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نتائج ال�طولة



التوق�تال�لداسم االعب (ة)الرقمت

14:46.18المغربهبة غزالن1146

14:46.1900:00,01المغربالمتنى الهام2147

14:52.1800:06,00المغربالرشفي ابتسام3150

15:00.0500:13,87الجزائرازاعيج حياة أنفال442

15:07.6400:21,46المغربباني خدوج5151

15:20.8100:34,63المغربحسني بن عبد المعطي6148

15:36.9600:50,78المغربحسنة بن عبد المعطي7149

15:57.5101:11,33الجزائربوقنر رحمة844

16:03.2101:17,03الجزائرزين مليسة945

16:06.3101:20,13الجزائرتبيب فاطمة الزهراء1047

16:20.5601:34,38الجزائرعطية غزالة1143

16:28.6701:42,49الجزائرقدال لينا ماريا1246

18:27.3803:41,20العراقنرجس حسين عبود1396

--ا3سحابالسعود/ةياسمين فهد المطيري69-

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني

اير 2022م         نادي راشد للفروس�ة وس�اقات الخ�ل                                                              ال�ح>;ن 22 ف78
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نتائج س�اق - الناشئات (D 4لم)

توقيت السباق
65%19°

09:00
توقيت التتويج

09:40



تIبال�لداسم االعب (ة)الرقمت K8المركزال
11 نقطةاألول1المغربهبة غزالن1146

2المغربالمتنى الهام2147

3المغربالرشفي ابتسام3150

5المغربباني خدوج4151

6المغربحسني بن عبد المعطي5148

7المغربحسنة بن عبد المعطي6149

31 نقطةالثاني4الجزائرازاعيج حياة أنفال742

8الجزائربوقنر رحمة844

9الجزائرزين مليسة945

10الجزائرتبيب فاطمة الزهراء1047

11الجزائرعطية غزالة1143

12الجزائرقدال لينا ماريا1246

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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اير 2022م         نادي راشد للفروس�ة وس�اقات الخ�ل                                                                  ال�ح>;ن 22 ف78

نتائج حسب الفرق - الناشئات

توقيت السباق
66%22°

09:00
توقيت التتويج

09:40



التوق�تال�لداسم االعب (ة)الرقمت

17:58.76البحرينعبدالغني محمد حميد1177

18:47.9200:49,16البحرينعبدالصمد سليمان2178

19:01.5601:02,80المغربالعسال عبدالرحمان3141

19:04.9301:06,17المغربجواد خشينة4140

19:11.4401:12,68المغربزهيد رضوان5143

19:47.3101:48,55المغربحتدان الحسين6144

20:06.5802:07,82الجزائرجايحيا أنس740

20:11.7402:12,98الجزائرحارك عبدهللا محمد اسالم836

20:12.6302:13,87الجزائربن سعد عبدهللا938

20:18.1002:19,34الجزائربن مقري نبيل1041

20:28.7602:30,00سوريةسليماني خضر عاصي1178

20:36.1202:37,36السعوديةحمد صالح اليامي1264

20:54.4202:55,66العراقيحيى ابراهيم عبدهللا1391

20:55.7102:56,95األردنعيسى قاسم الجبالي14

20:57.3202:58,56الجزائرحومادي لخضر239

21:21.5103:22,75العراقزين العابدين مخلص طعمة392

21:24.7603:26,00العراقمصطفى محسن حزام490

21:37.6403:38,88السعوديةمحمد ناصر االكلبي563

21:37.7103:38,95العراقأحمد صالح عباس693

21:43.3803:44,62السعوديةعلي زكي خليفة766

21:55.8803:57,12السعوديةعبدالمجيد الغفيري868

22:13.4804:14,72الجزائردوافية أيوب937

22:17.2804:18,52المغربمحمد حميا10142

22:39.5504:40,79العراقمحمد حسين كريم1194

23:00.1305:01,37السعوديةعلي السهيمي1267

23:01.7405:02,98العراقولي رسول ثجيل1395

23:19.5305:20,77عمانعامر بن سالم الرخبي1499

23:26.2905:27,53السعوديةمتعب ناصر الصفحي1565

24:03.2406:04,48عمانمحمد بن عبدهللا الجابري1698

24:06.5206:07,76البحرينعبد العزيز مصطفى حسن17179

26:55.4808:56,72البحرينعبد الرحمن حسن الحسن18180

ا3سحابالمغربلعزيز سفيان145-
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اير 2022م         نادي راشد للفروس�ة وس�اقات الخ�ل                                                              ال�ح>;ن 22 ف78

