
ألختراق الضاحية 23البطولة العربية ال  

05/01/2019األردن  –عمان   
 

 االتحاد األردنــــــــــــــــــــــــــي أللعاب القـــــــــــــــــــــــوى
 لجنة الحكام المركزية

 عمـــــــــــــــــان

                                                               الشباب الفئة  : 

 استمارة تسجيل نتائج الفردي

 
 الزمن 

 

 
 الدولة 

 
 رقم الصدر

 
 اسم الالعب / الالعبة

 
تيب  التر

 1 اسامة شراج 14 الجزائر 25.30.53

 2 هشام بولقيل 24 المغرب 25.33.00

 3 المصطفى العقوي 27 المغرب 25.41.43

 4 عبد الرفيع بو عسل 28 المغرب 26.01.03

 5 حمزة شهيد 26 المغرب 26.17.62

 6 عبد هللا المليفي 6 األردن 26.21.84

ن الدرابل   17 الجزائر 26.26.96  7 محمد أمي 

   18 الجزائر 26.34.00
ن
 8 زكريا رمضان

 9 يونس اوسار 15 الجزائر 26.37.84

 10 محمد اكيدي 29 المغرب 26.57.65

 11 فؤاد تيبوك 16 الجزائر 27.16.71

 12 محمد بن كرامة 13 الجزائر 27.28.03

ن  4 األردن 27.36.62  13 سند الحسي 

 14 حسن سعد األسدي 21 العراق 27.46.21

 15 عبد هللا األطم 25 المغرب 28.08.65

 16 عل  الجعارات 1 األردن 28.11.00

 17 عقيل محمد البهادل   19 العراق 28.20.40

 18 ليث حاكم البوهية 20 العراق 28.29.25

 19 فريد الصقار 3 األردن 28.55.15

 20 محمود الريام   32 عمان 29.08.87

 21 أحمد الجعارات 2 األردن 29.19.00

 22 فايز سبيع   7 السعودية 29.39.71

 23 عبد هللا الكعب    10 السعودية 29.47.15

   22 العراق 29.54.71
ن
 24 حازم الكنان

ن  30.16.68  25 عبد الرحيم العبيات  36 فلسطي 

 26 عبد الرحمن الرحب    31 عمان 30.28.81

 27 ابراهيم الجابري 30 عمان 30.32.75



ألختراق الضاحية 23البطولة العربية ال  

05/01/2019األردن  –عمان   
 

 االتحاد األردنــــــــــــــــــــــــــي أللعاب القـــــــــــــــــــــــوى
 لجنة الحكام المركزية

 عمـــــــــــــــــان

الشباب الفئة  :   

 استمارة تسجيل نتائج الفردي

 
 الزمن 

 

 
 الدولة 

 
 رقم الصدر

 
 اسم الالعب / الالعبة

 
تيب  التر

 28 عبد هللا سالمة 5 األردن 30.42.87

 29 زكريا التون    33 عمان 30.53.21

 30 عل  جواد عبد الكاظم 23 العراق 32.14.12

 31 طاهر محمد سعيد 37 اليمن 32.14.53

 32 يحب  أحمد مهدي 11 السعودية 33.00.90

 33 عبد العزيز الخلف 39 الكويت 33.05.00

ي 8 السعودية 33.02.59  34 أحمد عامر عست 

 35 محمد أحمد جعفري 9 السعودية 33.56.40

 


