
 



 

الدورالفئةالمسابقةالتوقيت

نهائيناشئاتم مشي8:005000

نهائيناشئينم مشي8:3010000

9:30 (0،762) م حواجز100 سباعيناشئات 

نهائيناشئاتالوثب الطويل9:30

نهائيناشئاترمي القرص9:30

10:00 (0،914) م حواجز110  نهائي1/2ناشئين 

عشاريناشئينم10:30100

سباعيناشئاتالقفز العالي10:30

 نهائي1/2ناشئاتم10:55100

عشاريناشئينالوثب الطويل11:00

م11:15100  نهائي1/2ناشئين 

عشاريناشئين(كغ5)دفع الجلة 12:30

الدورالفئةالمسابقةالتوقيت

16:00

17:00 (0،762) م حواجز100 نهائيناشئات 

سباعيناشئات(كغ3)دفع الجلة 17:00

عشاريناشئينالقفز العالي17:00

نهائيناشئينالقفز بالزانة17:00

17:15 (0،914) م حواجز110 نهائيناشئين 

 نهائي1/2ناشئينم17:30400

نهائيناشئينالوثب الطويل17:30

سباعيناشئاتم18:00200

نهائيناشئين(غ700)رمي الرمح 18:00

نهائيناشئينالقفز العالي18:15

عشاريناشئينم18:15400

نهائيناشئاتم18:303000

نهائيناشئاتم18:40100

نهائيناشئينم18:50100

م موانع2000 (0،914)  19:05 نهائيناشئين 

حفل اإلفتتاح

البطولة العربية السابعة أللعاب القوى للناشئين والناشئات
2019 جويليـــــة 7 إلـــــى 4تونــــــــس مـــــن 

البرنامـــــج               الزمنـــــــي

2019/07/04اليوم األول الخميس 

الحصة الصباحية

الحصة المسائية



 

20'28"05: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  24'12"14: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
411"22'03024الجزائرميليسة تولوم3

462"45'14024تونسسمية مناعي1

853"24'02928الجزائرمنار فدوى عبيدر2

39'47"20: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  43'42"13: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدرية البلداإلسم واللقبر/ع التر

951"47'25847الجزائرعبدالنور عامر4

232"23'00548الجزائرسهيل عبدالرحمن علوي3

693"30'14949تونسأسامة عوينة2

NM- 148تونسأحمد الشيخاوي1

م مشي ناشئين10000نتائج 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

8.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م مشي ناشئات5000نتائج 

8.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

2,9-: رسعة الري    ح 

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
661"03115الجزائرنسرين بقوق

012"18717تونسمريم اسماعلي

313"23817مصرمريم هشام محمد

674"14618تونسصوفية عزّيز

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
461م 1461تونسصوفية عزّيز1

462م 2381مصرمريم هشام محمد2

463م 0311الجزائرنسرين بقوق3

344م 1871تونسمريم اسماعلي4

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
701م 1879تونسمريم اسماعلي

372م 0319الجزائرنسرين بقوق

103م 1469تونسصوفية عزّيز

444م 2388مصرمريم هشام محمد

2,2-:رسعة الري    ح 

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
711"03127الجزائرنسرين بقوق

042"18728تونسمريم اسماعلي

863"14628تونسصوفية عزّيز

094"23830مصرمريم هشام محمد

نتائج دفع الجلة ناشئات سباعي

18.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م ناشئات سباعي200نتائج سباق 

10.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

نتائج القفز العالي سباعي  ناشئات

17.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م حواجز سباعي ناشئات100نتائج 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

9.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

(+1.0)-  صم 91م 6: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (-0.5)-  صم 95م 5: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
311م 1345تونستيسير الحاج سعيد1

002م 1085املغربدنيا باموس2

943م 1894عمانعلياء بنت فائق املغيرية5

884م 1424تونسسيرين سعد4

835م 2194لبنانليا ديب7

306م 0744العراقزهراء رعد خماس3

- 237DNSمصرمريم عبدالرازق عبداملنعم6

 صم86م 65: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي   صم36م 49: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر

661م 23243مصرروان وليد محمود2

602م 14440تونسشيماء شويخ4

063م 11139املغربشيماء بوشعال3

104م 13336تونسإيناس بوقرين1

9.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

نتائج القرص ناشئات

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

9.30:الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

نتائج الوثب الطويل  ناشئات



 

(+1.3) - 12"96: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+0.2) - 13"27: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-3.0: رسعة الري    ح المجموعة األولى

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
441"25414مصريوسف بدوي سيد2

582"11314املغربحمزة الحفاص6

043"06215العراقأحمد طالب فيصل5

914"15315تونسبهاء باني4

- 194DQعمانصهيب محمود الحسني3

-3.6: رسعة الري    ح المجموعة الثانية

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
091"01315الجزائرمحمد بن منصور4

762"09615الكويتسيد أسامة5

373"07916العراقمحمد نجاح هادي3

454"04916السعوديةمحمد عيس ى غاشم2

025"15617تونسحازم خياطي7

- 205DQقطرحمد خليفة العبدهللا6

: سرعة الريح النهائي

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر

254مصريوسف بدوي سيد1

062العراقأحمد طالب فيصل2

013الجزائرمحمد بن منصور3

113املغربحمزة الحفاص4

096الكويتسيد أسامة5

153تونسبهاء باني6

079العراقمحمد نجاح هادي7

049السعوديةمحمد عيس ى غاشم8

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

10.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م حواجز ناشئين110نتائج 



 