N (D 6لم) OPنتائج س�اق - الناشئ

توقيت السباق
65%19°

09:30
توقيت التتويج

10:20



لم Sشاركاليمننجالن أحمد صالح155-
لم Sشاركاليمنقاسم محمد مثنى156-
لم Sشاركاليمنعمار علي العزي157-
لم Sشاركاليمنوليد مرشد القعاري158-
لم Sشاركاليمنسمير محمد اليفاعي159-
ا3سحابالبحرينداويت جيرما  فيكادو176-

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني



تIبال�لداسم االعب (ة)الرقمت K8المركزال
18 نقطةاألول3المغربالعسال عبدالرحمان25141

4المغربجواد خشينة26140
5المغربزهيد رضوان5143
6المغربحتدان الحسين6144
23المغربمحمد حميا7142

34 نقطةالثاني7الجزائرجايحيا أنس740

8الجزائرحارك عبدهللا محمد اسالم836

9الجزائربن سعد عبدهللا938

10الجزائربن مقري نبيل1041

15الجزائرحومادي لخضر1139

22الجزائردوافية أيوب1237

64 نقطةالثالث1البحرينعبدالغني محمد حميد1177

2البحرينعبدالصمد سليمان2178

30البحرينعبد العزيز مصطفى حسن3179

31البحرينعبد الرحمن حسن الحسن4180

65 نقطةالرابع13العراقيحيى ابراهيم عبدهللا1991

16العراقزين العابدين مخلص طعمة2092
17العراقمصطفى محسن حزام2190
19العراقأحمد صالح عباس2293
24العراقمحمد حسين كريم2394
26العراقولي رسول ثجيل2495
71 نقطةالخامس12السعوديةحمد صالح اليامي1364

18السعوديةمحمد ناصر االكلبي1463
20السعوديةعلي زكي خليفة1566
21السعوديةعبدالمجيد الغفيري1668
25السعوديةعلي السهيمي1767
28السعوديةمتعب ناصر الصفحي1865

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني

íéu^–Ö]<Ñ]�}÷íéu^–Ö]<Ñ]�}÷íéu^–Ö]<Ñ]�}÷íéu^–Ö]<Ñ]�}÷<<<<DDDD24242424EEEE<íée†ÃÖ]<íÖçŞfÖ]<íée†ÃÖ]<íÖçŞfÖ]<íée†ÃÖ]<íÖçŞfÖ]<íée†ÃÖ]<íÖçŞfÖ]
اير 2022         نادي راشد للفروس�ة وس�اقات الخ�ل                                                                  ال�ح>;ن 22 ف78

 N OPنتائج حسب الفرق - الناشئ

توقيت السباق
66%2

09:30
توقيت التتويج

10:20



التوق�تال�لداسم االعب (ة)الرقمت

24:05.07المغربالمفيد فاطمة1138

24:16.9500:11,88المغربمامني لمياء2135

24:18.4800:13,41المغربالبادرة سلمى3139

24:27.1600:22,09المغرببيرداحة فاطمة الزهراء4134

24:27.1700:22,10المغربالناصيري خديجة5136

24:41.3100:36,24المغربحسناوي سناء6137

25:13.0701:08,00الجزائرنور مريم731

25:17.3001:12,23الجزائرسعيدون آسيا833

25:35.2001:30,13الجزائرمويسي رقية930

25:51.8601:46,79الجزائرلعفر خديجة1034

26:52.7602:47,69الجزائربلعربي زليخة1132

30:25.1606:20,09السعوديةيارا ابو سعود1262

لم Zشاركالجزائرطالب لينا1335

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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نتائج س�اق - الشا]ات (D 6لم)

توقيت السباق
62%20°

10:15
توقيت التتويج

11:10



تIبال�لداسم االعب (ة)الرقمت K8المركزال
10 نقطةاألول1المغربالمفيد فاطمة1138

2المغربمامني لمياء2135

3المغربالبادرة سلمى3139

4المغرببيرداحة فاطمة الزهراء4134

5المغربالناصيري خديجة5136

6المغربحسناوي سناء6137

34 نقطةالثاني7الجزائرنور مريم731

8الجزائرسعيدون آسيا833

9الجزائرمويسي رقية930

10الجزائرلعفر خديجة1034

11الجزائربلعربي زليخة1132

ا3سحابالجزائرطالب لينا35-

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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اير 2022م         نادي راشد للفروس�ة وس�اقات الخ�ل                                                                  ال�ح>;ن 22 ف78

