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  إب��ائي س'اقات ال��ة ال�ا.عة
  01ال�'اق ع�د: 

�افة:                        09:00ال�اعة:   م�� 250ال=�ف: زوجي .&� م�9ل8                 ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<
  أح�� ب��ار

  سل�ى ب��ار

  10  1  00.50: 02  ج��ة

  أح�� ع��ة هللا

  ف�دوس ال��ا�

  8  2  31.90: 02  ق�ق�ة

  أح�� ن�ار

  م�ام غ�"!

  5  3  00.00: 10  ()'�ة

      abst  �,�قة  +�اب

  20ال�'اق ع�د: 

�افة:                 ذ�Cر.&�  ف�د"ال=�ف:                        09:15ال�اعة:   م�� 250ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<

  10  1  42.47: 01  ج�Iة  م&� ض�اء ق��ع

 "�  5  3  50.90: 01  ق�ق�ة  �&ي الق

  1  5     59.60: 03  ت�ن* ال'&��ة  �اس%K اله�اش&� م

  3  4  54.67: 02  .&%�ة  ت�A هللا خل�فة

  Q�  01 :42.96  2  8�قة  سعای��هرامي 

  30ع�د: ال�'اق  

�افة: ف�د" .&� إناث                ال=�ف:                        09:30ال�اعة:   م�� 250ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<

  10  1  02.47: 02  ج�Iة  س�یل الف�Sه

      Abst  ق�ق�ة  (�Yاب) آ�ة ��ش�نة

      Abst  .&%�ة  آم�ة قل�ي

      Q�  Abst�قة  �Yاب
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  ال��ت%< العام 

  إب��ائي �ا.عة�'اقات ال��ة الل

  
  ال��ت%<  م��ع ال�قاE  م��C ال�ه�ض ب��اضة ال����� 

  5  1  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب/�ن. ال-)�"ة

  3  8  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب-)'�ة ت�ن. 

  3  8  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (�,�قة

  1  30  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (��2ة

�ةم�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (ق�ق 2  13  
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  ال9ام�ة إب��ائيس'اقات ال��ة 
  40ال�'اق ع�د: 

�افة:                        09:45ال�اعة:   م�� 250ال=�ف: زوجي .&� م�9ل8                 ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<
  م=م> القالع

  وصال ال�2"لي

  8  2  27.92: 03  ج��ة

A1س�0 ال�ی> ق�  

C"الق���  م�  

  10  1  26.67: 02  ق�ق�ة

  م)�� ف�رات ال��ابلDي

  �'-ة االن�لDي

  6  3  54.10: 04  ()'�ة

        �,�قة  +�اب

  

  50ال�'اق ع�د: 

�افة:                        10:00ال�اعة:   م�� 250ال=�ف: ف�د" .&� م�9ل8 ت�اوب                ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<

  أم%K م�اد

  �ار�اس%K ب� 

  6  3  40.11: 12  ج�Iة

�ن C "مه�  

  م��A الع�اب�

  10  1  19.85: 03  ق�ق�ة

  م&� رافي ال^�ابل�ي

  حالء ق�م%�

  8  2  09.24: 07  .&%�ة

        �Q�قة  �Yاب

  
 39.70: 03         ت�ن* ال'&��ة                 ر�ان

                  26.20: 03  ت�ن* ال'&��ة            C��A إیهاب
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  ال��ت%< العام 

  ال9ام�ة إب��ائي�'اقات ال��ة ل

  
  ال��ت%<  م��ع ال�قاE  م��C ال�ه�ض ب��اضة ال����� 

  2  14  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب-)'�ة ت�ن. 

    00  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (�,�قة

  2  14  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (��2ة

  1  20 م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (ق�ق�ة
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  ال�ادسة إب��ائيس'اقات ال��ة 
  60ال�'اق ع�د: 

�افة:                    ال=�ف: زوجي .&� م�9ل8                       10:15ال�اعة:   ��م 250ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<
  آدم ور"اش

�او� D(ال C"م� 

  10  1  23.63: 01  ج��ة

  أم'> زروق 

 !�  حفKةز"

  5  3  09.77: 02  ()'�ة

  علي ع��ة هللا

  شه� ش�اد

  8  2  49.92: 01  ق�ق�ة

  مالO1ينNی� 

  رجای,�ةمالك 

  3  4  58.48: 02  �,�قة

  70ال�'اق ع�د: 

�                       09:15ال�اعة:   م�� 500افة: ال=�ف: ف�د" .&� ذ�Cر                ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<

  10  1  39.73: 01  ج�Iة  ی�سف ال&�از" 

  3  4  15.44: 04  ت�ن* ال'&��ة  تقي ال�یK بK مQ�وك

  1  5  50.00: 04  .&%�ة  �اس%K الل�مي

Kراو� K%أم �  8  2  53.14: 01  ق�ق�ة  م&

  Q�  02 :15.32  3  5�قة  سع%�"مالك 

  30ال�'اق ع�د:  

�افة:               ال=�ف: ف�د" .&� إناث                         09:30ال�اعة:   م�� 500ال

  ال�قاE  ال��ت%<  ال��ق%D  م��C ال�ه�ض  اإلسA & اللق<

  8  2  10.78: 01  ج�Iة  روان الهامي

  10  1  06.88: 01  ق�ق�ة  ف%�وز الa�ا"

      Abst  .&%�ة  ز��< حف=ة

        �Q�قة  �Yاب

 bة  م='احرؤ��5  3 00.83: 02  ت�ن* ال'&  
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  ال��ت%< العام 

  ال�ادسة إب��ائي�'اقات ال��ة ل

  
  ال��ت%<  م��ع ال�قاE  م��C ال�ه�ض ب��اضة ال����� 

  3  8  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب/�ن. ال-)�"ة

  4  6  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب-)'�ة ت�ن. 

  3  8  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (�,�قة

  1  28  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (��2ة

  2  26 م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (ق�ق�ة
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  ال��ت%< العام 
 

  ال��ت%<  م��ع ال�قاE  م��C ال�ه�ض ب��اضة ال����� 

  1  72  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (��2ة

  2  59 م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (ق�ق�ة

  3  28  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب-)'�ة ت�ن. 

  4  16  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 (�,�قة

  5  9  م�67 ال�ه�ض ب�"اضة ال/01�2 ب/�ن. ال-)�"ة

 


