
 
 
 

 باب والشاباتأللعاب القوى للش 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 09:00:  الساعة                            )1( م عشاري100          )     301: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 282 العراق كيوان توفيق 1

 3 201 تونس محمد أمين رمضانة 2

 4 217 الكويت ماجد الزيد 3

 5 155 مصر احمد اشرف انور 4

 6 218 الكويت ورعبد هللا سر 5

     

 



 
 
 

 باب والشاباتأللعاب القوى للش 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

2 
 

 

 09:30:  الساعة                      نهائي شابات/ رمي المطرقة       )  302: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 295 العراق فاطمة رحيم 1

 2 122 الجزائر ياسمين طالبي 2

 3 171 مصر آية ابراهيم محمد 3

 4 192 ونست نبيهة قداح 4

 5 170 مصر ابو الفتوحمحمد  أيمنندى  5

 6 113 سوريا ليزا الصالح 6

 



 
 
 

 باب والشاباتأللعاب القوى للش 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

3 
 

 

 09:45:  الساعة                   2عشاري / ل الوثب الطوي         )      303: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

5    5 

 

يتم  ترتيب األداء حسب النقاط التي حصل 
 عليها كل من الالعبين



 
 
 

 باب والشاباتأللعاب القوى للش 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

4 
 

 

 10:45:  الساعة                   3عشاري / دفع الكرة الحديدية         )      304: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

5    5 

 
 

 نهاية الفترة الصباحية

يتم  ترتيب األداء حسب النقاط التي حصل 
 من الالعبينعليها كل 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 17:00:  الساعة                    1تصفية  شبابحواجز      / م 400        )     305: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 244 السعودية ابراهيم بشير محمد 1

 3 349 األردن احمد هيثم كسواني 2

 4 200 تونس رياض الصياح 3

 5 137 قطر جمال عبد الناصر ابو بكر 4

 6 278 العراق مصطفى عمار عبيد 5

 7 167 مصر محمود طارق طبانة 6

     

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

2 
 

 

 17:00:  الساعة                    2حواجز      شباب  تصفية/ م 400        )     305: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 243 السعودية يحيى ابراهيم برناوي 7

 3 133 العراق نور كريم فرحان 8

 4 336 السودان عباس اسماعيل 9

 5 311 اإلمارات صالح عبد الرحمن صالح 10

 6 224 البحرين   علي خميس عباس 11

     

     



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

3 
 

 

 17:00:  الساعة                      نهائي شابات/  القفز بالعصا                    )306: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة سماال الرقم

 1 176 مصر ريم محمد عبد المتجلي 1

 2 372 األردن ديانا خصاونه 2

 3 189 تونس درة المحفوظي 3

 4 371 األردن داليا مروان 4

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

4 
 

 

 17:00:  الساعة                  نهائي شباب  الرمحرمي            )      307: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر دولةال االسم الرقم

 1 285 العراق سعد حسن 1

 2 158 مصر ماجد محسن البدري 2

 3 253 السعودية عبد هللا زايد مليحي 3

 4 110 سوريا مكارم محاميد 4

 5 212 الكويت عجيل العنزي 5

 6 306 ليبيا محي الدين التاغدي 6

 7 159 مصر فضل فايز سعيد 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

5 
 

 

 17:00:  الساعة                  4  عشاري الوثب العالي               ) 308: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

5    5 

 
 

ترتيب األداء حسب النقاط التي حصل   ميت
 عليها كل من الالعبين



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

6 
 

 

 17:20:  الساعة                  نهائي   شابات / موانع3000       )      309: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  365 األردن ناهدة البوات 1

  186 تونس رباب الفطناسي 2

  126 الجزائر هاجر سكحال 3

  382 األردن غرور الدغيمات 4

  185 تونس رفيقة عبد النبي 5

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

7 
 

 

 17:40:  الساعة                  1تصفيةم  شابات    200       )      310: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة سماال الرقم

 1 168 مصر  بسنت محمد عوض  1

 2 337 السودان صابرين رجب 2

 3 260 فلسطين ضحى ذيب إدريس 3

 4 103 لبنان  مهى المعلم  4

 5 325 اإلمارات مريم شاه مراد 5

 6 183 تونس عبير البركاوي 6

 7 287 العراق جاوان بهاء الدين 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

8 
 

 

 17:40:  الساعة                          2تصفيةم  شابات    200       )      310: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 226 البحرين هاجر سعد سعيد 8

