘ريخ األٕيي 1997 10.11.44 اىػَص ضٖي عجذ اهلل إثرإيٌ ٍحَ٘د ً حرح800

       ً حرح1500

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2012 36.69 األٕيي ْٕب ٍصطفي أحَذ حَذي األعصر ً صذر50

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 1.19.72 األٕيي اىػحري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 2.52.69 األٕيي اىػحري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر200

 طيخاىزْػي اىجسيرح  2006 33.74 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر50

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2011 1.14.50 األٕيي ٍريٌ راغذ عجذ اىَْعٌ ٕاله ً ظٖر100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 2.39.30 األٕيي  ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2006 30.19 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي  2008 1.11.50 ٗادي دجيخ اّب خبىذ عجذ اىَْعٌ عقو د ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2016 2.35.74 ش انًُصٕرح  ضحي أيَِ عيي جَعٔ ً فراغخ200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2006 2.36.70 األٕيي عٖذ طبرق ىجيت رضزٌ  ً ٍزْ٘ع200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 1997 5.43.52 اىػَص دضٖي عجذ اهلل إثرإيٌ ٍحَ٘ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 َذي ٌسري –      انجذري   دسبو رٔاٌ 

 يٍرَب شرٌف –              رٔاٌ دسًُ  
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2006 2.05.71 ضج٘ررْج

 ً حرح100×4
 دال أدًذ يذرز – عبئشخ أدًذ خبنذ عبشٕر

 انشٍخيهك ْشبو  –شٓذ خبنذ يٕسً انجرٔي
 اىقبٕرح ضزبد اىقبٕرح 2017 4.29.94  ٕيياأل

 ً حرح200×4
 راْبربة دسٍ     –         أسًبء قطبرٌّ

 سبرح إسًبعٍم  –           َفٍٍ انسٍذ    
 مأش ٍصر ضزبد اىقبٕرح 1998 10.01.13 األٕيي

 ً حرح50×10

 يٕرٔ ْبٍَب ْبًَ  –     رثب عجذ انفزبح  

 فخريبد ٌبرا عً –      َٕرْبٌ كًبل    

 أيٍُخ رضب –              يٍرَب َجٍم       

 نًً طبرق دسٍ –            دجٍجخ ْشبو

 يً دسبو   –               يُخ اهلل شٕشخ 

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 5.20.18 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع50×4
 جًبَب انًغرثً –               رَب يذًٕد 

 ذ نجٍت يٍرَب رأف –     نجٍت طبرق عٓذ 
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2006 2.18.23 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع100×4
 فرٌذح أدًذ خهٍم  – رفٍذح يذًٕد يذًذ

 سبرا يذًٕد جُذي  –أٌهٍُب رٔجٍّ ْبًَ
 اىقبٕرح ضزبد اىقبٕرح 2017 5.07.45 ٔادي دجهخ

E.A.T   



 5205/ 52/25دزً       األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 َبشئبدسُخ  05انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  ذًــبوان انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 27.39 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 1.00.79 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 اىقبٕرح ضزبد اىقبٕرح 2017 2.13.18 اىَعبديٍيل ٍحَذ عجبش ٍحَذ اىطبف ً حرح200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 4.40.93 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  يب ٍحَذ ٕبّيٕبّ ً حرح400

 اىقبٕرح اىجيع 2001 9.48.38 اىجسيرح حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً حرح800

       ً حرح1500

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2016 35.58 ٕيي٘ث٘ىيص ىيبُ غبدي ٍحَذ صجري خييو ً صذر50

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 1.17.76 األٕيي اىطحزري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 2.45.21 األٕيي اىػحري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 31.85 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر50

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 1.09.99 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2011 2.29.71 األٕيي ٍريٌ فبرٗق ٍحَذ ٍحَذ ٍرضي ً ظٖر200

 د/ اىعرثيخ اىحرثيخ  مييخ 2007 28.86 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 د/ اىعرثيخ اىحرثيخ  مييخ 2007 1.06.36 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 2.27.98 ٍذيْخ ّصر غيَبء ٍحطِ عجذ اىعبه طعئَ خً فراغ200