-3.5: رسعة الري    ح 

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر

621"25511الجزائرأيوب بن صابرة24

931"24411مصرأحمد محمود طاهر15

953"04711السعوديةمحمد خالد الخالدي57

084"01512الجزائرمحمد دلوش42

435"17812تونسمهدي عمامرية61

466"10212الكويتهادي أنور76

657"06612العراقحسين نايف هراطه33

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
151م 2556الجزائرأيوب بن صابرة2

102م 0476السعوديةمحمد خالد الخالدي5

973م 2445مصرأحمد محمود طاهر1

774م 1025الكويتهادي أنور7

755م 1785تونسمهدي عمامرية6

686م 0155الجزائرمحمد دلوش4

477م 0665العراقحسين نايف هراطه3

نتائج الوثب الطويل عشاري

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

10.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م عشاري ناشئين100نتائج 

11.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

(+2.0) - 10"98: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (-1.5) - 11"61: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-4.2: رسعة الري    ح المجموعة األولى

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
641"22312لبنانميسا معوض6

722"10612املغربأسماء مكرازي5

433"14513تونسشيماء عياش ي4

404"25914العراقديه طالب حميد3

415"09314الكويتشيخة أنور القطان8

- 056NMالسعوديةنجود شويعي عمر7

- 247DNSمصرهايا اسماعيل خليل2

-2.3: رسعة الري    ح المجموعة الثانية

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
511"11012املغربسلمى الهاللي6

832"22412لبنانهيا قبرصلي3

843"23612مصرمرام محمود أحمد2

454"18513تونسهبة نّصر4

865"06113العراقبراء ممدوح محمود5

086"08615الكويتريم علي الكندري7

- 035DNSالسعوديةأحماس ي جبريل الزببدي1

ي
 
النهاب

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
51"11012املغربسلمى الهاللي1

64"22312لبنانميسا معوض2

72"10612املغربأسماء مكرازي3

83"22412لبنانهيا قبرصلي4

84"23612مصرمرام محمود أحمد5

43"14513تونسشيماء عياش ي6

45"18513تونسهبة نّصر7

86"06113العراقبراء ممدوح محمود8

م نصف نهائي ناشئات100نتائج 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

10.55: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

(+0.5) -10"19: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+0.2) - 10"40: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-4.1: رسعة الري    ح المجموعة األولى

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
911"04410السعوديةعلي خالد ماس2

122"21611قطرمحمد زكريا مهاجر5

373"19711عمانعلي أنور البلوش ي7

494"07011العراقسيف رعد عبد الواحد6

025"14712تونسإبراهيم بن مصباح4

056"24112مصرأحمد مجدي محمد3

-3.4: رسعة الري    ح المجموعة الثانية

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
331"19011عمانحسين حاتم فرجاهلل7

482"21511قطرمحمد بدر العلي2

813"04111السعوديةسلطان علي كعبي3

874"26111الكويتعلي طالل6

915"15011تونسأسامة غماقي4

266"22812ليبيامحمد إبراهيم بن سعود5

ي
 
النهاب

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
87"26111الكويتعلي طالل6

81"04111السعوديةسلطان علي كعبي3

12"21611قطرمحمد زكريا مهاجر5

37"19711عمانعلي أنور البلوش ي7

91"04410السعوديةعلي خالد ماس2

33"19011عمانحسين حاتم فرجاهلل7

48"21511قطرمحمد بدر العلي2

49"07011العراقسيف رعد عبد الواحد6

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

11.15: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م ناشئين نهائي100نتائج سباق 



 

رسعة الري    ح

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
336م 0669العراقحسين نايف هراطه3

727م 0478السعوديةمحمد خالد الخالدي5

181م 24413مصرأحمد محمود طاهر1

052م 25512الجزائرأيوب بن صابرة2

623م 17811تونسمهدي عمامرية6

634م 01510الجزائرمحمد دلوش4

175م 10210الكويتهادي أنور7

رسعة الري    ح

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
771م 2551الجزائرأيوب بن صابرة

742م 0151الجزائرمحمد دلوش

713م 1021الكويتهادي أنور

684م 1781تونسمهدي عمامرية

685م 2441مصرأحمد محمود طاهر

656م 0661العراقحسين نايف هراطه

597م 0471السعوديةمحمد خالد الخالدي

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
071"24451مصرأحمد محمود طاهر5

262'25551الجزائرأيوب بن صابرة6

643"01551الجزائرمحمد دلوش2

944"10254الكويتهادي أنور4

605"06655العراقحسين نايف هراطه3

186"04756السعوديةمحمد خالد الخالدي7

437"30'1782تونسمهدي عمامرية1

نتائج القفز العالي عشاري ناشئين

18.15: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م عشاري ناشئين400نتائج مسابقة 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

12.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

نتائج دفع الجلة عشاري ناشئين

17.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

(+0.0) - 12"94: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+0.6) - 13"71: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-2.9: رسعة الري    ح 

