
 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 09:00:  الساعة                            )6( عشاريحواجز / م 110          )     401: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 201 تونس محمد أمين رمضانة 1

 3 282 العراق كيوان توفيق 2

 4 217 الكويت ماجد الزيد 3

 5 218 الكويت عبد هللا سرور 4

 6 155 مصر حمد اشرف انورا 5

     

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

2 
 

 

 09:45:  الساعة                      7عشاري /  القرصرمي       )  402: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

5    5 

6     

 

يتم  ترتيب األداء حسب النقاط التي حصل 
 عليها كل من الالعبين



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

3 
 

 

 11:00:  الساعة                   8عشاري /  القفز بالعصا      )      403: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

5    5 

 
 
 

 نهاية الفترة الصباحية

األداء حسب النقاط التي حصل  يتم  ترتيب
 عليها كل من الالعبين



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

1 
 

 17:00:  الساعة                    نهائي  شاباتحواجز      / م 400        )     404: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 2 292 العراق زيالن صالح 1

 3 328 اإلمارات مروة احمد علي 2

 4 195 تونس مروة بو معيزة 3

 5 339 السودان تسابيح محمد السيد 4

 6 188 تونس سلمى عبد الحميد 5

 7 120 الجزائر دهيه حدار 6

 8 340 السودان صفاء عثمان 7

8     

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

2 
 

 

 17:00:  الساعة شابات نهائي                     /  الوثب الثالثي                  )405: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 190 تونس رابعة زريقي 1

 2 152 قطر ريما ألين توماس 2

 3 172 مصر سهيلة حلمي الجبروني 3

 4 369 األردن ميار خليفة 4

 5 175 مصر أسماء محمد غريب 5

 6 230 البحرين مريم محمد األنصاري 6

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

3 
 

 

 17:00:  الساعة    شابات نهائي                  / دفع الكرة الحديدية                  )406: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 374 األردن روال خالد 1

 2 169 مصر فادية سعد ابراهيم 2

 3 192 تونس نبيهة قداح 3

 4 295 العراق فاطمة رحيم 4

 5 373 األردن نجاة عثمان 5

 6 149 قطر اسرار احمد المناعي 6

 7 191 تونس رحمة بو سالمة 7

 8 310 ليبيا ايناس السائح 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

4 
 

 

 17:00:  الساعة                      9عشاري /  الرمحرمي       )  407: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

5    5 

6     

يتم  ترتيب األداء حسب النقاط التي حصل 
 عليها كل من الالعبين



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

5 
 

 

 17:20:  الساعة                   نهائيب حواجز      شبا/ م 400        )     408: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 311 اإلمارات صالح عبد الرحمن صالح 1

 2 336 السودان عباس اسماعيل 2

 3 278 العراق مصطفى عمار عبيد 3

 4 244 السعودية ابراهيم بشير محمد 4

 5 137 قطر جمال عبد الناصر ابو بكر 5

 6 200 تونس رياض الصياح 6

 7 243 السعودية يحيى ابراهيم برناوي 7

 8 224 البحرين   علي خميس عباس 8



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

6 
 

 

 17:40:  الساعة                   م      شباب نهائي800        )     409: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 115 الجزائر محمد بلبشير 1

 2 333 السودان حمد احمد اسماعيلم 2

 3 139 قطر مؤيد محمد ابراهيم 3

 4 117 الجزائر محمد أمين لعياشي 4

 5 163 مصر احمد عبد الكريم فرج 5

 6 198 تونس عبد السالم العيوني 6

 7 334 السودان الهادي حامد 7

 8 275 العراق علي جاسم 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

7 
 

 

 18:00:  الساعة                   ص   شباب نهائيرمي القر        )     410: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 284 العراق مصطفى كاظم 1

 2 164 مصر محمد ماجد مختار 2

 3 381 األردن فارس عبد الناصر 3

 4 116 الجزائر عبد السالم رحايلي 4

 5 306 ليبيا محي الدين التاغدي 5

 6 213 الكويت لسرورفيصل ا 6

 7 147 قطر خالد محمد ذيب 7

 8 250 السعودية اسامة حسن العقيلي 8



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

8 
 

 