 اىقبٕرح األٕيي  2007 2.32.14 األٕيي عٖذ طبرق ىجيت رضزٌ  ً ٍزْ٘ع200

 اىقبٕرح األٕيي  2007 5.23.03 األٕيي را ّب ٍحَذ ٍحَ٘د أحَذ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 سهًً دسَٕخ  –     انجذريدسبو رٔاٌ 

 يٍرَب انذسًٍُ  –         ٌسري       َذي
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 1.59.42 ضج٘ررْج

 ً حرح100×4
 سهًً دسَٕخ  –    انجذري دسبو رٔاٌ 

 يٍرَب انذسًٍُ –          رٔاٌ أشرف   
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 4.19.25 ضج٘ررْج

 ً حرح200×4
 ٌ عثًبطبرق شٓذ  –       يٍبر صالح   

 انشبرنًسبيخ إَجً  –   َذي إثراٍْى   
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2005 9.40.48 ضج٘ررْج

 ً حرح50×10

 يٍرَب نجٍت  –             سبرِ أدًذ دًبد

 َذا عجذ انفزبح –             يٍرَب يبنك   

 را َب يذًذ يذًٕد –    قبسىدسٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً –             ًَٓ سهطبٌ    

 نجٍتعٓذ طبرق  –      جٕيبَب انًغرثً 

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 5.02.98 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع50×4
 َٕراٌ فهٍفم –    سًٍذخ طبرق يذسٍ 

 ٌبسًٍٍ أدًذ  –  سهًً جًبل انذٌٍ      

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىَعبدي 2010 2.17.37

 ً ٍزْ٘ع100×4
 دسٍ  نًً طبرق –     ْبٍَب ْبًَ يٕرٔ

 يذًٕدرثب يبجذ  –     فخري ٌبرا عًبد 
 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 4.48.68 األٕيي

E.A.T 



 5205/ 52/25دزً ذبد انًصري نهسجبدخ      األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االر      

 

 بدسُخ َبشئ 01 انًردهخ
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 27.03 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ  ً حرح50

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 59.12 اىجسيرح ً أحَذ عثَبُ فريذح ٕػب ً حرح100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 2.10.44 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 4.32.21 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح400

 اىقبٕرح جيعاى 2001 9.28.29 اىَعبدي ضييٌ  ٕبّئ ٍحَذٕجٔ اهلل   ً حرح800

 مأش ٍصر األٕيي  2005 18.04.12 اىَعبدي داىيب ٍجذي أٍيِ اىصيرفي  ً حرح1500

 اىقبٕرح  ضزبد اىقبٕرح 2017 34.87 ٕيي٘ث٘ىيص ىيبُ غبدي ٍحَذ صجري خييو ً صذر50

 مأش ٍصر األٕيي 2009 1.16.37 األٕيي ىَي طبرق حطِ ٍحَذ اىػحري ً صذر100

 اىعرثيخ ظ ك اىحرثيخ 2017 2.39.84 ٗادي دجيخ ذ ضعيذ ٍحَذرٗاُ ربٍر ٍحَ ً صذر200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 31.85 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر50

 اىقبٕرح اىجيع 2002 1.08.32 اىجسيرح حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر100

 اىقبٕرح األٕيي 2009 2.26.12 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 27.81 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2008 1.03.93 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 2.21.93 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ200

 اىقبٕرح  ضزبد اىقبٕرح 2017 2.27.38 ٕيي٘ث٘ىيص ً ٍزْ٘ع200

 اىقبٕرح  ضزبد اىقبٕرح 2017 5.13.85 ٗادي دجيخ رٗاُ ربٍر ٍحَذ ضعيذ ٍحَذ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 سهًً دسَٕخ  –    انجذريدسبو  رٔاٌ

 يٍرَب انذسًٍُ  –             َذي ٌسري 
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 1.59.42 ضج٘ررْج