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
711"02514الجزائررحيل هامل4

362"23915مصرملك أحمد فتحي2

713"18515تونسهبة نصر3

814"08215العراقكوردستان به مو جمال5

075"22916مصرجود أحمد ماهر9

186"10816املغربدنيا باموس6

267"13116تونسأميمة مكتوف7

658"21916لبنانليا ديب8

809"05423السعوديةرغد حبيبي أبو عريش1

 صم55م 5: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي   صم32م 5: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبم التر
001م 0634العراقأمير فالح عبد الواحد2

802م 0213الجزائرمحمد قرفي5

403م 2093قطرسعيد علي العلي3

404م 0143الجزائرمحمد بوشيلوون4

NM- 250مصرمحمد حاتم عبد القادر6

NM- 051السعوديةهادي منصور الخلف7

NM- 244مصرأحمد محمود طاهر1

نتائج القفز بالعصا ناشئين

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م حواجز ناشئات100نتائج 

17.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

(+1.3) - 12"96: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+0.2) - 13"27: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-3.6: سرعة الريح النهائي

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارة التر
441"25414مصريوسف بدوي سيد6

812"11314املغربحمزة الحفاص5

873"01314الجزائرمحمد بن منصور4

334"15315تونسبهاء باني7

355"09615الكويتسيد أسامة8

456"06215العراقأحمد طالب فيصل3

037"07916العراقمحمد نجاح هادي2

448"04916السعوديةمحمد عيس ى غاشم1

(+0.5) -10"19: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+0.2) - 10"40: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

ي
 
النهاب

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارة التر
521"04410السعوديةعلي خالد ماس5

692"19710عمانعلي أنور البلوش ي4

883"21610قطرمحمد زكريا مهاجر3

034"07011العراقسيف رعد عبد الواحد8

045"19011عمانحسين حاتم فرجاهلل6

276"21511قطرمحمد بدر العلي7

297"26111الكويتعلي طالل1

568"04111السعوديةسلطان علي كعبي2

م ناشئين نهائي100نتائج سباق 

0.0: رسعة الري    ح 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.15: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م حواجز ناشئين نهائي110نتائج 

18.50: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

45"14: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  45"22: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

بدون رسعة الري    حالمجموعة األولى

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
391"11549املغربحمزة داير3

582"04349السعوديةعبدالرحمن عيد الشهراني7

753"02249الجزائرمروان بن عربية4

754"17550تونسمحمد أمين شوشان2

015"06753العراقزين العابدين علي حميد5

096"08956الكويتبدر فيحان6

بدون رسعة الري    حالمجموعة الثانية

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
561"02047الجزائرمحمد علي قواند3

372"04650السعوديةعنبر جمعان الزهراني5

433"16850تونسفرج الهويدي7

504"21151قطرعبداملجيد محمد زكريا4

505"22251لبنانوجيه الطيار6

836"19354عمانسامي علي الحمداني2

ي
 
النهاب

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
020الجزائرمحمد علي قواند

115املغربحمزة داير

043السعوديةعبدالرحمن عيد الشهراني

022الجزائرمروان بن عربية

046السعوديةعنبر جمعان الزهراني

168تونسفرج الهويدي

175تونسمحمد أمين شوشان

222لبنانوجيه الطيار

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م ناشئين400نتائج سباق 



 

(+1.6)-  صم 28م 8: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+1.6)-  صم 12م 8: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
751م 1186املغربمهدي خمس ي

672م 2016عمانهمزة عوض ياقوت

373م 2036قطرأمان مجيد بشير

294م 1526تونسبسام زهو

125م 0366السعوديةأحمد درويش عبيد

126م 0926الكويتحسن يحيى

877م 1945عمانصهيب محمود الحسني

868م 2605الكويتخالد عايد

779م 2255ليبياأحمد عبدالسالم حبارت

7110م 0655العراقحسين عامر جادر

1911م 2265ليبياعبدالسالم عادل قشوط

5412م 1692تونسقص ي السويس ي

- 045DNSالسعوديةعلي عبدالرازق الخلف

 صم34م 89: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم01م 76: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
681م 22154لبنانمارك أنطوني إبراهيم

952م 19647عمانعبدالعزيز سعيد البطاش ي

473م 16546تونسعمر عطية

- 167DNSتونسفخري مؤمن

نتائج الرمح ناشئين

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

نتائج الوثب الطويل  ناشئين

18.00: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

 صم33م 2: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم16م 2: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
011م 2172قطرمحمد نوح خليفة

952م 1031الكويتهاشم عدنان

903م 0681العراقسجاد عبد الخالق محمد

804م 2001عماننمير محمد البوسعيدي

- 037NMالسعوديةأحمد عبدهللا التاروتي

-004NMالجزائربدر الدين بودراح

-169NMتونسقص ي السويس ي

- 176NMتونسمحمد بن نّصر

5'19"99: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي  5'21"36: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
151"51'0125الجزائركريم بلمهدي

482"55'1665تونسفادي الجديدي

113"02'1706تونسقص ي محمدي

564"14'1126املغرببالل الرايبة

915"25'0066الجزائرصالح الدين بن مسعد

766"41'0426السعوديةصالح عبدهللا العابد

757"20'0887الكويتبدر الدوسري

127DNS8اليمنمحمد رضوان شاني

م موانع ناشئين2000نتائج سباق 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

18.15: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

نتائج القفز العالي ناشئين

19.05: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 



 

