
مضمار ملعب  –بأمانة العاصمة لصم الجمهورية األولى أللعاب القوى لبطولة 

بمدنية الثورة الرياضية - المريسي  

 م3102مايو  8 – 7 للفترة 
 

 متر 011المجموعة األولى 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 001 األول تعز  03.21 جالل عبد هللا العشم  0

 002 الثاني حضرموت  02.11 ناصر محمد الموسطي  3
 001 الثالث الحديدة 01.01 إبراهيم حسن علي يحيى   2

 031 الرابع عمران  01.02 احمد احمد األبيض 1

 031 الخامس المحويت  01.31 عوض مقبل صالح عوض  2
 033 السادس لحج  01.37 ماجد فيصل زريق  1

 031 السابع مأرب 02.02 ناجي علي احمد منيف 7

 
 متر 011المجموعة الثانية 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 021 األول صنعاء 03.12 فواز قايد علوان  0

 002 الثاني تعز 02.01 صفوان عبدالرقيب علي 3

 030 الثالث لحج 02.17 عبدالرحمن نصر علي 2
 038 الرابع عدن  02.11 زايد فضل سالم  1

 003 الخامس حضرموت 01.31 محمد احمد باقديم  2
 007 السادس ذمار 02.11 احمد صالح الزيادي  1

 
 متر  011المجموعة الثالثة 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 031 األول صنعاء 03.12 احمد حسين أبو منصر 0

 008 الثاني ذمار 02.11 علي الصراري محمدخالد  3
 000 الثالث إب 02.21 ماجد علي حسن  2

 032 الرابع عمران 02.21 يحيى احمد داوود 1
 037 الخامس عدن  01.11 معتز حسين عبدالجبار 2

 032 السادس مأرب 01.20 ياسر عبدالخالق احمد 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مضمار ملعب  –بأمانة العاصمة لصم الجمهورية األولى أللعاب القوى لبطولة 

بمدنية الثورة الرياضية - المريسي  

 م3102مايو  8 – 7 للفترة 
 
 

 متر 011النهائي 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 001 الثاني تعز 03.2 جالل عبد هللا الغشم  0

 002 السادس حضرموت 02.21 ناصر محمد الموسطي  3
 021 األول صنعاء 00.27 فواز قايد علوان  2

 002 الخامس تعز 02.22 صفوان عبد الرقيب علي 1
 031 الثالث صنعاء 03.32 احمد حسين أبو منصر  2

 008 الرابع ذمار 02.01 علي الصراري محمدخالد  1

 000 السابع إب 02.11 ماجد علي حسن  7
 030 الثامن لحج 02.81 عبد الرحمن نصر علي  8

 
  



مضمار ملعب  –بأمانة العاصمة لصم الجمهورية األولى أللعاب القوى لبطولة 

بمدنية الثورة الرياضية - المريسي  

 م3102مايو  8 – 7 للفترة 
 

 متر 311المجموعة األولى 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 032 األول عمران  31.18 يحيى احمد داوود 0

 001 الثاني إب 21.11 خليل حنيش 3
 003 الثالث حضرموت 23.38 محمد احمد باقديم 2

 001 الرابع المحويت 27.02 رياض محمد محمد  1
 033 الخامس لحج  28.11 ماجد فيصل زريق 2

 
 متر 311المجموعة الثانية 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 021 األول صنعاء 31.03 فواز قايد علوان  0

 030 الثاني لحج  37.73 علي حسن  عبد الرحمن نصر 3
 002 الثالث حضرموت  37.81 ناصر محمد الموسطي 2

 031 الرابع عمران  31.88 احمد احمد األبيض 1
 037 الخامس عدن  21.11 معتز حسين عبدالجبار 2

 007 السادس ذمار 21.32 احمد صالح الزيادي  1
 
 

 متر  311المجموعة الثالثة 

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م 

 031 األول صنعاء 32.20 احمد حسين ابومنصر  0
 008 الثاني ذمار 37.10 اريخالد محمد علي الصر 3

 038 الثالث عدن  37.70 زايد فيصل سالم  2
 002 الرابع تعز 38.12 صفوان عبدالرقيب علي  1

 001 الخامس الحديدة  31.11 ابراهيم حسن علي يحيى  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



مضمار ملعب  –بأمانة العاصمة لصم الجمهورية األولى أللعاب القوى لبطولة 

بمدنية الثورة الرياضية - المريسي  

 م3102مايو  8 – 7 للفترة 
 

 متر 311نهائي  

 مالحظة الترتيب المحافظة  الزمن االسم   م

 032 التاسع عمران  38.02 يحيى احمد داوود 0

 001 الثامن إب 38.81 خليل حنيش 3
 021 األول صنعاء 31.22 فواز قايد علوان  2

 030 الرابع لحج 37.32 عبد الرحمن نصر علي حسن  1
 038 الخامس عدن  37.22 زايد فيصل سالم  2

 031 الثاني صنعاء 32.11 احمد حسين ابو منصر  1
 008 الثالث ذمار 31.87 خالد محمد علي الصراري  7

 002 السادس حضرموت 37.13 ناصر محمد الموسطي 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مضمار ملعب  –بأمانة العاصمة لصم الجمهورية األولى أللعاب القوى لبطولة 

بمدنية الثورة الرياضية - المريسي  

 م3102مايو  8 – 7 للفترة 
 
 
 

 الترتيب الفرقي

 صنعاء األول

 تعز الثاني

 ذمار الثالث

 لحج  الرابع

 حضرموت الخامس

 عدن  السادس

 إب السابع

 عمران الثامن

 الحديدة التاسع

 المحويت العاشر

 مأرب الحادي عشر 

 