 ً حرح100×4
  ثسًهخ يذًذ أدًذ – فرٌذح أًٌٍ سًرِ  

 يهك يذًٕد عجبش –ْجخ أًٌٍ يذًٕد   

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.09.92 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح200×4
 

  
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 1995 9.06.24 األٕيي

 ً حرح50×10

 نجٍت رأفذ يٍرَب  –       سبرِ دًبد      

 َذا عجذ انفزبح –              يٍرَب يبنك  

 را َب يذًذ يذًٕد –   قبسى دسٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً –              ًَٓ سهطبٌ   

  نجٍت عٓذ طبرق –       جٕيبَب انًغرثً

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 5.02.98 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع50×4
 ٌبسًٍٍ عجذانردًٍ  –         سبنً صقر

 ْذي انذيٍري     –        قطبرٌخ  أسًبء 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 عَبُ 2000 2.12.05

 اىجط٘ىخ

 اىعرثيخ

 ً ٍزْ٘ع100×4
 

 
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 1995 4.40.41 األٕيي 

E.A.T 



 5205/ 52/25دزً       األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 بدسُخ َبشئ 01انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 األفريقيخ ٍ٘ريػي٘ش 2009 26.36 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 مأش ٍصر األٕيي 2009 58.37 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 1991 2.07.64 األٕيي راّيب عَرٗ ٍصطفي عي٘اّي  ً حرح200

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 2002 4.29.49 ياىَعبد ٕجٔ اهلل  ٕبّئ ٍحَذ ضييٌ  ً حرح400

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 2002 9.13.96 اىَعبدي ٕجٔ اهلل  ٕبّئ ٍحَذ ضييٌ  ً حرح800

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 2002 17.41.88 اىَعبدي ٕجٔ اهلل  ٕبّئ ٍحَذ ضييٌ  ً حرح1500

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 34.77 ّصر ٍذيْخ عثَبُ ّ٘راُ أغرف عجذ اىفزبح ً صذر50

 مأش ٍصر اىَقبٗىُ٘ 2005 1.15.87 األٕيي ٍي عبطف عجذ اىفزبح حطِ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 2.37.79 األٕيي يبرا عَبد إثرإيٌ فخري ً صذر200

 اىعرثيخ عَبُ 2009 30.94 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر50

 األفريقيخ ظ ك/ اىحرثيخ 2015 1.07.12 اىجسيرح  َذ ي٘ضفضبرٓ حطبً حطْي ٍح ً ظٖر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 2.21.68 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر200

 اىعرثيخ عَبُ 2009 27.43 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 مأش ٍصر ياألٕي 2009 1.03.05 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىقبٕرح األٕيي 2011 2.20.26 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 2.23.74 األٕيي يبرا عَبد إثرإيٌ فخري ً ٍزْ٘ع200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 5.00.82 األٕيي  يبرا عَبد إثرإيٌ فخري ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 َٓبل إثراٍْى            –      شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                 رٌٓبو خبنذ

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 2000 1.56.85

 ً حرح100×4
              فرٌذح ثرٔد يبْر –داَب ربير ثبخٕو      

 رٔاٌ أثٕ انفضم     نٕجٍٍ ضٍبء انذٌٍ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.04.94 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح200×4
 

  
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 1995 9.06.24 األٕيي

 ً حرح50×10

 نجٍت رأفذ يٍرَب       –      سبرِ دًبد  

 َذا عجذ انفزبح –               يٍرَب يبنك 

 َب يذًذ يذًٕدا ر   –  قبسىدسٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً           –       ًَٓ سهطبٌ

 نجٍتعٓذ طبرق  –       انًغرثً جٕيبَب

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 5.02.98 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع50×4
 َٕراٌ فهٍفم  –سًٍذخ طبرق يذسٍ    

 َبدٌٍ صالح         –  سهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 2012 2.11.50

 ً ٍزْ٘ع100×4
 يرٌى دسبو صجٕر –سبرح دسبو دسًُ 

 يٍبر أدًذ فبرٔق  –ًً يذًذ ٌبسًٍٍ فٓ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.36.72 2015 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T 