8'36"45: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  9'06"87: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
71"26'14310تونسسيرين قدري

22"30'02710الجزائرغنية رزيق

23"39'10510املغربأحالم برقوث

14"06'13511تونسجيهان عمري

(+2.0) - 10"98: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (-1.5) - 11"61: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-1.1: رسعة الري    ح 

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارة التر

281"22312لبنانميسا معوض5

442"11012املغربسلمى الهاللي6

503"10612املغربأسماء مكرازي3

534"23612مصرمرام محمود أحمد8

685"22412لبنانهيا قبرصلي4

976"14512تونسشيماء عياش ي7

667"06113العراقبراء ممدوح محمود2

- 185DNSتونسهبة نّصر1

توقيت يدوي

18.40: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م ناشئات نهائي100نتائج سباق 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

18.30: الساعة 2019 جويلية 04الخميس 

م ناشئات3000نتائج سباق 



 

مجموع اليوم الأولبرونزيةفضيـــــةذهبيـــةالبلدر.ع

4329الجزائر1

2349تونس2

2103مصر3

2002لبنان4

1337المغرب5

1034قطر6

1012العراق7

1001السعودية8

0314عمان9

0101الكويت10

0ليبيا11

0اليمن12

0الصومال13

0جيبوتي14

14141442

 للناشئين والناشئات07البطولة العربية لألعاب القوى 

2019 جويلية 07 - 04تونس 

جدول الميداليات اليوم الأول

2019 جويلية 4الخميس 

المجموع



 

الدورالفئةالمسابقةالتوقيت

9:30 (0،914) م حواجز110 عشاريناشئين 

سباعيناشئاتالوثب الطويل9:30

نهائيناشئات(غ500)رمي الرمح 9:30

9:50 (0،840) م حواجز400  نهائي1/2ناشئين 

عشاريناشئين(كغ1،500)رمي القرص10:00

 نهائي1/2ناشئاتم10:10200

 نهائي1/2ناشئينم10:25200

سباعيناشئات(غ500)رمي الرمح 11:05

عشاريناشئينالقفز بالزانة11:20

الدورالفئةالمسابقةالتوقيت

نهائيناشئين(كغ5)إطاحة المطرقة 17:00

عشاريناشئين(غ700)رمي الرمح 17:40

نهائيناشئاتم17:40800

نهائيناشئاتالقفز بالزانة17:55

نهائيناشئاتالقفز العالي17:55

نهائيناشئينم17:55800

سباعيناشئاتم18:05800

نهائيناشئاتم18:15400

نهائيناشئينم18:25400

نهائيناشئين(كغ1،500)رمي القرص18:20

عشاريناشئينم18:401500

 نهائي1/2ناشئينتتابع متنوع18:55

الحصة المسائية

البطولة العربية السابعة أللعاب القوى للناشئين والناشئات

2019 جويليـــــة 7 إلـــــى 4تونــــــــس مـــــن 

البرنامـــــج               الزمنـــــــي

2019/07/05اليوم الثاني الجمعة 

الحصة الصباحية



 

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
751م 2384مصرمريم هشام محمد1

622م 1874تونسمريم اسماعلي2

493م 0314الجزائرنسرين بقوق3

474م 1464تونسصوفية عزّيز4

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
031م 18724تونسمريم اسماعلي1

242م 14621تونسصوفية عزّيز2

713م 23820مصرمريم هشام محمد3

- 031NMالجزائرنسرين بقوق4

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
551"25'0312الجزائرنسرين بقوق

222"30'1872تونسمريم اسماعلي

953"36'1462تونسصوفية عزّيز

114"40'2382مصرمريم هشام محمد

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

نتائج الوثب الطويل ناشئات سباعي

9.30: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

18.05: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

م ناشئات سباعي800نتائج سباق 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

11.05: الساعة 

نتائج الرمح ناشئات سباعي

2019 جويلية 05الجمعة 



 

 نقطة6185: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  : الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

المرتبةالمجموعمتر 800الرمحالوثب الطويلمتر 200دفع الجلةالقفز العاليم حواجز100البلداإلسم واللقب

22"30'032م 6224م 2.24- / 04"7028م 349م 2.91-/ 01"17 مريم اسماعلي

187595449510628459364691

55"25'2غير مرتبة49م 2.24-/  71"3727م 469م 2.91-/  66"15نسرين بقوق

317765774886544260750

11'40'712م 7520م 2.24-/ 09"4430م 468م 2.91-/  31"17مريم هشام محمد

238562577428476492302572

95"36'242م 4721م 2.24-/ 86"1028م 469م 2.91-/  67"18صوفية عزّيز

146422577471565421312608

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات6 البطولة العربية 

2017 نوفمبر 04 إلى 02من : تونس 

النتائج النهائية للسباعي ناشئات

36961تونس

2019 جويلية 05الجمعة 

33764تونس

36712الجزائر

34093مصر



 

-0.7: رسعة الري    ح 

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
681"25514الجزائرأيوب بن صابرة3

202"01515الجزائرمحمد دلوش2

523"04715السعوديةمحمد خالد الخالدي6

564"24416مصرأحمد محمود طاهر1

815"10216الكويتهادي أنور4

016"06621العراقحسين نايف هراطه5

- 178DNSتونسمهدي عمامرية7

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
881م 24441مصرأحمد محمود طاهر1