نتائج حسب الفرق - الشا]ات

توقيت السباق
66%22°

10:15
توقيت التتويج

11:10



التوق�تال�لداسم االعب (ة)الرقمت

26:03.88البحرينعبدالرزاق اسماعيل1173

26:04.0700:00,19البحرينهمسي معلن2172

26:09.1700:05,29البحرينسكاري محمد عبدي3174

26:10.6800:06,80المغرببنشهيد محي الدين4128

26:24.6300:20,75المغرببن يزيد صالح الدين5131

26:36.4500:32,57الجزائردال يزيد624

26:36.6700:32,79الجزائروكيد خالد725

26:50.7700:46,89المغربالعيدوني محمد8129

26:50.7700:46,89المغربالعبيدي عبدالصمد8133

26:59.6200:55,74المغرباوصغير عبدهللا10132

27:03.3100:59,43الجزائرقندوز رفيق1127

27:04.9701:01,09الجزائرجمعي حسن1228

27:22.2301:18,35الجزائرعميري سعيد1329

27:32.6701:28,79البحرينخالد حسين يوسف14175

27:35.2101:31,33الجزائرزرقون محمد1526

28:24.8602:20,98السعوديةسلمان عبدهللا المقرن1658

29:03.4302:59,55العراقعبد علي عباس1786

29:25.7803:21,90السعوديةثامر حمد ازيبي1859

29:35.7103:31,83األردنمحمد ياسر الميمي192

29:36.6003:32,72األردنمسلم فايز ابو هليل203

29:36.6803:32,80االماراتحمد محمد اليحياني2111

29:39.3803:35,50السعوديةأحمد السهيمي2260

29:58.1703:54,29العراقاكرم ياسر كريم2389

30:12.9204:09,04العراقعقيل جبار رمضان2487

30:42.8304:38,95العراقمرتضى فالح حسن2588

ا3سحابالسعوديةيحيى ناصر االكلبي2661

ا3سحابالمغربالشارف ابراهيم27130

لم Sشاركعمانغصن بن سالم الفارسي2897

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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نتائج س�اق - الش�اب (D 8لم)

توقيت السباق
58%21°

11:00
توقيت التتويج

11:55



تIبال�لداسم االعب (ة)الرقمت K8المركزال
20 نقطةاألول1البحرينعبدالرزاق اسماعيل1173

2البحرينهمسي معلن2172

3البحرينسكاري محمد عبدي3174

14البحرينخالد حسين يوسف4175

25 نقطةالثاني4المغرببنشهيد محي الدين5128

5المغرببن يزيد صالح الدين6131

8المغربالعيدوني محمد7129

8المغربالعبيدي عبدالصمد8133

10المغرباوصغير عبدهللا9132

ا3سحابالمغربالشارف ابراهيم10130

36 نقطةالثالث6الجزائردال يزيد1124

7الجزائروكيد خالد1225

11الجزائرقندوز رفيق1327

12الجزائرجمعي حسن1428

13الجزائرعميري سعيد1529

15الجزائرزرقون محمد1626

89 نقطةالرابع17العراقعبد علي عباس1786

23العراقاكرم ياسر كريم1889

24العراقعقيل جبار رمضان1987

25العراقمرتضى فالح حسن2088

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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نتائج حسب الفرق - الشا]اب