 5205/ 52/25دزً       بدخ األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسج      االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 بدسُخ َبشئ 02انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 األفريقيخ ٍ٘ريػي٘ش 2009 26.36 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 األفريقيخ ظ ك/ اىحرثيخ 2015 57.77 األٕيي ٍريٌ راغذ عجذ اىَْعٌ ٕاله حً حر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 2.04.54 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 4.25.53 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح400

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 9.07.22 ٕيياأل ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح800

 اىقبٕرح األٕيي 2010 17.31.40 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح1500

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2001 33.63 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر50

 اىنٍِ٘ رّ٘ص 2001 1.13.59 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2001 2.37.61 اىسٕ٘ر ي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖضيَ ً صذر200

 األفريقيخ ظ ك/ اىحرثيخ 2015 30.84 اإلرحبد إّجي ٍحَذ أث٘ زيذ ٍحَذ ً ظٖر50

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 2011 1.06.22 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر100

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 2011 2.19.33 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر200

 ة / اىعرثيخ دثي 2015 26.45 األٕيي ٍريٌ راغذ عجذ اىَْعٌ ٕاله ً فراغخ50

 األفريقيخ مبزثالّنب 2010 1.02.05 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 مأش ٍصر ٕرحضزبد اىقب 2012 2.18.61 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ200

 اىقبٕرح ضزبد اىقبٕرح 2018 2.23.66 ٗادي دجيخ نجٍٍ ضٍبء انذٌٍ عجذ انعهٍى عجذ انهطٍف ً ٍزْ٘ع200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2010 5.00.82 األٕيي  يبرا عَبد إثرإيٌ فخري ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 َٓبل إثراٍْى  –                شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                رٌٓبو خبنذ 

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 2000 1.56.85

 ً حرح100×4
كُسي ْشبو رشبد –    رٔاٌ يذًذ جالل

 رؤي أدًذ فرج –         داَب ربير ثبخٕو

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.04.40 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح200×4
 بْرفرٌذح ثرٔد ي – رٌزبج أشرف عجذ انُجً

 رؤي أدًذ فرج –    جٍٍ ضٍبء عجذ انعهٍى ن

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
8.54.54 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح50×10

 نجٍت رأفذ يٍرَب  –        سبرِ دًبد     

 َذا عجذ انفزبح –               يٍرَب يبنك 

 را َب يذًذ يذًٕد   –  قبسىدسٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً           –       ًَٓ سهطبٌ

 نجٍت  عٓذ طبرق –       جٕيبَب انًغرثً

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 5.02.98 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع50×4
 ثسًخ  طبْر  –                  رٌٓبو خبنذ

 سًٓ عجذ اهلل             –        يً رأفذ
 اىعرثيخ عَبُ 2000 2.10.80 اىَْزخت

 ً ٍزْ٘ع100×4
 دٌُب يذًذ يسعذ –دسًُ      رٔال أدًذ 

 رؤي أدًذ فرج –    جٍٍ ضٍبء عجذ انعهٍى ن

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.34.32 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T  



 5205/ 52/25دزً       األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 بدئسُخ َبش 03انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 25.96 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 56.50 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 إيرىْذا إيرىْذا 2011 2.03.70 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح200

 األفريقيخ ٍ٘ريػي٘ش 2009 4.23.75 ضج٘ررْج غٖذ طبرق عثَبُ حطِ ٍصطفي ً حرح400

 اإلٍبراد رغذاُ 2011 9.01.98 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح800

 اإلٍبراد رغذاُ 2011 17.11.94 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح1500

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2002 33.54 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر50

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2013 1.12.33 ضج٘ررْج ّرٍيِ ٍبٕر ضعذ ثيجع ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2002 2.33.13 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 2013 29.94 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر50

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 2013 1.03.95 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر100

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 2011 2.19.33 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر200