282م 04730السعوديةمحمد خالد الخالدي6

903م 06628العراقحسين نايف هراطه5

814م 10226الكويتهادي أنور4

695م 01526الجزائرمحمد دلوش2

416م 25526الجزائرأيوب بن صابرة3

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
001م 0473السعوديةمحمد خالد الخالدي

002م 2443مصرأحمد محمود طاهر

903م 0152الجزائرمحمد دلوش

604م 0662العراقحسين نايف هراطه

605م 1022الكويتهادي أنور

506م 2552الجزائرأيوب بن صابرة

DNS- 178تونسمهدي عمامرية

11.20: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 
نتائج القفز بالزانة عشاري ناشئين

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

م حواجز عشاري ناشئين110نتائج مسابقة 

9.30: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

10.00: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

نتائج رمي القرص عشاري ناشئين



 

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر

751م 24441مصرأحمد محمود طاهر4

782م 10238الكويتهادي أنور2

753م 06636العراقحسين نايف هراطه3

424م 25533الجزائرأيوب بن صابرة1

295م 04733السعوديةمحمد خالد الخالدي6

056م 01527الجزائرمحمد دلوش5

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر

131"49'2444مصرأحمد محمود طاهر1

342"49'0154الجزائرمحمد دلوش2

113"59'2554الجزائرأيوب بن صابرة3

584"03'1025الكويتهادي أنور4

595"08'0665العراقحسين نايف هراطه5

486"29'0475السعوديةمحمد خالد الخالدي6

18.40: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

م عشاري ناشئين1500نتائج مسابقة 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

نتائج رمي الرمح عشاري ناشئين

17.40: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 



 

 نقطة8104: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  : الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

المرتبةالمجموع م1500الرمحالعصاالقرص م حواجز110 م400العاليالجلةالطويل م100البلدالصدرية/اإلسم واللقب

13"43'754م 0041م 883م 0.741- /   56"0716"6851م 181م 9713م 3.55- / 93"11أحمد محمود طاهر

244665580678528766671702357468661

11"59'424م 5033م 412م 0.726- /  68"2614"7751م 051م 1512م 3.56- / 62"11أيوب بن صابرة

255728619609602757889394242348565

43"49'054م 9027م 692م 0.726- /  20"6415"7451م 631م 6810م 3.55- /  08"12محمد دلوش

015635519524577741825400333258622

48"29'295م 0033م 283م 0.730- /  52"1815"5956م 721م 108م 3.56- /  95"11محمد خالد الخالدي

047661608409457552788470357346402

58"03'785م 6038م 812م 0.726- /  81"9416"7154م 171م 7710م 3.55- /  46"12الكويتهادي أنور

102563537496552601644402264410539

59"08'755م 6036م 902م 0.728- /  01"6021"6555م 331م 479م 3.55- /  65"12حسين نايف هراطه

066529475445504575274443264395511

 - - - -DNS 43"30'682م 621م 7511م 3.55- /  43"12تونسمهدي عمامرية

1785695335835281- - - - - 

60761مصر

2019 جويلية 05الجمعة 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات6 البطولة العربية 

2017 نوفمبر 04 إلى 02من : تونس 

النتائج النهائية للعشاري ناشئين

57532الجزائر

44156العراق

NM- 

50085

54343الجزائر

50504السعودية



 

 صم93م 62: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم45م 43: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
251م 23444مصرشاهيناز السيد وفقي

532م 18637تونسياسمين بوحرب

643م 23336مصرروال سامح رأفت

464م 18132تونسمريم عزّيز

735م 08713الكويتسارة مبارك علوان

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
001م 2352مصرشهد محمد حسن2
NM -158تونسرنا الربعي1
NM -159تونسهديل السالمي3

 صم96م 1: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم80م 1: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
711م 2231لبنانميسا معوض7

592م 0321الجزائرنهاد بوصبع8

593م 2711املغربآسية الحفيان10

564م 1891عمانعلياء بنت فائق املغيرية4

565م 0241الجزائردرينة هديل رزيق5

506م 2301مصرحبيبة ثامر عبد الحليم1

457م 1801تونسمريم السلطاني6

408م 0541السعوديةرغد حبيبي أبو عريش3

409م 1831تونسنرجس غانمي9

4010م 0691العراقدييه نزار رفيق2

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

9.30: الساعة 

نتائج رمــي الرمح  ناشئات

2019 جويلية 05الجمعة 

17.55: الساعة 

نتائج القفز العالي ناشئات

2019 جويلية 05الجمعة 

17.55: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

نتائج القفز بالزانة ناشئات



 

48"89: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  50"25: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

بدون رسعة الري    حالمجموعة األولى

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
361"21354قطرعمار عبيد عبداملجيد4

032"26355املغربسعد حنتي سعد2

793"16455تونسريان دربز3

184"03856السعوديةبدر سلطان البيش ي1

375"25456مصريوسف بدوي سيد5

996"01'1041الكويتيوسف عشوي2

بدون رسعة الري    حالمجموعة الثانية

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
241"16157تونسمحمد البوسالمي3

