
 األرقام القياسية العربية لمرجال

  األرقام القياسية العربية لمنساء

 التاريخ المكان الدولة الرقم االسم المسابقة
 04/06/2015 ووىان قطر +(1.8   )9.91 فيمي أغونيدي م100
 11/09/2015 بروكسل قطر -(0.4 )19.97 فيمي أغونودي م200
 23/08/2015 بيكين السعودية 43.93 يوسف أحمد مسرحي م400
 04/06/2010 أوسمو السودان 1:42.23 أبو بكر كاكي خميس م800

 14/07/1998 روما المغرب 3:26.00 ىشام القروج م1500
 25/08/2000 بروكسل المغرب 12:49.28 إبراىيم لحالفي م5000

 23/08/1996 بروكسل المغرب 26:38.08 صالح حسو م10000
 07/10/2004 الجزائر السودان 13.45 تود ماتيوس جودة م حواجز110
 27/09/2000 سيدني السعودية 47.53 ىادي صوعان م حواجز400

 03/09/2004 بروكسل قطر 7:53.63 سيف سعيد شاىين م موانع3000
 28/03/2002 القطيف === 38.98 فريق السعودية م100×4
 31/08/1991 طوكيو === 3:02.11 فريق المغرب م400×4

 26/04/2009 لندن المغرب 2.05.27 جواد غريب الماراثون
 22/03/2009 أوستيا المغرب 59:25 عزيز لحبابي الماراثون.ن

 01/06/2013 أوجين قطر 2.43 معتز عيسى برشم العالي
 14/06/2015 ألمانيا الجزائر 5.50 ىشام خميل شيرابي العصا
 02/07/2006 سوتفيل السعودية 8.48 محمد سممان الخويمدي الطويل
 14/07/2007 خميسات المغرب 17.37 طارق بوقطيب الثالثي

 08/05/2009 الدوحة السعودية 21.13 سمطان عبدالمجيد الحبشي الكرة
 28/06/2007 ىمسنبرغ مصر 66.58 عمر أحمد الغزالي القرص
 18/05/2014 شانغياي مصر 89.21 إيياب عبد الرحمن السيد الرمح

 21/03/2014 القاىرة مصر 81.27 مصطفى الجمل المطرقة
 15/08/2009 ألمانيا الجزائر 8332 العربي بورعده العشاري

 10/05/1997 ايسن شتاد تونس 1:19:02 حاتم غولو  كم مشي20

 التاريخ المكان الدولة الرقم االسم المسابقة
 02/07/2008 ميالنو البحرين  ث11.12 رقية الغسرة م100
 11/07/2008 روما البحرين  ث22.65 رقيو الغسرة م200
 15/07/2005 مراكش السودان  ث51.19 نوال الحاك موسى م400
 23/08/2004 أثينا المغرب 1:56.43 حسناء بن حسي م800

 08/08/1992 برشمونة الجزائر 3:55.30 حسيبة بولمرقة م1500
 01/09/1998 برلين المغرب 14:32.08 زىرة واعزيز م5000

 12/09/2001 تونس المغرب 31:16.95 أسماء الغزاوي م10000
 16/05/1992 بريشيا الجزائر 13.02 ياسمينو عزيزي م حواجز100
 25/08/1999 أشبيمية المغرب 52.90 نزىو بدوان م حواجز400

 17/08/2009 برلين تونس 9:12.52 حبيبة غريبي م موانع3000
 11/07/1991 أثينا === 46.05 فريق المغرب م100×4
 05/10/2009 بيروت المغرب 3:37.72 فريق المغرب م400×4

 18/03/2007 روما الجزائر 2:25:08 سعاد آيت سالم الماراثون



 3/3/2016األرقام القياسية العربية لمشباب حتى تاريخ 

 التاريخ المكان الدولة الرقم الميالد االسم المسابقة
 15/04/2016 أمريكا السعودية 10.04 1997 عبد اهلل أبكر م100
 23/09/1995 جاكرتا البحرين 20.76 1976 عبدالعزيز مطر م200
 05/07/2015 الشو قطر 44.27 1981 عبد االلو ىارون م400
 06/06/2008 أوسمو السودان 1:42.69 1989 أبو بكر كاكي م800

 02/07/2007 اثينا البحرين 3:31.49 1988 بالل منصور عمي م1500
 29/05/2005 ىنجمو قطر 13:17.10 1986 عيسي إسماعيل راشد م5000

