
 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 جنة الحكامل         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 08:00:  الساعة                كم مشي شباب              10           )     101: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  322 اإلمارات الشعالي حسن جاسم 1

  318 اإلمارات حمد علي سعيد 2

  276 العراق مصطفى رزاق 3

  255 السعودية كميل احمد عبد رب النبي 4

  140 قطر ين محمد مثنىحس 5

  106 سوريا حازم األحمد 6

  107 سوريا يحيى عساف 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 جنة الحكامل         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

2 
 

 

 08:10:  الساعة                           كم مشي شابات  10         )  102: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  329 اإلمارات منيرة محمد البلوشي 1

  187 تونس شهناز النصري 2

  196 تونس تهاني غزال 3

  124 الجزائر زوينة بن أمسيلي 4

  125 الجزائر بريزة غزالني 5

  111 سوريا سالم الصغير 6

     

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 جنة الحكامل         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

3 
 

 

 08:30:  الساعة                   )1( سباعيحواجز شابات / م100           )      103: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 104 لبنان كريستال الصانع 1

 2 112 سوريا نور الصوص 2

 3 195 تونس مروة بو معيزة 3

 4 197 تونس سيرين سعيد 4

 5 378 األردن آيات حسينات 5

 6 174 مصر آية حسام ثروت 6

 7 291 العراق دلسوز عبيد 7

 8 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 جنة الحكامل         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

4 
 

 

 09:15:  الساعة                     )    2(سباعي /الوثب العالي        )       104: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 195 تونس مروة بو معيزة 1

 2 195 تونس مروة بو معيزة 2

 3 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 3

 4 378 األردن آيات حسينات 4

 5 174 مصر آية حسام ثروت 5

 6 291 العراق دلسوز عبيد 6

 7 112 سوريا نور الصوص 7

 8 104 لبنان كريستال الصانع 8

 
 

 نهاية الفترة الصباحية



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 17:30:  الساعة                            1التصفيةشباب  حواجز/م 110           )     105: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 277 العراق فاضل كاظم 1

 3 349 األردن احمد هيثم كسواني 2

 4 242 السعودية موسى محمد الصبياني 3

 5 203 الكويت يعقوب اليوحة 4

 6 311 اإلمارات صالح عبد الرحمن صالح 5

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

2 
 

 

 17:30:  الساعة              2التصفية شباب    حواجز/م 110           )     105: (المسابقةتابع 

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 199 تونس رامي الغرسلي 6

 3 312 األمارات جاسم محمد مصطفى  7

 4 380 السعودية نادر احمد آل حيدر 8

 5 154 مصر ضياء محمد عشماوي 9

     

     

     

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

3 
 

 

 17:30:  الساعة           )3( سباعي شابات/ دفع الكرة الحديدية         )      106: (المسابقة

 ترتيب االداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 195 تونس مروة بو معيزة 1

 2 195 تونس وة بو معيزةمر 2

 3 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 3

 4 378 األردن آيات حسينات 4

 5 174 مصر آية حسام ثروت 5

 6 291 العراق دلسوز عبيد 6

 7 112 سوريا نور الصوص 7

 8 104 لبنان كريستال الصانع 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

4 
 

 

 17:30:  الساعة                      شباب/الوثب العالي            )       107: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 209 الكويت ناصر الشطي 1

 2 281 العراق سنان عدنان 2

 3 245 السعودية علي عيسى  الحمد 3

 4 357 األردن عدنان أبو حردان 4

 5 160 مصر عمرو سمير كاسب 5

 6 208 الكويت مهدي سالم 6

 7 144 قطر عيسى برشم معمر 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

5 
 

 

 17:30:  الساعة                      نهائي    شابات/رمي الرمح             )       108: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 114 سوريا حال غيا 1

 2 330 اإلمارات حنان ابراهيم الزيودي 2

 3 173 مصر نهى ايمن ابو الفتوح 3

 4 376 األردن وصال قوقزة 4

 5 130 الجزائر ريمة بن عيسى 5

 6 296 العراق هديل فاضل 6

 7 182 مصر سهيلة السيد مرسي 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

6 
 

 

 17:50:  الساعة                      1تصفية شابات    / م 100          )       109: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 338 السودان هاجر سعيد 1

 3 323 اإلمارات عايده سعيد البلوشي 2

 4 364 األردن حنين خالد 3

 5 103 لبنان  مهى المعلم  4

 6 150 قطر  نور حسين المالكي  5

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

7 
 

 

 17:50:  الساعة                      2شابات    تصفية /م  100          )       109: (المسابقةتابع 

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة السما الرقم

 2 168 مصر  بسنت محمد عوض  6

 3 337 السودان صابرين رجب 7

 4 287 العراق جاوان بهاء الدين 8

 5 226 البحرين  هاجر سعد سعيد  9

 6 194 تونس  جهان العبيدي  10

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

8 
 

 

 18:05:  الساعة                      1شباب    تصفية /م  100          )       110: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 270 العراق مصطفى بشير 1