252"04958السعوديةمحمد عيس ى غاشم1

373"22159لبنانمارك أنطوني إبراهيم5

954"25359مصرمصطفى عاطف محمد6

- أقصي214قطرفهد محمد العبدهللا4

النهائي

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر

213قطرعمار عبيد عبداملجيد1

161تونسمحمد البوسالمي2

263املغربسعد حنتي سعد3

049السعوديةمحمد عيس ى غاشم4

164تونسريان دربز5

221لبنانمارك أنطوني إبراهيم6

038السعوديةبدر سلطان البيش ي7

254مصريوسف بدوي سيد8

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

م حواجز ناشئين نصف نهائي400نتائج سباق 

9.50: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 



 

(+0.0) - 20"13: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (-1.6) - 20"88: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

-2.4: رسعة الري    ح المجموعة األولى

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
361"04422السعوديةعلي خالد ماس2

832"21522قطرمحمد بدر العلي3

963"26122الكويتعلي طالل4

994"6422العراقبالل محمد قاسم5

345"14723تونسإبراهيم بن مصباح6

907"22823ليبيامحمد إبراهيم بن سعود7

+0.8: بدون رسعة الري    ح المجموعة الثانية

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
301"04621السعوديةعنبر جمعان الزهراني6

252"19722عمانعلي أنور البلوش ي3

293"21622قطرمحمد زكريا مهاجر2

614"07022العراقسيف رعد عبد الواحد4

825"17522تونسمحمد أمين شوشان5

256"24123مصرأحمد مجدي محمد7

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
044السعوديةعلي خالد ماس1

046السعوديةعنبر جمعان الزهراني2

215قطرمحمد بدر العلي3

197عمانعلي أنور البلوش ي4

261الكويتعلي طالل5

216قطرمحمد زكريا مهاجر6

070العراقسيف رعد عبد الواحد7

175تونسمحمد أمين شوشان8

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

م ناشئين نصف نهائي200نتائج سباق 

10.25: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 



 

 صم16م 87: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم26م 85: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
371م 25265مصرمحمد سعيد إبراهيم

912م 19864عمانمبين راشد الكندي

923م 21061قطرعبدهللا طارق شرف

504م 24361مصرأحمد محمد سلطان

505م 25761الجزائرعبداملالك بن زيادة

866م 17756تونسمنذر العدامي

857م 04854السعوديةمحمد عبدهللا الزاير

208م 09147الكويتبراك أمين

 صم50م 77: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي   صم55م 64: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
901م 24959مصرمحمد أسامة محمد

852م 24053مصرأحمد حمدي محمود

803م 01952الجزائرمحمد سكندر بحبوح

044م 25748الجزائرعبداملالك بن زيادة

985م 26247تونسمحمد أمين دحمان

526م 20647قطرحمزة سويس ي

307م 09747الكويتصالح علي

298م 09947الكويتعبدهللا محمد

759م 17941تونسيوسف الناهض

2010م 07739العراقمحمد عادل مزهر

18.20: الساعة  2019 جويلية 05الجمعة 

نتائج رمي القرص ناشئين

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

نتائج سباق إطاحة المطرقة ناشئين

17.00: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 



 

1'57"18: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  2'03"66: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
291"16'1222املغربنهيلة رابعي

832"16'1572تونسهبة بكاري

663"17'0332الجزائرنوارة ملزاوي

274"18'0282الجزائرمختارية حريزي

1'43"37: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  1'44"34: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبم التر
631"55'1191املغربمهدي صفراني

002"57'0011الجزائرأكرم منغور

213"57'0901الكويتبدر محمد سعد

254"57'2451مصرعمر أحمد محمود 

315"58'1541تونسأمان هللا الحيدري

316"58'1631تونسرسالن الهمامي

527"58'0231الجزائرياسر املهدي صوالح محمد

328"01'1282اليمنمحمد عبدالرزاق بجاح

309"02'2122قطرعبيد بشير عبيد

1110"04'0502السعوديةمحمد يحيى محوطان

059DNS11الصومالعبدالرشيد يوسف علي

م ناشئين800نتائج سباق 

2019 جويلية 05الجمعة 

2019 جويلية 05الجمعة 

17.55: الساعة 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات6 البطولة العربية 

2017 نوفمبر 04 إلى 02من : تونس 

17.40: الساعة 

م ناشئات800نتائج سباق 



 

50"01: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  51"19: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
541"10757املغربإيمان مكرازي1

342"21859لبنانفرح الطيار4

383"00'1321تونسإيناس بلقاسم2

544"01'1721تونسمليس الطرابلس ي7

455"31'0871الكويتسارة مبارك علوان6

- 110DNFاملغربسلمى الهاللي3

- 085DNSالكويتبدور بدر عبدالرحمن5

45"14: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  45"22: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
981"02046الجزائرمحمد علي قواند5

702"11548املغربحمزة داير4

733"04648السعوديةعنبر جمعان الزهراني3

304"02249الجزائرمروان بن عربية6

435"04349السعوديةعبدالرحمن عيد الشهراني7

786"16850تونسفرج الهويدي8

667"17551تونسمحمد أمين شوشان1

- 222DNSلبنانوجيه الطيار2

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

م ناشئات400نتائج سباق 

18.15: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 

م ناشئين400نتائج سباق 

18.25: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 



 

