
 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           لخميسا: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 09:00:  الساعة                            )5(سباعي / الوثب الطويل           )     201: (المسابقة

 ترتيب األداء 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

 5 151 قطر مظاهر ساساني بور فاطمة 5

 6 174 مصر آية حسام ثروت 6

 7 291 العراق دلسوز عبيد 7

 8 378 األردن آيات حسينات 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           لخميسا: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 09:30:  الساعة                      شباب نهائي/ رمي المطرقة       )  202: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 215 الكويت سماعيلعبد الرحمن ا 1

 2 141 قطر أشرف أمجد محمد 2

 3 214 الكويت مبارك الهندال 3

 4 165 مصر هشام لطفي السيد 4

 5 148 قطر راشد علي الخليفة 5

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           لخميسا: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 10:00:  الساعة                   )6( سباعيشابات  رمي الرمح            )      203: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 378 األردن آيات حسينات 1

 2 151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 2

 3 195 تونس مروة بو معيزة 3

 4 104 لبنان كريستال الصانع 4

 5 291 العراق دلسوز عبيد 5

 6 174 مصر آية حسام ثروت 6

 7 112 سوريا نور الصوص 7

 8 197 تونس سيرين سعيد 8

 
 
 

 الفترة الصباحية نهاية



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 17:00:  الساعة                            حواجز      شابات نهائي/ م 100        )     204: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 291 العراق دلسوز عبيد  1

 2 188 تونس سلمى عبد الحميد 2

 3 121 الجزائر فاطمة الزهراء تعقوق 3

 4 151 قطر ي بورفاطمة مظاهر ساسان 4

 5 127 الجزائر هجيرة عاشور 5

 6 228 البحرين صالحة محمد 6

 7 181 مصر سارة طارق طبانه 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 17:00:  الساعة                      شباب نهائي/  القفز بالعصا                    )205: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 201 تونس ين رمضانةمحمد أم 1

 2 210 الكويت عبد هللا شاكر 2

 3 359 األردن وسيم حداد 3

 4 211 الكويت بدر جاسم 4

 5 146 قطر جبر خليفة جابر 5

 6 360 األردن خالد ملكاوي 6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 17:00:  الساعة                  نهائيشابات   القرصرمي            )      206: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 169 مصر فادية سعد ابراهيم 1

 2 373 األردن نجاة عثمان 2

 3 310 ليبيا ايناس السائح 3

 4 231 البحرين خديجة شمسان 4

 5 375 األردن حنين بني بكار 5

 6 296 العراق هديل فاضل 6

 7 178 مصر نهى عبد الدايم أمين 7

 8 149 قطر مناعياسرار احمد ال 8

 9 113 سوريا ليزا الصالح 9

 10 191 تونس رحمة بوسالمة 10

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

4 
 

 

 17:00:  الساعة                  نهائي شابات  الوثب العالي          )      207: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 197 تونس سيرين سعيد 1

 2 230 لبحرينا مريم محمد األنصاري 2

 3 179 مصر بسنت مسعد محمد 3

 4 371 األردن داليا مروان 4

 5 123 الجزائر ليزة مدوني 5

 6 174 مصر آية حسام ثروت 6

 7 112 سوريا نور الصوص 7

 8 372 األردن ديانا خصاونه 8

 
 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 17:20:  ساعة ال                 نهائي حواجز شباب    /م 110       )      208: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 199 تونس رامي الغرسلي 1

 2 277 العراق فاضل كاظم 2

 3 242 السعودية موسى محمد الصبياني 3

 4 203 الكويت يعقوب اليوحة 4

 5 154 مصر ضياء محمد عشماوي 5

 6 349 االردن أحمد هيثم كسولني 6

 7 380 السعودية رنادر احمد آل حيد 7

 8 311 االمارات صالح عبد الرحمن صالح 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 17:40:  الساعة                  نهائي م  شابات    400       )      209: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 227 البحرين مريم محمد سهل 1

 2 379 االردن ريتا عبد اهللا 2

 3 338 السودان هاجر سعيد 3

 4 183 تونس عبير البركاوي 4

 5 132 الجزائر نريمان عمارة 5

 6 180 مصر ندين يحيى علي 6

 7 288 العراق هديل رحيم كعود 7

 8 366 االردن روان البوات 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 18:00:  الساعة                  نهائي     شبابم  400       )      210: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 331 السودان أحمد الطاهر 1

 2 343 االردن عبد الرحمن ابو الحمص 2

 3 236 السعودية عطية البركاتيبشير  3

 4 332 السودان صدام سليمان 4

 5 235 السعودية بندر عطية كعبي 5

 6 115 الجزائر محمد بلبشير 6

 7 280 العراق يثم حسينم 7

 8 341 االردن الجهران جهاد 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

8 
 

 

 18:15:  الساعة                  نهائي م موانع شباب    3000   )      211: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  350 األردن مصطفى عيد 1

  351 األردن مالك ابراهيم 2

  240 السعودية علي يحيى دعاك 3

  241 السعودية محمد معيض البركاتي 4

  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 عصام زغدان 9

  118 الجزائر بالل طابتي 10

  105 سوريا كتيبة قناة 11

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 18:30:  لساعة ا                 7سباعي  / م800       )      212: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  378 األردن آيات حسينات 1

  291 العراق دلسوز عبيد 2

  195 تونس مروة بو معيزة 3

  197 تونس سيرين سعيد 4

  174 مصر آية حسام ثروت 5

  151 قطر فاطمة مظاهر ساساني بور 6

  112 سوريا نور الصوص 7

  104 نانلب كريستال الصانع 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

10 
 

 

 18:50:  الساعة                          شابات/  نهائي         م800       )      213: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  367 األردن رشا صبحي ايوب 1

  365 األردن ناهدة البوات 2

  339 السودان تسابيح محمد السيد 3

  229 البحرين ميهاد أبو بكر 4

  184 تونس حلومة جرفال 5

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 19:00:  الساعة                                 نهائيم شابات     100      )      214: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 287 العراق جاوان بهاء الدين 1

 2 323 االمارات عايدة سعيد البلوشي 2

 3 150 قطر لكينور حسين الما 3

 4 168 مصر بسنت محمد عوض 4

 5 103 لبنان مها المعلم 5

 6 194 تونس جهان العبيدي 6

 7 226 البحرين هاجر سعد سعيد 7

 8 337 السودان صابرين رجب 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

12 
 

 

 19:10:  الساعة                                شبابم نهائي 100      )       215: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة سماال الرقم

 1 221 البحرين فيصل جاسم محمد 1

 2 233 السعودية يوسف الشعالني 2

 3 220 البحرين حسين محمد عاشور 3

 4 269 العراق حسين حسن 4

 5 135 قطر عيد عبد اهللا الكواري 5

 6 153 مصر أحمد مختار جاد 6

 7 270 العراق مصطفى بشير 7

 8 232 السعودية السبيعيفهاد محمد  8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 17/5/2012الموافق                                           الخميس: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس
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 19:20:  الساعة                نهائي شباب                   1500      )       216: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  345 األردن مؤمن المساعيد 1

  334 السودان الهادي حامد 2

  333 السودان محمد احمد اسماعيل 3

  390 ليبيا هطالل بن كور 4

  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

 
 نينهاية فعاليات اليوم الثا  
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