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146.9 95.1 مجموعة أبراج اتصاالت عدد 3 242 0 ة - ج الموجب دا ال
137.9 104.1 شاء دة تحت اال احة جد اس 237.6 4.4 ل األو د نقطة الت
136.5 105.5 ة اري الثان ل اإلج سج نقطة ال 233 9 ة ل الثان د نقطة الت
136.5 105.5 ل الخامسة لفئة نصف الماراثون د نقطة الت 229.5 12.5 ل الثالثة د نقطة الت
136.3 105.7 مدخل فينان 224.4 17.6 عة ل الرا د نقطة الت
119.7 122.3 مجموعة أبراج اتصاالت عدد 3 220.9 21.1 ل الخامسة د نقطة الت
116.3 125.7 ة) محطة وقود ب مذكور (مرافق صح 220.9 21.1 ل األو لفئة نصف الماراثون د نقطة الت
115.4 126.6 ل السادسة لفئة نصف الماراثون والثالثة لفئة الماراثون د نقطة الت 219.1 22.9 ة  ئ ة الب ة النم جمع
113.7 128.3 الدفاع المد التابع لب مذكور 218.7 23.3 افطة غور المزرعة
103.4 138.6 م ة 100  افطة العق 216.6 25.4 رك تقاطع قلعة ال
94.3 147.7 عة لفئة نصف الماراثون  ل السا د نقطة الت 216.3 25.7 ل السادسة د نقطة الت
93.9 148.1 تقاطع الدالغة 216.2 25.8 ى ول/الجهة ال محطة وقود جو ب

90.5 151.5 اري الثالثة ل اإلج سج نقطة ال 215.9 26.1 الدفاع المد التابع لغور المزرعة
90 152 ة لمنطقة الجنوب ادة العسك 213 الق 29 افطة غور عسال  

85.6 156.4 شة ال 212.6 29.4 ول محطة وقود جو ب
84.2 157.8 م ة 80  افطة العق 211.7 30.3 البوتاس / مصنع األمالح
73.2 168.8 عة لفئة الماراثون ل الثامنة لفئة نصف الماراثون والرا د نقطة الت 204.6 37.4 وم  مصنع ال
69.4 172.6 مركز أمن غرندل 203.3 38.7 ش العر  اري لشهداء الج معلم تذ
68.8 173.2 ى الدفاع المد التابع لغرندل/الجهة ال 199.8 42.2 ة لفئة نصف الماراثون واألو لفئة الماراثون ل الثان د نقطة الت
63.7 178.3 ى مركز زوار رحمة/الجهة ال 198.7 43.3 ة كة البوتاس الع مدخل 
52.1 189.9 ل التاسعة لفئة نصف الماراثون د نقطة الت 198.3 43.7 محطة وقود المناص 
48 194 عة اري الرا ل اإلج سج نقطة ال 194.7 47.3 اق الدراجات) م (نقطة انطالق س مصنع البندورة القد
47 195 محطة وقود رحمة 192.8 49.2 ى محطة وقود توتال/الجهة ال

35.8 206.2 ة  قطر افطة ق 192.2 49.8 ى مركز أمن الجنوب /الجهة ال
32.7 209.3 م ة 30  افطة العق 181.3 60.7 م ة 180  افطة العق
31 211 ابتداء التتابع الحر لفئات نصف الماراثون والماراثون 178.7 63.3 ل الثالثة لفئة نصف الماراثون د نقطة الت
17 225 الجمارك 177.9 64.1 فا مدخل ف
8.9 233.1 مدخل المطار  177 65 اري األو ل اإلج سج نقطة ال
6.8 235.2 ى ة/الجهة ال الجامعة األردن 176.8 65.2 ة) ة (مرافق صح ع فا الطب ة ف مركز محم
3.8 238.2 ة  م عند مجمع را التفاف ا ال 175.7 66.3 تقاطع ضانا
3.5 238.5 م عند البنك العر  التفاف ا ال 172 70 ة صعود المرتفع دا
2.3 239.7 سار عند التقاطع التفاف ا ال 170 72 ة صعود المرتفع نها
0.9 241.1 لة األو ة أ بوا 164.5 77.5 الدفاع المد التابع للسلما 
0.7 241.3 ة لة الثان ة أ بوا 157.6 84.4 ة لفئة الماراثون عة لفئة نصف الماراثون والثان ل الرا د نقطة الت
-0.4 242.4 لة الدخول إ أ 152.2 89.8 ة) ق (مرافق صح احة منتصف الط اس

-2 244 لة ة - نادي شا B12/واحة أ النها 152 90 ة م / الغ ة 150  افطة العق
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