 2 135 قطر  عيد عبدهللا الكواري  2

 3 361 األردن محمد شريف 3

 4 221 البحرين   فيصل جاسم محمد  4

 5 232 السعودية  فهاد محمد السبيعي  5

 6 266 ن فلسطي كريم احمد ابو شعبان  6

 7 313 اإلمارات علي موسى الشيبه 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

9 
 

 

 18:05:  الساعة                      2شباب    تصفية /م  100          )       110: (المسابقةتابع 

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 153 مصر مختار جاد  احمد 8

 2 269 العراق حسنين حسن 9

 3 259 فلسطين  الكركي  حكم محمد نافذ 10

 4 220 البحرين   حسين محمد عاشور  11

 5 297 ليبيا مفتاح أبو دبوس 12

 6 342 األردن محمود الزغول 13

 7 233 السعودية  يوسف الشعالني  14

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

10 
 

 

 18:20:  الساعة                      نهائي شابات /م  5000          )       111: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  185 تونس رفيقة عبد النبي 1

  186 تونس رباب الفطناسي 2

  368 األردن سجود الخطبا 3

  382 األردن غرور الدغيمات 4

  329 اإلمارات منيرة محمد البلوشي 5

  131 الجزائر درين بن عامر 6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

11 
 

 

 18:30:  الساعة                      نهائي شابات/ الوثب الطويل       )       112: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 323 اإلمارات عايدة سعيد 1

 2 190 تونس رابعة زريقي 2

 3 104 لبنان كريستال الصانع 3

 4 172 مصر سهيلة حلمي الجبروني 4

 5 324 اراتاإلم مهرة جاسم عبد هللا 5

 6 152 قطر ريما ألين توماس 6

 7 369 األردن ميار خليفة 7

 
 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

12 
 

 

 18:30:  الساعة                      شبابنهائي / دفع الكرة الحديدية     )       113: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 161 مصر احمد عمرو احمد 1

 2 284 قالعرا مصطفى كاظم 2

 3 249 السعودية محمد عمر موسى 3

 4 250 السعودية اسامة حسن العقيلي 4

 5 156 مصر مصطفى عمرو احمد 5

 6 134 العراق سيف نوري 6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

13 
 

 

 18:45:  الساعة                      1شابات  تصفية / م 400                )       114: (المسابقة

 رقم الحارة صدررقم ال الدولة االسم الرقم

 2 183 تونس عبير البركاوي 1

 3 132 الجزائر نزيمان عمارة 2

 4 338 السودان هاجر سعيد 3

 5 379 األردن ريتا عبد هللا 4

 6 263 فلسطين رنين تيسير جاليطه 5

 7 328 اإلمارات مروة احمد علي 6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

14 
 

 

 18:45:  الساعة                      2ة شابات  تصفي/ م 400            )      114: (المسابقةتابع 

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 288 العراق هديل رحيم كعود 7

 3 180 مصر ندين يحيى علي 8

 4 227 البحرين مريم محمد سهل 9

 5 366 األردن روان البوات 10

 6 339 السودان تسابيح محمد السيد 11

 
 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

15 
 

 

 19:05:  الساعة                      1شباب  تصفية / م 400                      ) 115: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 235 السعودية بندر عطيه كعبي 1

 3 343 األردن عبد الرحمن أبو الحمص 2

 4 298 ليبيا عالء الجورني 3

 5 332 السودان صدام سليمان 4

 6 272 العراق بد الزهرةحيدر ع 5

 7 137 قطر جمال عبد الناصر ابو بكر 6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

16 
 

 

 19:05:  الساعة                      2شباب  تصفية / م 400                )       115: (المسابقةتابع 

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 115 الجزائر محمد بلبشير 7

 3 280 العراق حسين ميثم  8

 4 341 األردن جهاد الجهران 9

 5 315 اإلمارات عمر حسين صالح 10

 6 262 فلسطين سليم يوسف روما 11

 7 331 السودان احمد الطاهر 12

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

17 
 

 

 19:25:  الساعة                      )4(شابات سباعي /  200                )       116: (المسابقة

 رقم الحارة دررقم الص الدولة االسم الرقم

 1 291 العراق دلسوز عبيد 1

 2 195 تونس مروة بو معيزة 2

 3 174 مصر آية حسام ثروت 3

 4 197 تونس سيرين سعيد 4

 5 378 األردن آيات حسينات 5

 6 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 6

 7 112 سوريا نور الصوص 7

 8 104 لبنان كريستال الصانع 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  االتحاد األردني أللعاب القوى
                 لجنة الحكام         

 
 16/5/2012الموافق                                           األربعاء: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

18 
 

 

 19:35:  الساعة                      نهائي/ م شباب 10000                )       117: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  352 األردن محمد أيوب 1

  353 األردن عمار فايز أبو شندي 2

  335 السودان عبد المنعم يحيى 3

  204 الكويت محمد عبيد الظفيري 4

  162 مصر العزيز مصطفى شغميم عبد 5

  129 الجزائر يوسف عدوش 6

  119 الجزائر ملود مادوي 7

  105 سوريا كتيبة قناة 8

 
 نهاية فعاليات اليوم األول 
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