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 م100
 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 364 األردن حنين خالد 1. 361 األردن محمد شريف 1.

 337 السودان صابرين رجب 2. 342 األردن محمود الزغول 2.

 338 السودان هاجر سعيد .3 313 اإلمارات علي موسى الشيبه 3.

 323 اإلمارات عايده سعيد البلوشي 4. 297 ليبيا مفتاح أبو دبوس 4.

 287 العراق جاوان بهاء الدين 5. 269 العراق حسنين حسن 5.

 226 البحرين  هاجر سعد سعيد  6. 270 العراق مصطفى بشير 6.

 194 تونس  جهان العبيدي  7. 259 فلسطين  حكم محمد نافذ الكركي  7.

 168 مصر  بسنت محمد عوض  8. 266 فلسطين  مد ابو شعبان كريم اح 8.

 150 قطر  نور حسين المالكي  9. 232 السعودية  فهاد محمد السبيعي  9.

 103 لبنان  مهى المعلم  10. 233 السعودية  يوسف الشعالني  10.

     220 البحرين   حسين محمد عاشور  11

     221 البحرين   فيصل جاسم محمد  12.

     153 مصر مختار جاد  احمد .13

     135 قطر  عيد عبدهللا الكواري  14
 

 م200 

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 337 السودان صابرين رجب 1. 343 األردن عبد الرحمن أبو الحمص 1.

 338 السودان هاجر سعيد 2. 344 ردناأل يزن النمارنه 2.

 325 اإلمارات مريم شاه مراد 3. 331 السودان احمد الطاهر 3.

 307 ليبيا ريما دغمان 4. 332 السودان صدام سليمان 4.

 287 العراق جاوان بهاء الدين 5. 313 اإلمارات علي موسى الشيبه 5.

 288 لعراقا هديل رحيم كعود 6. 297 ليبيا مفتاح أبو دبوس 6.

 260 فلسطين ضحى ذيب إدريس 7. 269 العراق حسنين حسن 7.

 226 البحرين هاجر سعد سعيد 8. 270 العراق مصطفى بشير 8.

 183 تونس عبير البركاوي 9. 261 فلسطين سامح حسين شيخه 9.

 194 تونس  جهان العبيدي  .10 232 السعودية  فهاد محمد السبيعي  10.

 168 مصر  بسنت محمد عوض  .11 234 السعودية  واني حمود علي عل 11.

 150 قطر  نور حسين المالكي  .12 222 البحرين   حسين سمير مبارك 12.

 103 لبنان  مهى المعلم  .13 223 البحرين   احمد محمد مطر 13.

 132 الجزائر نزيمان عمارة .14 153 مصر مختار جاد  احمد 14.

 324 اإلمارات مهرة جاسم عبد هللا .15 135 قطر يعيد عبد هللا الكوار .15

    . 136 قطر علي حسن عنبر الجاسم .16
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 م400

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 379 األردن ريتا عبد هللا 1. 343 األردن عبد الرحمن أبو الحمص 1.

 366 األردن روان البوات 2. 341 األردن اد الجهرانجه 2.

 339 السودان تسابيح محمد السيد 3. 332 السودان صدام سليمان 3.

 338 السودان هاجر سعيد 4. 331 السودان احمد الطاهر 4.

 328 اإلمارات مروة احمد علي 5. 315 اإلمارات عمر حسين صالح 5.

 288 العراق ل رحيم كعودهدي 6. 298 ليبيا عالء الجورني 6.

 263 فلسطين رنين تيسير جاليطه 7. 272 العراق حيدر عبد الزهرة 7.

 227 البحرين مريم محمد سهل 8. 280 العراق حسين ميثم  8.

 183 تونس عبير البركاوي 9. 262 فلسطين سليم يوسف روما 9.

 180 مصر ندين يحيى علي 10. 235 السعودية بندر عطيه كعبي 10.

 132 الجزائر نزيمان عمارة 11. 137 قطر جمال عبد الناصر ابو بكر 11.

    . 115 الجزائر محمد بلبشير 12.
 

 م800 

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 367 األردن رشا صبحي ايوب 1. 345 األردن مؤمن المساعيد 1.

 365 األردن ناهدة البوات 2. 333 السودان محمد احمد اسماعيل 2.

