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 أللعاب اللوى البطولت الوطنيت املدزشيت 
 (اث)املؤطشين عذد   الجنغ الفئت العمشيت واملشاسلون اث املشاسم  جاسيخ ومهان التنظيم

 أمادًش
ًوهيو  23إلى  21من 

2023 

 العلو إلاعذادي والثاهوي  جلميزاث وجالميز
 إلاهجاصاث  أحعنالزًن حققوا  

 الجهويت ثبطول الخالى 
 عن مل فئت ًتم جأهيلهم والزًن 

 متخصصتمشلضيت طشف لجنت جقنيت من 

 2011/2010مواليذ 
 إهاث

 حعب عذد 
التلميزاث والتالميز 

املؤهلين عن مل 
 جهت

 رلوس 

 2009/2008مواليذ 
 إهاث
 رلوس 

 2007/2006مواليذ 
 إهاث
 رلوس 

 2005/2004مواليذ 
 إهاث
 رلوس 

 (إعاقت حشليت)التلميزاث والتالميز في وضعيت إعاقت 
 عن مل جهتس رلو  05وإهاث  05 

 الجهويت ثالبطول املؤهلين عن 
 وما بعذ 2005مواليذ 

 لإلهاث  مؤطشة إهاث
 رلوس  ومؤطش للزلوس 

 املشاحل إلاقصائيت للبطولت الوطنيت املذسظيت أللعاب القوى 
 املشاسلون  الجهت املنظمت والفترة واملهان املشحلت

 بطولت املؤظعت
للمؤظعت  الجمعيت الشياضيت املذسظيتجحذد من طشف 

 بتنعيق مع فشع الجامعت باملذًشيت إلاقليميت
جميع التلميزاث والتالميز باملؤظعاث التعليميت العموميت 

 والخصوصيت 

 باملذًشيت إلاقليميتمن طشف فشع الجامعت جحذد  إلاقليميتالبطولت 
 بتنعيق مع ألامادًميت

إلاهجاصاث على  أحعنالتلميزاث والتالميز الزًن حققوا 
 املؤظعاث التعليميت العموميت والخصوصيتمعتوى 

 بطولت الجهويتال
 باألمادًميتمن طشف فشع الجامعت جحذد 

 بتنعيق مع املذًشياث إلاقليميت 
خالى إلاهجاصاث  أحعنحققوا التلميزاث والتالميز الزًن 
 إلاقليميت ثالبطول 

 معابقاث البطولت الوطنيت املذسظيت
 مالحظت معابقاث البطولت الوطنيت املذسظيت أللعاب القوى    الجنغ الفئت العمشيت

 2011/2010مواليد 
 إهاث

  .  الوثب الطويلم ـ  600م ـ  60

يمكن للمديسياث 
إلاكليميت 

وألاكاديمياث 
الجهويت إضافت 
مصابلاث أخسى، 

غير مؤهلت 
 للبطولت الوطنيت

 رلوس 

 2009/2008مواليد 
 .م x 80 4: جناوب منتخب املديسيت إلاكليميتم حواجز ـ  250م ـ  1000ـ م 80 إهاث

 رلوس  .الجلتالعالي ـ دفع اللفز . الوثب الطويل

 2007/2006مواليد 
 حواجز ذكوزـ م  110 .م حواجز إناث100م ـ  3000ـ ـ م  800ـــ م  100 إهاث

 ـ 400ـ  300ـ  200ـ  100: منتخب املديسيت إلاكليميتجناوب 
 رلوس  ـالثالثي ـ دفع الجلت الوثب  العالي ـ اللفز 

   2005/2004 مواليد
 .  م حواجز ذكوز  110م حواجز اناث و  100. م  1500. م  800. م 100 إهاث

 .  400.300.200.100: جناوب منتخب املديسيت إلاكليميت 
 رلوس  .زمي اللسص. دفع الجلت. الطويل الوثب. اللفز العالي

 التلميراث والتالمير في وضعيت إعاكت
 وما بعد 2005 مواليد

 إهاث
 .الوثب الطويل. جلوسدفع الجلت  .وكوف دفع الجلتم ـ  600ـ   م 60

 رلوس 

 2023أبشيل  06بتاسيخ  محينت



@frmssdpss 

www.frmssdpss.com 

 أعذاد املشاسلين

بالنعبت للتالميز في وضعيت إعاقت   

 املعابقت الفئت
علو 

 الحاجض
عذد 

 الحواجض

 املعافت

 بين آخش حاجض وخط الوصوى  بين الحواجض من الاهطالقت إلى أوى حاجض

 إناث 2009/2008
 م 40 م 35 م 35 6 م 0,76 م 250

 ذكوز  2009/2008

 م 10,50 م 8,50 م 13 10 م 0,76 م 100 إناث 2007/2006

 م 14,02 م 9,14 م 13,72 10 م 0,91 م 110 ذكوز  2007/2006

 م 10,50 م 8,50 م 13 10 م 0,84 م 100 إناث 2005/2004

 م 14,02 م 9,14 م 13,72 10 م 0,99 م 110 ذكوز  2005/2004

 ألاوصان القاهوهيت ألدواث دفع الجلت حعب الفئاث والجنغ

 رمي القرص دفع الجلت الجنغ الفئت

2009/2008 
 ذكوز 

 - كلغ 4
 - كلغ 5 2007/2006
 كلغ 1,750 كلغ 6 2005/2004
2009/2008 

 إناث
 - كلغ 3

 - كلغ 3 2007/2006
 كلغ 1 كلغ 4 2005/2004

 - كلغ 3/2 ذكور/ إناث التلميراث والتالمير في وضعيت إعاكت

 :أن ًتباسى في( ة)ًمنن لهل مشاسك: هـــــام

 (ة)جلميزعذد املشاسماث بالنعبت لهل  الجنغ  الفئت العمشيت

 2011/2010مواليد 
 إناث

 (02)مصابلتان أو ( 01)واحدة مصابلت
 ذكوز 

 2009/2008مواليد 
 إناث

 (  02)مصابلتان فسديتان 
 أو 

 شباق التناوب ( +02)مصابلتان فسديتان 

 ذكوز 

 2007/2006مواليد 
 إناث
 ذكوز 

   2005/2004 مواليد
 إناث
 ذكوز 

 إلاعاقاث املعنيت

 أهواع إلاعاقت الحشليت   الجنغ الفئت العمشيت

 التلميزاث والتالميز في وضعيت إعاقت
 وما بعذ 2005 مواليذ

/  كصاز اللامت/التشوه الخللي منر الوالدة(/ العليا وألاطساف الصفلى ألاطساف)البتر إهاث
إصابت النخاع الشوكي، / شلل ألاطفال/ الشلل الدماغي/ إصابت ألاطساف العليا والصفلى

 رلوس  :  املشلوكت الصنصنت/ ضعف العضالث/ ملعد في الكسس ي

 إهاث رلوس  املعابقاث
 01 01 م 60 1

 01 01 م 600 2

 01 01 الوثب الطويل 3

 01 01 دفع الجلت وقوف 4

 01 01 دفع الجلت جلوط 5

 :مجموع املشاسماث واملشاسلين
 رلوس عن مل جهت 05إهاث و05