 ة / اىعرثيخ دثي 2015 26.45 األٕيي ٍريٌ راغذ عجذ اىَْعٌ ٕاله ً فراغخ50

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 1.00.50 اىجسيرح ٕػبً أحَذ عثَبُفريذح  ً فراغخ100

 مأش ٍصر ضزبد اىقبٕرح 2012 2.18.61 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ200

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 2.20.33 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع200

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 4.59.47 األٕيي يٌرٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 َٓبل إثراٍْى           –       شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                 رٌٓبو خبنذ

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 2000 1.56.85

 ً حرح100×4
 أسًبء انسٍذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ       

 عجذ انًُعىيرٌى راشذ  –ٌبسًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
3.58.33 2015 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح200×4
 رٌى يذًذ قبسى –    ْبٍَب يذًذ يٕرٔ  

 رٔاٌ دسبو انجذري   –ٌبرا عًبد إثراٍْى

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 مأش اىعبىٌ ثيرٗ 2011 8.51.46

 ً حرح50×10

 نجٍت رأفذ يٍرَب  –        سبرِ دًبد     

 َذا عجذ انفزبح –               يٍرَب يبنك 

 را َب يذًذ يذًٕد –    قبسىدسٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً            –      ًَٓ سهطبٌ

 نجٍت عٓذ طبرق –       جٕيبَب انًغرثً

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2007 5.02.98 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع50×4
 يٍرا يذًذ يذًٕد   –          سًٍذخ طبرق 

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      ًً يذًذ جًبلسه

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2013 2.07.60

 ً ٍزْ٘ع100×4
 َذي أدًذ سًٍر –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبسًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.30.51 2015 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T   



 5205/ 52/25دزً      األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 سُخ َبشئبد 04انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 ررميب  أّنب 2012 25.74 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 56.50 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 إيرىْذا إيرىْذا 2011 2.03.70 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح200

 اىقبٕرح األٕيي 2012 4.22.06 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح400

 اىقبٕرح األٕيي 2012 8.54.74 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح800

 اىقبٕرح األٕيي 2012 16.55.73 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح1500

 األفريقيخ / د ّيجيريب 2003 33.33 اىسٕ٘ر ؤٗف زيٌْٖضيَي عجذ اىر ً صذر50

 دثي اه حَذاُ 2014 1.11.79 ضج٘ررْج ّرٍيِ ٍبٕر ضعذ ثيجع ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2002 2.33.13 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 2013 29.94 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر50

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 2013 1.03.95 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر100

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 2011 2.19.33 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر200

 ررميب  أّنب 2012 26.44 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 ررميب  أّنب 2012 59.72 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 2.15.81 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ200

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 2011 2.20.33 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع200

 اىعرثيخ/  د اىذٗحٔ 2011 4.59.47 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 َٓبل إثراٍْى            –      شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                 رٌٓبو خبنذ

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 2000 1.56.85

 ً حرح100×4
 أسًبء انسٍذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ       

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبسًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
3.58.33 2015 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح200×4
 سهًً زٌُٓى          –       ْجخ اهلل ٌذٍى

   سهٍى ْجخ ْبًَ       –     سًٓ عجذ اهلل

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 ّيجيريب 2003 8.45.18

اىذٗرح 

 األفريقيخ

 ً حرح50×10

 َبدٌٍ صالح        –  لسهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –     سًٍذخ طبرق يذسٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج– يٍرا يذًذ يذًٕد         

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 2012 4.56.31

 ً ٍزْ٘ع50×4
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –            سًٍذخ طبرق

 ًذَبدٌٍ صالح يذ –      سهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2013 2.07.60

 ً ٍزْ٘ع100×4
 َريٍٍ يبْر ثهجع    – يرٌى صقر          

   ْبٍَب يٕرٔ –ى           ٌبرا عًبد إثراٍْ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 2013 4.29.99

E.A.T   

 



 5205/ 52/25دزً       قــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ األر      االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 بدسُخ َبشئ 05انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ  انُبدي االســــى انسجبق 

