
   
 

 

 الربنامج الزمهـــــــي 

  للكبارأللعاب القوى ( 32)للبطولة العربية 

 بالقاهرةعلى ملعب خليفة أمحد احلبتور باجلامعة األمريكية  واليت ستقام

 :9/5/312-6املدة مو خالل 
 

 الهـــــــــــــوع الـــــــدور املشابقــــــة موعد بدء املشابقة

 الفرتة الصباحية

 رجال نهائي )ط( كم مشي31 9011

 سيدات نهائي )ط( كم مشي31 011:

 سيدات (2سباعي             ) م ح211 011:

م جري911 041:  سيدات نصف نهائي 

 سيدات (3سباعي             ) الوثب العالي 21041

 25041حفل االفتتاح الشاعة 

 الفرتة املشائية

 رجال صف نهائين م ح221 27011

 رجال نهائي دفع الكرة 27011

 رجال نهائي وثب عالي 27011

 سيدات نهائي رمي الرمح 27011

 رجال نصف نهائي م ح221 27031

 سيدات نصف نهائي م عدو211 27061

 رجال نصف نهائي م عدو211 28021

 سيدات نهائي م جري6111 28041

 سيدات نهائي الوثب الطويل 28041

 سيدات (4سباعي             ) دفع الكرة 28041

 سيدات نصف نهائي م عدو511 29011

 رجال نصف نهائي م عدو511 29031

 سيدات (5سباعي             ) م عدو311 29051

 رجال نصف نهائي م 2611 2:011

 رجال نهائي م21111 2:031

 رجال نصف نهائي م211×  5تتابع  31011

 سيدات نصف نهائي م211×  5تتابع  31041



   
 

 

 الربنامج الزمهـــــــي 

 أللعاب القوى للكبار ( 32)للبطولة العربية 

واليت ستقام على ملعب خليفة أمحد احلبتور باجلامعة األمريكية بالقاهرة 

 :9/5/312-6خالل املدة مو 
 

 الهــــوع رالـــــــدو املشابقــــــة موعد بدء املشابقة

 الفرتة الصباحية

 سيدات (6)              سباعي وثب طويل 011:

 سيدات (7)              سباعي رمي الرمح 21041

 الفرتة املشائية

 سيدات نهائي م ح211 27011

 رجال نهائي القفز بالعصا 27011

 سيدات نهائي رمي القرص 27011

 رجال نهائي رمي املطرقة 27011

 سيدات نهائي الوثب العالي 27011

 رجال نهائي م ح221 27031

 رجال نهائي م2611 27051

 سيدات نهائي م511 28011

 رجال نهائي م511 28026

 رجال نهائي م م4111 28041

 سيدات نهائي م911 29011

 سيدات (8سباعي              ) م911 29031

 سيدات نهائي م211 29051

 رجال نهائي م211 2:011

 سيدات تصفيات م511×  5تتابع  2:031

 رجال تصفيات م511×  5تتابع  2:051

  



   
 

 

 الربنامج الزمهـــــــي 

 أللعاب القوى للكبار  ( 32)للبطولة العربية

واليت ستقام على ملعب خليفة أمحد احلبتور باجلامعة األمريكية بالقاهرة 

 :9/5/312-6خالل املدة مو 
 

 الهــــوع الـــــــدور املشابقــــــة موعد بدء املشابقة

 الفرتة الصباحية

 رجال (2عشاري             ) م211 011:

 سيدات نهائي م21111 041:

 رجال (3عشاري             ) وثب طويل 21011

 رجال (4عشاري             ) دفع الكرة 22041

 الفرتة املشائية

 سيدات نصف نهائي م ح511 27011

 سيدات نهائي القفز بالعصا 27011

 سيدات نهائي رمي املطرقة 27011

 رجال نهائي الوثب الجالثي 27011

 رجال (5عشاري             ) الوثب العالي 27031

 رجال نصف نهائي م ح511 27041

 سيدات نهائي م م 4111 28011

 لرجا نهائي رمي الرمح 28011

 سيدات نصف نهائي م311 28031

 رجال نصف نهائي م311 28051

 رجال نصف نهائي م911 29011

 سيدات نصف نهائي م2611 29031

 رجال (6عشاري             ) م511 29051

 سيدات نهائي م211×  5 2:011

 رجال نهائي م211×  5 2:031



   
 

 

 الربنامج الزمهـــــــي 

 لعاب القوى للكبار أل( 32)للبطولة العربية 

واليت ستقام على ملعب خليفة أمحد احلبتور باجلامعة األمريكية بالقاهرة 

 :9/5/312-6خالل املدة مو 
 

 الهـــــــوع الـــــــدور املشابقــــــة موعد بدء املشابقة

 الفرتة الصباحية

 رجال (7عشاري             ) م ح221 011:

 رجال (8عشاري             ) رمي القرص 21041

 رجال (9عشاري             ) القفز بالعصا 22051

 الفرتة املشائية

 سيدات نهائي م ح 511 27011

 سيدات نهائي الوثب الجالثي 27011

 سيدات نهائي دفع الكرة 27011

 رجال (:عشاري             ) رمي الرمح 27011

 رجال نهائي م ح 511 27031

 رجال نهائي م 911 27051

 رجال نهائي رمي القرص 28011

 رجال نهائي الوثب الطويل 28011

 سيدات نهائي م311 28011

 رجال نهائي م311 28031

 سيدات نهائي م2611 28051

 رجال (21عشاري          ) م2611 29011

 رجال نهائي م6111 29031

 يداتس نهائي م511×  5 2:011

 رجال نهائي م511×  5 2:031

 