 339 السودان تسابيح محمد السيد 3. 334 السودان الهادي حامد 3.

 229 البحرين ميهاد أبو بكر 4. 317 اإلمارات عمار حسين صالح 4.

 184 تونس حلومة جرفال 5. 299 ليبيا عبد السالم جبريل 5.

     392 يبيال واصف خليفة 6.

     274 العراق مصطفى عطوان 7.

     275 العراق علي جاسم 8.

     264 فلسطين تامر ماهر أبو سمعان 9.

     267 فلسطين نور الدين زهير حموده 10.

     238 السعودية فيصل عبده مجرشي 11.

     198 تونس عبد السالم العيوني 12.

     163 مصر احمد عبد الكريم فرج 13.

     139 قطر مؤيد محمد ابراهيم 14.

     115 الجزائر محمد بلبشير .15

     117 الجزائر محمد أمين لعياشي .16

     101 لبنان محمد حنوف .17
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 م1500

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 367 األردن رشا صبحي ايوب 1. 345 األردن مساعيدمؤمن ال 1.

 308 ليبيا انتصار الشوشان 2. 334 السودان الهادي حامد 2.

 290 العراق زينب هاشم 3. 333 السودان محمد احمد اسماعيل 3.

 185 تونس رفيقة عبد النبي 4. 390 ليبيا طالل بن كوره 4.

 131 الجزائر عامردرين بن  5. 265 فلسطين مهند رياح عزات 5.

     239 السعودية عبد هللا عبيد الصالحي 6.

     198 تونس عبد السالم العيوني 7.

     163 مصر احمد عبد الكريم فرج 8.

     117 الجزائر محمد أمين لعياشي 9.

     101 لبنان محمد حنوف 10.

     303 ليبيا علي ناصف 11
 
 

            م3000                                                                                  م5000                             

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 368 األردن سجود الخطبا 1. 336 األردن حمزة العشوش 1.

 184 تونس حلومة جرفال 2. 337 األردن وسف جاسم الصالحي 2.

 131 الجزائر درين بن عامر 3. 335 السودان عبد المنعم يحيى .3

 290 العراق زينب هاشم 4. 391 ليبيا علي العياط 4.

    5. 303 ليبيا علي ناصف 5.

    6. 268 فلسطين عبد هللا زكريا ابو نصير 6.

    7. 239 السعودية لحيعبد هللا عبيد الصا 7.

    8. 240 السعودية علي يحيى دعاك 8.

    9. 193 تونس مالك بن عمر 9.

    10. 162 مصر مصطفى شغميم عبد العزيز 10.

    .11 129 الجزائر يوسف عدوش .11

    .12 119 الجزائر ملود مادوي .12
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 م5000                                                                 م10000
 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 185 تونس رفيقة عبد النبي 1. 352 األردن محمد أيوب 1.

 186 تونس رباب الفطناسي 2. 353 األردن عمار فايز أبو شندي 2.

 368 األردن سجود الخطبا 3. 335 لسودانا عبد المنعم يحيى 3.

 382 األردن غرور الدغيمات 4. 204 الكويت محمد عبيد الظفيري 4.

مصطفى شغميم عبد  5.
 

 329 اإلمارات منيرة محمد البلوشي .5 162 مصر
 131 الجزائر درين بن عامر .6 129 الجزائر يوسف عدوش 6.
     119 الجزائر ملود مادوي .7
     105 سوريا كتيبة قناة .8

 
 م موانع3000

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 365 األردن ناهدة البوات 1. 350 األردن مصطفى عيد 1.

 186 تونس رباب الفطناسي 2. 351 األردن مالك ابراهيم 2.

 126 الجزائر هاجر سكحال 3. 240 السعودية علي يحيى دعاك 3.

 382 األردن غرور الدغيمات 4. 241 السعودية محمد معيض البركاتي 4.

 185 تونس رفيقة عبد النبي .5 193 تونس مالك بن عمر 5.

     166 مصر سالم محمد سالم 6.

     142 قطر هاشم صالح عباس 7.

     143 قطر مصعب آدم محمود 8.