1'49"23: الرقم القياسي العالمي 

المجموعة األول

تيبالنتيجةالبلدالحارة التر
071"57'1الجزائر6

042"58'1السعودية2

123"59'1تونس4

494"03'2الكويث5

 -DQقطر3

المجموعة الثانية

تيبالنتيجةالبلدالحارة التر

821"57'1المغرب4

722"00'2عمان2

733"00'2العراق5

844"00'2مصر3

ي
 
النهاب

تيبالنتيجةالبلدالحارة التر
الجزائر

السعودية

تونس

الكويث

المغرب

عمان

العراق

مصر

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات6 البطولة العربية 

2017 نوفمبر 04 إلى 02من : تونس 

نتائج سباق التتابع المتنوع ناشئين

18.55: الساعة 2019 جويلية 05الجمعة 



 

المجمـــــوعبرونزيةفضيـــــةذهبيـــةالبلدر.ع

72211مصر1

57517الجزائر3

44412المغرب2

35513تونس4

3104لبنان5

1045قطر7

1012السعودية8

1012العراق10

0415عمان6

0112الكويت9

0000ليبيا11

0000اليمن12

0000الصومال13

0000جيبوتي14

25242473

 للناشئين والناشئات07البطولة العربية لألعاب القوى 

2019 جويلية 07 - 04تونس 

جدول الميداليات اليوم الأول والثاني

2019 جويلية 5 و 4الخميس والجمعة 

المجموع



 

الدورالفئةالمسابقةالتوقيت

نهائيناشئات(كغ3)إطاحة المطرقة 9:30

نهائيناشئاتالوثب الثالثي9:30

نهائيناشئات(كغ3)دفع الجلة 9:30

الدورالفئةالمسابقةالتوقيت

17:00 (0،762) م حواجز400 نهائيناشئات 

نهائيناشئين(كغ5)دفع الجلة 17:00

17:20 (0،840) م حواجز400 نهائيناشئين 

نهائيناشئاتم17:40200

نهائيناشئينم18:00200

نهائيناشئينالثالثي18:00

م18:103000
نهائيناشئين

نهائيناشئاتم موانع18:252000

نهائيناشئاتم18:401500

نهائيناشئينم18:501500

نهائيناشئاتتتابع متنوع19:05

تتابع متنوع19:20
نهائيناشئين

الحصة المسائية

البطولة العربية السابعة أللعاب القوى للناشئين والناشئات
2019 جويليـــــة 7 إلـــــى 4تونــــــــس مـــــن 

البرنامـــــج               الزمنـــــــي

2019/07/07اليوم الرابع األحد 

الحصة الصباحية



 

 صم04م 76: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم26م 66: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
101م 01758الجزائرإكرام فاطيمة الزهراء طاجين4

642م 24252مصرنجالء أمل فاروق6

943م 13649تونسحبيبة الضيف2

904م 18244تونسمالك بلغيث5

505م 23419مصرشاهيناز السيد وفقي3

- 035DNSالسعوديةأحماس ي جبريل الزببدي1

 صم57م 14: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم48م 13: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
891م 02611الجزائرشيماء بن ناجي

522م 13811تونسدينا غرسلي

543م 12910تونسإسالم كثيري

664م 0749العراقزهراء رعد خماس

 صم52م 20: الرقم القياسي العالمي 
: الرقم القياسي اآلسيوي 
ي   صم48م 16: الرقم القياسي العرب 
: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
231م 23113مصردينا أمل فاروق

052م 14412تونسشيماء شويخ

033م 11112املغربشيماء بوشعال

684م 23311مصرروال سامح رأفت

نتائج الوثب الثالثي ناشئات

9.30: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

(كغ3)نتائج دفع الجلة ناشئات 

9.30: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

9.30: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

(كغ3)نتائج إطاحة المطرقة ناشئات 



 

 54"15: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  57"42: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
481"05'1061املغربأسماء مكرازي4

982"06'1411تونسسهيلة نصر5

803"07'2391مصرملك أحمد فتحي2

954"08'1301تونسآمنة قبالوي3

695"41'0841الكويتأوراد جاسم الخضر6

48"89: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  50"25: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

النهائي
تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر

491"26352املغربسعد حنتي سعد3

722"21353قطرعمار عبيد عبداملجيد6

953"22154لبنانمارك أنطوني إبراهيم2

044"25455مصريوسف بدوي سيد8

985"03855السعوديةبدر سلطان البيش ي5

726"04956السعوديةمحمد عيس ى غاشم1

197"16157تونسمحمد البوسالمي7

- 164DNSتونسريان دربز4

م حواجز ناشئين400نتائج سباق 

م حواجز ناشئات400نتائج سباق 

17.20: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.00: الساعة 2019 جويلية 07األحد 



 

 صم45م 24: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي   صم22م 21: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
781م 24918مصرمحمد أسامة محمد

322م 20618قطرحمزة سويس ي

593م 24017مصرأحمد حمدي محمود

794م 09716الكويتصالح علي

945م 01815الجزائرمحمد رائد زياد رجاشتة

326م 26215تونسمحمد أمين دحمان

947م 07714العراقمحمد عادل مزهر

398م 09914الكويتعبدهللا محمد
689م 19513عمانعبدالرحمن غصن العبري

5810م 22010لبنانشانط اهارونيان
DNS- 196عمانعبدالعزيز سعيد البطاش ي

(+0.7)-  صم 24م 17: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (-0.6)-  صم 42م 16: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
851م 07114العراقعبد هللا جالل كمر8