توقيت السباق
66%22°

11:00
توقيت التتويج

11:55



التوق�تال�لداسم االعب (ة)الرقمت

36:58.61البحرينوينفريد يافي1166

37:31.900:00:33البحريندماريس موتوا2168

37:43.900:00:45البحرينروث جبيث3167

38:10.430:01:12البحرينتايجست غشاو4170
38:36.160:01:38البحرينشيتاي اشيت5169
39:13.500:02:15المغربالمقيم رقية6123
39:21.680:02:23المغربقلوج حنان7126
39:29.230:02:31المغربرحمة الطاهري8122
39:32.150:02:34المغربوعزيز اكرام9124
40:12.690:03:14البحرينبنتو ربيتو ايداو10171
40:22.420:03:24الجزائرسناني ريهام1122
40:32.100:03:33الجزائربن دربال مليكة1219
41:34.860:04:36الجزائررزيق غنية1318
42:10.020:05:11المغربرابعي نهيلة14127
42:39.340:05:41الجزائربتيش أمينة1520
44:23.280:07:25الجزائرباهي ازهوم فتيحة1621
44:53.730:07:55لبنانجوان المكاري17112
45:21.350:08:23السودانآمنة بخيت تامة1875
46:21.010:09:22لبنانتيانا عبدالمسيح19115
46:47.180:09:49لبناننسرين نجيم20114
49:59.610:13:01لبنانجنيفر تومازو21111
52:08.670:15:10لبنانلؤى زعرور22113
53:50.570:16:52السعوديةمزنة فايز النصار2354
54:03.790:17:05السعوديةأالء زياد الشدي2453
55:16.070:18:17السعوديةأنوار محمد عجاج2552
59:49.870:22:51السعوديةالهنوف ابراهيم الفليج2657
63:33.930:26:35السعوديةمريم فوزي المطر2755
66:26.930:29:28السعوديةرهف عبدالعزيز سعيد2856
ا3سحابالمغربمريم ازرور29125
لم Zشاركالجزائرياحي نوال3023
لم Zشاركالسودانهنوية ادم حسن هللا3176
لم Zشاركالعراقديانا كريم سعيد32181

                                    المندوب الفني
          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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نتائج س�اق - الس�دات ( D 10لم) 

توقيت السباق
56%21°

11:45
توقيت التتويج

15:00



تIبال�لداسم االعب (ة)الرقمت K8المركزال
10األول1البحرينوينفريد يافي1166

2البحريندماريس موتوا2168

3البحرينروث جبيث3167

4البحرينتايجست غشاو4170

5البحرينشيتاي اشيت5169

10البحرينبنتو ربيتو ايداو6171

30الثاني6المغربالمقيم رقية7123

7المغربقلوج حنان8126

8المغربرحمة الطاهري9122

9المغربوعزيز اكرام10124

14المغربرابعي نهيلة11127

29المغربمريم ازرور12125

51الثالث11الجزائرسناني ريهام1322

12الجزائربن دربال مليكة1419

13الجزائررزيق غنية1518

15الجزائربتيش أمينة1620

16الجزائرباهي ازهوم فتيحة1721

30الجزائرياحي نوال1823

77الرابع17لبنانجوان المكاري19112

19لبنانتيانا عبدالمسيح20115

20لبناننسرين نجيم21114

21لبنانجنيفر تومازو22111

22لبنانلؤى زعرور23113

98الخامس23السعوديةمزنة فايز النصار2454

24السعوديةأالء زياد الشدي2553

25السعوديةأنوار محمد عجاج2652

26السعوديةالهنوف ابراهيم الفليج2757

27السعوديةمريم فوزي المطر2855

28السعوديةرهف عبدالعزيز سعيد2956

          رئيس الحكام                                    المندوب الفني
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اير 2022م         نادي راشد للفروس�ة وس�اقات الخ�ل                                                                  ال�ح>;ن 22 ف78

نتائج حسب الفرق - الس�دات

توقيت السباق
66%22°

11:45
جتوقيت التتوي

12:40



التوق�تال�لداسم االعب (ة)الرقمت

31:27.53ال�ح>;نزهير عواد1165

31:29.7300:02,20ال�ح>;نبيرهانو يماتاو2160

\ ابراهيم حسن بوح3153
K]31:30.9800:03,45جيبو

31:40.5800:13,05ال�ح>;نالبرت روب4162

32:08.1300:40,60ال�ح>;نداويت فيكادو5161

\ عدن وابري درار6154
K]32:13.6100:46,08جيبو

32:19.9800:52,45ال�ح>;نابراهام جيروبين7164

32:36.0001:08,47المغرببوقنطار سفيان8117

32:41.1001:13,57المغربرضى محمد االعرابي9121

32:44.7701:17,24المغربتريس حسن10116

32:45.2601:17,73ال�ح>;نعبدالنصر ألمي11163

32:47.1901:19,66الجزائربوروينة خير الدين1217

32:49.6101:22,08المغرباوطلحة محسن13118

33:00.8701:33,34السعود/ةبدر علي العمراني1449

33:05.6901:38,16الجزائرالحناشي نبيل1513

33:10.6301:43,10الجزائربوشيشة هشام1615



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:
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