     128 الجزائر ام زغدانعص .9

     118 الجزائر بالل طابتي .10

     105 سوريا كتيبة قناة .11
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 ح/م100                                                                        ح/م 110              

 باتالشافئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 291 العراق دلسوز عبيد  1. 349 األردن احمد هيثم كسواني 1.

 228 البحرين صالحة محمد 2. 311 اإلمارات صالح عبد الرحمن صالح 2.

 188 تونس سلمى عبد الحميد 3. 312 األمارات جاسم محمد مصطفى  3.

 181 مصر سارة طارق طبانه 4. 277 العراق فاضل كاظم 4.

 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 5. 242 السعودية موسى محمد الصبياني 5.

 121 الجزائر فاطمة الزهراء تعقوق .6 380 السعودية نادر احمد آل حيدر 6.

 127 الجزائر هجيرة عاشور .7 203 الكويت يعقوب اليوحة .7

    . 199 تونس ي الغرسليرام .8

     154 مصر ضياء محمد عشماوي .9
 
 ح/م400

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 339 السودان تسابيح محمد السيد 1. 349 األردن احمد هيثم كسواني 1.

 340 السودان صفاء عثمان 2. 336 السودان عباس اسماعيل 2.

 328 اإلمارات مروة احمد علي 3. 311 اإلمارات صالح عبد الرحمن صالح 3.

 292 العراق زيالن صالح 4. 278 العراق مصطفى عمار عبيد 4.

 188 تونس سلمى عبد الحميد 5. 133 العراق نور كريم فرحان 5.

 195 تونس زةمروة بو معي 6. 243 السعودية يحيى ابراهيم برناوي 6.

 120 الجزائر دهيه حدار .7 244 السعودية ابراهيم بشير محمد .7

    . 224 البحرين   علي خميس عباس .8

     200 تونس رياض الصياح .9

     167 مصر محمود طارق طبانة .10

     137 قطر جمال عبد الناصر ابو بكر .11
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 العاليالوثب 

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب قمالر

 371 األردن داليا مروان 1. 357 األردن عدنان أبو حردان 1.

 372 األردن ديانا خصاونه 2. 281 العراق سنان عدنان 2.

 230 البحرين مريم محمد األنصاري 3. 245 السعودية علي عيسى  الحمد 3.

 197 تونس سيرين سعيد 4. 208 الكويت مهدي سالم 4.

 174 مصر آية حسام ثروت 5. 209 الكويت ناصر الشطي 5.

 179 مصر بسنت مسعد محمد .6 160 مصر عمرو سمير كاسب .6

 123 الجزائر ليزة مدوني .7 144 قطر معمر عيسى برشم .7

 112 سوريا الصوصنور  .8    
 

 القفز بالعصا

 تالشابافئة  الشبابفئة 

 
 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم-

 372 األردن ديانا خصاونه 1. 359 األردن وسيم حداد 1.

 189 تونس درة المحفوظي 2. 360 األردن خالد ملكاوي 2.

 176 مصر ريم محمد عبد المتجلي 3. 210 الكويت عبد هللا شاكر 3.

 371 األردن داليا مروان .4 211 يتالكو بدر جاسم .4

     201 تونس محمد أمين رمضانة .5

     146 قطر جبر خليفة جابر .6
 
 
 الطويلالوثب 

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 369 األردن ميار خليفة 1. 355 األردن أدهم نابلسي 1.

 324 اإلمارات مهرة جاسم عبد هللا 2. 356 األردن عبد الكريم اسحق 2.

 190 تونس رابعة زريقي 3. 312 اإلمارات جاسم محمد مصطفى 3.

 172 مصر سهيلة حلمي الجبروني 4. 304 ليبيا حسين الدنوني 4.

 152 قطر ريما ألين توماس 5. 305 ليبيا عياد التاورغي 5.

 104 لبنان كريستال الصانع 6. 282 لعراقا كيوان توفيق 6.

 323 اإلمارات عايدة سعيد 7. 246 السعودية مهند قاسم العبسي 7.

    . 205 الكويت طالل زايد 8.

     108 سوريا عبد العزيز خليل .9

     109 سوريا محمد أمين السالمة .10

     102 لبنان علي صالح .11
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 الوثب الثالثي

 الشاباتئة ف الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 369 األردن ميار خليفة 1. 312 اإلمارات جاسم محمد مصطفى 1.