 18:00:  الساعة                   الوثب الطويل   شباب نهائي       )     411: (المسابقة

 ترتيب األداء رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 355 األردن أدهم نابلسي 1

 2 304 ليبيا يحسين الدنون 2

 3 108 سوريا عبد العزيز خليل 3

 4 312 اإلمارات جاسم محمد مصطفى 4

 5 102 لبنان علي صالح 5

 6 109 سوريا محمد أمين السالمة 6

 7 356 األردن عبد الكريم اسحق 7

 8 246 السعودية مهند قاسم العبسي 8

 9 305 ليبيا عياد التاورغي 9

 10 282 العراق كيوان توفيق 10

 11 205 الكويت طالل زايد 11



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

9 
 

 
 

 18:00:  الساعة                نهائي               م  شابات   200              )      412: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1 337 السودان صابرين رجب 1

 2 194 تونس  جهان العبيدي  2

 3 103  لبنان مهى المعلم  3

 4 183 تونس عبير البركاوي 4

 5 168 مصر  بسنت محمد عوض  5

 6 226 البحرين هاجر سعد سعيد 6

 7 338 السودان هاجر سعيد 7

 8 260 فلسطين ضحى ذيب إدريس 8

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

10 
 

 

 18:10:  الساعة                نهائيشباب     م200                  )      413: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة ماالس الرقم

 1 234 السعودية  حمود علي علواني  1

 2 270 العراق مصطفى بشير 2

 3 223 البحرين   احمد محمد مطر 3

 4 136 قطر علي حسن عنبر الجاسم 4

 5 269 العراق حسنين حسن 5

 6 232 السعودية  فهاد محمد السبيعي  6

 7 135 قطر عيد عبد هللا الكواري 7

 8 153 مصر مختار جاد  احمد 8



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

11 
 

 

 18:20:  الساعة                  نهائي شابات     1500               )  414: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  367 األردن رشا صبحي ايوب 1

  308 ليبيا انتصار الشوشان 2

  290 العراق زينب هاشم 3

  185 تونس رفيقة عبد النبي 4

  131 الجزائر درين بن عامر 5

  184 تونس حلومة جرفال 6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

12 
 

 

 18:30:  الساعة                  )10(عشاري  1500               )  415: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  201 تونس محمد أمين رمضانة 1

  282 العراق كيوان توفيق 2

  217 الكويت ماجد الزيد 3

  218 الكويت عبد هللا سرور 4

  155 مصر احمد اشرف انور 5



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

13 
 

 

 18:40:  الساعة                 شباب نهائي/ م  5000       )      416: (المسابقة

 - رقم الصدر الدولة االسم الرقم

  346 األردن حمزة العشوش 1

  347 األردن يوسف جاسم الصالح 2

  335 انالسود عبد المنعم يحيى 3

  391 ليبيا علي العياط 4

  303 ليبيا علي ناصف 5

  268 فلسطين عبد هللا زكريا ابو نصير 6

  239 السعودية عبد هللا عبيد الصالحي 7

  240 السعودية علي يحيى دعاك 8

  193 تونس مالك بن عمر 9

  162 مصر مصطفى شغميم عبد العزيز 10

  129 الجزائر يوسف عدوش 11

  119 الجزائر ملود مادوي 12

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

14 
 

 
 

 19:00:  الساعة                نهائي شابات                      400 ×4     )       417: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1  السودان  1

 2  تونس  2

 3  اإلمارات  3

 4  الجزائر  4

 5  العراق  5

 6  األردن  6

 



 
 
 

 أللعاب القوى للشباب والشابات 15البطولة العربية الـ
 

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

 
 19/5/2012الموافق                                           السبت: اليوم                           عمان/ن للشبابيمدينة الحس

 

15 
 

 

 19:20:  الساعة                م  نهائي شباب                400 ×4     )       418: (المسابقة

 رقم الحارة رقم الصدر الدولة االسم الرقم

 1  العراق  1

 2  األردن  2

 3  الكويت  3

 4  اإلمارات  4

 5  قطر  5

 6  السودان  6

 7  السعودية  7

 
 يوم الرابعنهاية فعاليات ال  

 


	startlist-4-1
	startlist-4-2