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 2013 25.43 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 2013 56.27 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 إيرىْذا إيرىْذا 2011 2.03.70 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 4.20.24 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح400

 اىقبٕرح األٕيي 2012 8.54.74 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح800

 اىقبٕرح األٕيي 2012 16.55.73 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح1500

 دثي اىذٗىيخ دثي 2015 33.15 ضج٘ررْج ّرٍيِ ٍبٕر ضعذ ثيجع ً صذر50

 ضجيذٗ أٍرينب 2004 1.11.56 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2002 2.33.13 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 2013 29.94 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر50

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 2013 1.03.95 األٕيي اىطيذ صقر ٍريٌ عجذ اىرحَِ ً ظٖر100

 ضجيذٗ ٗىيذ 2007 2.18.52 اىػَص ديْب ٍصطفي خبىذ حجبزي  ً ظٖر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ   ثرغيّ٘خ 2013 26.12 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 ررميب  أّنب 2012 59.72 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 2.15.81 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر فراغخ 200ً

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2013 2.20.14 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2013 4.58.21 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 َٓبل إثراٍْى        –         شبُْذح عهً 

 ْذي انذيٍري  –              رٌٓبو خبنذ   

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 2000 1.56.85

 ً حرح100×4
 أسًبء انسٍذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ       

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبسًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
3.58.33 2015 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ْبغئيِىي

 ً حرح200×4
 أسًبء انسٍذ عجذ انرؤٔف– ٌبسًٍٍ يًذٔح

 يٍبر أدًذ فبرٔق  –فسبَذي أًٌٍ عبط

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
8.38.26 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح50×10

 َبدٌٍ صالح         – لسهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –     سًٍذخ طبرق يذسٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج– يٍرا يذًذ يذًٕد         

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 2012 4.56.31

 ً ٍزْ٘ع50×4
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –     سًٍذخ طبرق أدًذ

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      سهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ بٕرحضزبد اىق 2013 2.07.60

 ً ٍزْ٘ع100×4
 ٍْذي عًرٔ يذًذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ

 يٍبر يذًذ جبثر –ٌبسًٍٍ يًذٔح        

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
4.26.88 2017 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T   

 

 



 5205/ 52/25دزً       قــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ األر      االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 بدَبشئ سُخ 06انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 2013 25.43 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 2013 56.27 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 إيرىْذا إيرىْذا 2011 2.03.70 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 4.20.24 يياألٕ ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح400

 اىقبٕرح األٕيي 2012 8.54.74 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح800

 اىقبٕرح األٕيي 2012 16.55.73 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح1500

 / اىعرثيخ د اىجسائر 2004 33.18 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر50

 ضجيذٗ أٍرينب 2004 1.11.56 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2002 2.33.13 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 2013 29.94 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر50

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 2013 1.03.95 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر100

 ضجيذٗ ٗىيذ 2007 2.18.52 اىػَص حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ   ثرغيّ٘خ 2013 26.12 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 ررميب  أّنب 2012 59.72 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 2.15.81 األٕيي رٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صق ً فراغخ200

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2013 2.20.14 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع200

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 4.57.95 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 ٍى َٓبل إثراْ           –      شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                رٌٓبو خبنذ 

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 2000 1.56.85

 ً حرح100×4
 دسٍ يً عبطف –فرٌذح ْشبو عثًبٌ   

 رٔاٌ دسبو انجذري –شٓذ طبرق عثًبٌ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىذٗحٔ 2011 3.53.02

اىذٗرح 

 اىعرثيخ

 ً حرح200×4
 ْبًَ يٕرْٔبٍَب  –رٔاٌ دسبو انجذري  

 شٓذ طبرق عثًبٌ –رٌى يذًذ قبسى     

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىذٗحٔ 2011 8.32.40

اىذٗرح 

 اىعرثيخ

 ً حرح50×10

 َبدٌٍ صالح         – لسهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –     سًٍذخ طبرق يذسٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج–   يٍرا يذًذ يذًٕد       