 2 194 تونس  جهان العبيدي  9

 3 324 اإلمارات مهرة جاسم عبد هللا 10

 4 288 العراق هديل رحيم كعود 11

 5 307 ليبيا دغمان ريما 12

 6 132 الجزائر نزيمان عمارة 13

 7 338 السودان هاجر سعيد 14

 8 150 قطر  نور حسين المالكي  15



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

9 
 

 

 18:00:  الساعة                  1تصفية    شباب  م200       )      311: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 270 العراق مصطفى بشير 1

 2 222 البحرين   حسين سمير مبارك 2

 3 135 قطر عيد عبد هللا الكواري 3

 4 343 األردن عبد الرحمن أبو الحمص 4

 5 232 السعودية  فهاد محمد السبيعي  5

 6 297 ليبيا مفتاح أبو دبوس 6

 7 332 السودان صدام سليمان 7

 8 136 قطر علي حسن عنبر الجاسم 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

10 
 

 

 18:00:  الساعة                 2تصفيةشباب      م200       )      311( :المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 269 العراق حسنين حسن 9

 2 153 مصر مختار جاد  احمد 10

 3 261 فلسطين سامح حسين شيخه 11

 4 313 اإلمارات علي موسى الشيبه 12

 5 344 األردن يزن النمارنه 13

 6 331 السودان احمد الطاهر 14

 7 223 البحرين   احمد محمد مطر 15

 8 234 السعودية  حمود علي علواني  16



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

11 
 

 

 18:00:  الساعة                  نهائي شباب     الوثب الثالثي  )      312: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 206 الكويت دجاسم السع 1

 2 356 األردن عبد الكريم اسحق 2

 3 248 السعودية راشد سعد البيشي 3

 4 304 ليبيا حسين الدنوني 4

 5 305 ليبيا عياد التاورغي 5

 6 205 الكويت طالل زايد 6

 7 109 سوريا محمد أمين السالمة 7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

12 
 

 

 18:20:  الساعة                 1شباب تصفية / م800       )      313: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  345 األردن مؤمن المساعيد 1

  333 السودان محمد احمد اسماعيل 2

  317 اإلمارات عمار حسين صالح 3

  299 ليبيا عبد السالم جبريل 4

  275 العراق علي جاسم 5

  267 فلسطين نور الدين زهير حموده 6

  238 السعودية رشيفيصل عبده مج 7

  198 تونس عبد السالم العيوني 8

  115 الجزائر محمد بلبشير 9

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

13 
 

 

 18:20:  الساعة                 2شباب تصفية/ م 800       )      313: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  334 السودان الهادي حامد 10

  392 ليبيا واصف خليفة 11

  274 العراق عطوان مصطفى 12

  264 فلسطين تامر ماهر أبو سمعان 13

  163 مصر احمد عبد الكريم فرج 14

  139 قطر مؤيد محمد ابراهيم 15

  117 الجزائر محمد أمين لعياشي 16

  101 لبنان محمد حنوف 17



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

14 
 

 

 18:40:  الساعة                          شابات/  نهائي        م3000      )      314: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  368 األردن سجود الخطبا 1

  184 تونس حلومة جرفال 2

  131 الجزائر درين بن عامر 3

  290 العراق زينب هاشم 4

5     

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

15 
 

 

 19:00:  الساعة                                 5م عشاري 400      )      315: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 282 العراق كيوان توفيق 1

 3 201 تونس محمد أمين رمضانة 2

 4 217 الكويت ماجد الزيد 3

 5 218 الكويت عبد هللا سرور 4

 6 155 مصر احمد اشرف انور 5

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

16 
 

 

 19:15:  الساعة                                شاباتم نهائي 100 ×4     )       316: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1  العراق  1

 2  الجزائر  2

 3  البحرين  3

 4  اإلمارات  4

 5  تونس  5

 6  مصر  6

 7  األردن  7

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

 )Start Lists( قوائم البدء                  قوىاالتحاد األردني أللعاب ال
                 لجنة الحكام         

 
 18/5/2012الموافق                                           الجمعة: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

17 
 

 

 19:30:  الساعة                                شبابم نهائي 100 ×4     )       317: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2  مصر  1

 3  اإلمارات  2

 4  البحرين  3

 5  العراق  4

 6  األردن  5

 7  السعودية  6

 
 الثالثنهاية فعاليات اليوم   


	startlist-3-1
	startlist-3-2