 230 البحرين مريم محمد األنصاري 2. 304 ليبيا حسين الدنوني 2.

 190 تونس رابعة زريقي 3. 305 ليبيا عياد التاورغي 3.

 172 مصر سهيلة حلمي الجبروني 4. 248 السعودية راشد سعد البيشي 4.

 175 مصر أسماء محمد غريب 5. 205 الكويت طالل زايد 5.

 152 قطر ريما ألين توماس .6 206 الكويت جاسم السعد .6

    . 109 سوريا محمد أمين السالمة .7

     356 األردن عبد الكريم اسحق .8
 

 ةدفع الكرة الحديدي

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 373 األردن نجاة عثمان 1. 284 العراق مصطفى كاظم 1.

 374 األردن روال خالد 2. 134 العراق سيف نوري 2.

 310 ليبيا ايناس السائح 3. 249 السعودية محمد عمر موسى 3.

 231 البحرين خديجة شمسان 4. 250 السعودية سامة حسن العقيليا 4.

 192 تونس نبيهة قداح 5. 156 مصر مصطفى عمرو احمد 5.

 191 تونس رحمة بو سالمة .6 161 مصر احمد عمرو احمد 6.

 169 مصر فادية سعد ابراهيم 7.    

 149 قطر اسرار احمد المناعي .8    
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 رمي القرص
 الشاباتة فئ الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 375 األردن حنين بني بكار 1. 306 ليبيا محي الدين التاغدي 1.

 373 األردن نجاة عثمان 2. 284 العراق مصطفى كاظم 2.

 310 ليبيا ايناس السائح 3. 250 السعودية اسامة حسن العقيلي 3.

 296 العراق هديل فاضل 4. 213 الكويت فيصل السرور 4.

 231 البحرين خديجة شمسان 5. 164 مصر محمد ماجد مختار 5.

 191 تونس رحمة بوسالمة 6. 147 قطر خالد محمد ذيب 6.

 169 مصر فادية سعد ابراهيم 7. 116 الجزائر عبد السالم رحايلي 7.

 178 مصر د الدايم أميننهى عب 8. 381 األردن فارس عبد الناصر 8.

 149 قطر اسرار احمد المناعي 9.    

 113 سوريا ليزا الصالح .10    
 
 

 الرمحمسابقة رمي 

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 رقم الصدر الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 376 األردن وصال قوقزة 1. 306 ليبيا محي الدين التاغدي 1.

 330 اإلمارات حنان ابراهيم الزيودي 2. 285 العراق سعد حسن 2.

 296 العراق هديل فاضل 3. 253 السعودية عبد هللا زايد مليحي 3.

 173 مصر نهى ايمن ابو الفتوح 4. 212 الكويت عجيل العنزي 4.

 182 مصر سهيلة السيد مرسي 5. 158 مصر ماجد محسن البدري 5.

 130 الجزائر ريمة بن عيسى .6 159 مصر فضل فايز سعيد .6

 114 سوريا حال غيا .7 110 سوريا مكارم محاميد .7
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 السباعيمسابقة مسابقة العشاري                                                      

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

 الصدر رقم الدولة ةاسم الالعب الرقم رقم الصدر الدولة اسم الالعب الرقم

 378 األردن آيات حسينات 1. 282 العراق كيوان توفيق 1.

 291 العراق دلسوز عبيد 2. 217 الكويت ماجد الزيد 2.

 195 تونس مروة بو معيزة 3. 218 الكويت عبد هللا سرور 3.

 197 تونس سيرين سعيد 4. 201 تونس محمد أمين رمضانة 4.

 174 مصر م ثروتآية حسا .5 155 مصر احمد اشرف انور .5

 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور .6    

 112 سوريا نور الصوص .7    

 104 لبنان كريستال الصانع .8    
 

 م100×4

 الشاباتفئة  الشبابفئة 

-  الدولةاسم  الرقم-  الدولةاسم  الرقم

  اإلمارات 1.  األردن 1.

  العراق 2.  اإلمارات 2.

  ينالبحر 3.  العراق 3.

  تونس 4.  السعودية 4.

  مصر 5.  البحرين 5.

  الجزائر 6.  مصر 6.

 366 روان البوات / األردن  .7   .
 
 

 م400×4
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