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -نذ نطفً  َذي خب

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 2012 4.56.31

 ً ٍزْ٘ع50×4
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –    سًٍذخ طبرق أدًذ

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      سهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2013 2.07.60

 ً ٍزْ٘ع100×4
 و انجذريرٔاٌ دسب –ْبٍَب ْبًَ يٕرٔ  

 دسٍ يً عبطف –فرٌذح ْشبو عثًبٌ   

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىذٗحٔ 2011 4.19.47

اىذٗرح 

 اىعرثيخ

E.A.T   



 5205/ 52/25دزً      األرقــــــبو انقٍبسٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهسجبدخ       االرذبد انًصري نهسجبدخ

 

 آَسبدانعًٕيً انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االســــى انسجبق 

 ثط٘ىخ اىعبىٌ ث٘داثطذ  2017 24.62 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح50

 Arena Pro أٍرينب 2015 55.35 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح100

 األٗىيَجيخ/د ضيذّي 2000 2.01.93 األٕيي عي٘اّي ٍصطفي راّيب عَرٗ  ً حرح200

 مأش ٍصر ضَ٘حٔ 2017 4.18.95 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح400

 Arena Pro أٍرينب 2017 8.53.24 األٕيي ٍٗ٘رعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح800

 اىقبٕرح األٕيي 2012 16.55.73 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح1500

 ثط٘ىخ اىعبىٌ مبزاُ 2015 32.14 األٕيي ٍي عبطف عجذ اىفزبح حطِ ً صذر50

 ة / اىعرثيخ اىَغرة 2014 1.10.59 األٕيي ٍي عبطف عجذ اىفزبح حطِ ً صذر100

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 2002 2.33.13 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 2013 29.94 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر50

 اىعبىٌ رٍٗب 2009 1.03.03 اىػَص حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر100

 TYR نبأٍري 2009 2.14.28 اىػَص حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر200

 ثط٘ىخ اىعبىٌ ث٘داثطذ  2017 25.39 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ50

 األٗىيَجيخ/د اىجرازيو 2016 57.83 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ100

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 2.15.81 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ200

 د / األفريقيخ اىنّ٘غ٘ 2015 2.19.76 األٕيي ػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌرٗيذا ٕ ً ٍزْ٘ع200

 اىعرثيخ دثي 2016 4.56.88 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع400

 ً حرح50×4
 سهًً زٌُٓى  –              ْجخ اهلل ٌذٍى 

 دسٍ يً عبطف   –       أسًبء قطبرٌخ
 مأش ٍصر رحضزبد اىقبٕ 2007 1.51.69 األٕيي 

 ً حرح100×4
 سهًً صبثر زٌزٌٕ   –دسبو انجذريرٔاٌ 

 دسٍ يً عبطف –   عثًبٌْشبو فرٌذح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىنّ٘غ٘ 2015 3.50.30

 اىذٗرح

 األفريقيخ

 ً حرح200×4
 رؤٌخ يشبنً  –رٔاٌ دسبو انجذري       

 يرٌى انسٍذ صقر –سهًً صبثر زٌزٌٕ  

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىنّ٘غ٘ 2015 8.30.84

 اىذٗرح

 األفريقيخ

 ً حرح50×10

 َبدٌٍ صالح         – لسهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –      سًٍذخ طبرق يذسٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج– يٍرا يذًذ يذًٕد         

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 قبٕرحاى األٕيي 2012 4.56.31

 ً ٍزْ٘ع50×4
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –     سًٍذخ طبرق أدًذ

 دجٍجخ ديرداش –           سهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 2014 2.05.72

 ً ٍزْ٘ع100×4
 دسٍ يً عبطف –فرٌذح ْشبو عثًبٌ   

    رٔاٌ دسبو انجذري – يرٌى انسٍذ صقر 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىنّ٘غ٘ 2015 4.15.18

 اىذٗرح

 األفريقيخ

E.A.T    