632م 11814املغربمهدي خمس ي4

863م 26013الكويتخالد عايد5

844م 20313قطرأمان مجيد بشير7

175م 22713ليبياعبدالكريم البخاري3

106م 16213تونسخير الدين حدادي2

097م 09513الكويتسلمان املاص6

458م 06512العراقحسين عامر جادر1

DNS- 045السعوديةعلي عبدالرازق الخلف9

18.00: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

نتائج الوثب الثالثي  ناشئين

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.00: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

نتـائج الجلة ناشئين



 

(-0.7) - 22"43: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (+0.6) - 23"34: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

1.3+ : رسعة الري    ح 

تيبالنتيجة الصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
601"10724املغربإيمان مكرازي6

712"23625مصرمرام محمود أحمد2

823"22425لبنانهيا قبرصلي5

324"14526تونسشيماء عياش ي4

385"17226تونسمليس الطرابلس ي3

286"06128العراقبراء ممدوح محمود7

557"09329الكويتشيخة أنور القطان8

688"25929العراقديه طالب حميد1

(+0.0) - 20"13: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  (-1.6) - 20"88: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

1.7+ : رسعة الري    ح النهائي

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبالحارةر/ع التر
ي72"04420السعوديةعلي خالد ماس6 رقم قياسي عرب 

022"04621السعوديةعنبر جمعان الزهراني3

713"19721عمانعلي أنور البلوش ي5

054"21622قطرمحمد زكريا مهاجر7

275"07022العراقسيف رعد عبد الواحد2

396"21522قطرمحمد بدر العلي4

647"17522تونسمحمد أمين شوشان1

898"26122الكويتعلي طالل8

م ناشئين200نتائج سباق 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

17.40: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

م ناشئات200نتائج سباق 

18.00: الساعة 2019 جويلية 07األحد 



 

7'32"37: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  7'47"65: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
741"22'1208املغربياسين األعرج5

842"33'0088الجزائرعبدالسالم تواتي8

803"40'0078الجزائرعبدالرحمن داود4

814"40'2078قطرزبير حسن جامع1

495"43'1248اليمنجميل صالح الحماطي7

066"02'1609تونسجاد املباركي3

977"23'1719تونسمحمد الزايري9

057DNS8الصومالإسماعيل علي عصمان6

669"20'19910عمانمحمد علي الرواحي2

6'11"83: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  6'20"98: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر

021"44'1396تونسرحاب الظاهري5

252"49'1096املغربسكينة الحاجي3

953"12'0167الجزائرإسمهان مكي1

524"25'0347الجزائرياسمينة مزيان4

755"37'1847تونسنهى الخميس ي2

م موانع ناشئات2000نتائج سباق 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات6 البطولة العربية 

2017 نوفمبر 04 إلى 02من : تونس 

18.10: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

م ناشئين3000نتائج سباق 

18.25: الساعة 2019 جويلية 07األحد 



3'54"52: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  4'13"35: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةرقم الصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
241"34'1214املغربمريم أزرور2

422"46'1374تونسخلود الشعباني1

3'33"72: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي  3'33"86: الرقم القياسي العرب 

: رقم البطولة           

تيبالنتيجةالصدريةالبلداإلسم واللقبر/ع التر
071"55'2563الجزائرأيوب طالب6

432"55'1173املغربمحمد بغاتي4

563"56'1263اليمنعبدهللا محمد اليعري12

274"59'0113الجزائرعيس ى الفيلف8

685"00'1734تونسمحمد أمين العرفاوي1

196"01'1914عمانحسين محسن الفارس ي5

227"08'2044قطرحافظ مدني مهدي7

048"10'1554تونسمالك سالم3

899"11'2514مصرمحمد حسين عاشور11

DNS- 060الصومالعبدهللا جامع محمد2

DNS- 188جيبوتيفرحان محمد إبراهيم9

DNS- 058الصومالعبدالرزاق عبدالرحمن إسماعيل10

م ناشئين1500نتائج سباق 

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات7 البطولة العربية 

2019 جويلية 07 إلى 04من : تونس 

18.40: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

م ناشئات1500نتائج سباق 

18.50: الساعة 2019 جويلية 07األحد 



 

2'03"42: الرقم القياسي العالمي 

: الرقم القياسي اآلسيوي 

ي
 
النهاب

تيبالنتيجةالبلدالحارة التر

741"14'2املغرب5

272"18'2لبنان4

623"19'2تونس3

224"24'2الجزائر2

455"44'2العراق6

1'49"23: الرقم القياسي العالمي 

ي
 
النهاب

تيبالنتيجةالبلدالحارة التر
541"54'1السعودية3

202"55'1المغرب4

773"55'1الجزائر6

814"58'1تونس7

715"59'1العراق8

036"00'2مصر1

687"00'2عمان5

048"03'2الكويث2

نتائج سباق التتابع المتنوع ناشئين

 أللعاب القوى للناشئين والناشئات6 البطولة العربية 

2017 نوفمبر 04 إلى 02من : تونس 

19.05: الساعة 2019 جويلية 07األحد 

نتائج سباق التتابع المتنوع  ناشئات

19.20: الساعة 2019 جويلية 07األحد 
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