 11/07/1998 فيمنوف المغرب 27:31.00 1979 سعيد بريوي م10000
 13/07/2008 بيدغوشيش السعودية  13.51 1989 سامي أحمد آل حيدر  سم99)م حواجز110
 16/07/2004 غروسيتو السعودية  48.94 1985 إبراىيم الحميدي م حواجز400

 24/08/2004 أثينا قطر 8:07.18 1985 عبيد موسى عامر م موانع3000
 27/06/2004 كولومبو السعودية 39.80 === فريق السعودية م100×4
 5/011/2000 دمشق السعودية 3.08.82 === فريق السعودية م400×4

 09/07/2011 كوبي قطر 2.35 1991 معتز عيسى برشيم وثب عالي
 24/04/2014 القاىرة السعودية 5.32 1998 حسين عاصم آل حزام القفز بالعصا

 27/03/2002 القطيف السعودية 8.12 1985 احمد فايز الدوسري وثب طويل
 14/05/2004 الدوحة قطر 16.57 1985 محمد يوسف عبدالعزيز وثب ثالثي

 24/04/2014 القاىرة مصر 21.79 1996 مصطفى عمرو ( ك 6)الكرة 
 07/11/2003 القاىرة مصر 65.88 1984 عمر احمد الغزالي (غ1.75)القرص
 12/07/2008 بيدغوشيش مصر 76.20 1989 إيياب عبد الرحمن سيد (غ800)الرمح

 14/07/2012 برشمونة الكويت 85.57 1985 محمد أشرف أمجد السيفي (ك6)المطرقة
 24/10/1999 أوتاوا تونس 7548 1982 حمدي الذويبي العشاري

 01/05/1992 تونس تونس 42:06.0 1973 حاتم غولو  كم مشي10

 

 

 

 25/05/1996 غوتزيس سورية 1.87 غادة شعاع العالي
 19/06/2008 لوس كاتوس تونس 4.30 ليمي بن يوسف العصا
 26/05/1996 غوتزيس سورية 6.77 غادة شعاع الطويل
 02/08/2004 لينز السودان 15.28 ياميمي الداما الثالثي

 06/05/2000 لوس انجموس األردن 17.83 ندى قعوار الكرة
 01/05/1996 تونس تونس 61.74 منيو كاري القرص
 23/06/2004 تونس تونس 60.87 عايدة سالم الرمح

 18/02/2005 القاىرة مصر 68.48 مروة حسين المطرقة
 26/05/1996 غوتزيس سورية 6942 غادة شعاع السباعي

 01/08/2010 تونس تونس 1:35:33 شيماء طرابمسي كم مشي20
 31/01/1999 مراكش المغرب 1:08:34 أسماء الغزاوي ماراثون. ن



 3/3/2016األرقام القياسية العربية لمشابات حتى تاريخ 

 التاريخ المكان الدولة الرقم الميالد االسم المسابقة
 08/07/2007 الجزائر الجزائر 11.61 9019 سيير بوعمي م100
 08/5/2016 الجزائر- تممسان البحرين 23.21  ايديونغأوفو  م200
 15/07/2005 مراكش السودان 51.19 1988 نوال الجاك موسى م400
 07/07/1997 ستوكيولم المغرب 2:00.48 1978 حسناء بن حسي م800

 19/06/2004 الرباط المغرب 4:08.15 1986 سيام ىاللي م1500
 16/05/1998 الرباط المغرب 8:54.2 1979 بشرى بن تيامي م3000
 02/08/1998 انيسي المغرب 15:41.45 1980 ناديا الجفيني م5000

 16/06/2006 سان مور البحرين 33:14.82 1988 كريمة صالح جاسم م10000
 01/08/1998 انيسي الجزائر 13.50 1979 بايا رحولي م حواجز110
 16/08/2006 بكين السودان 56.55 1987 منى جابر آدم م حواجز400

 28/08/2014 زيوريخ البحرين 9:20.55 1996 روث شيبيت م موانع3000
 07/05/2016 الجزائر- تممسان البحرين 46.60 === منتخب البحرين م100×4
 25/07/1999 تونس تونس 3:42.66 === فريق تونس م400×4

 27/05/1995 بونشارا الجزائر 1.75 1976 ليندا شالخ وثب عالي
 20/09/2002 مدريد تونس 4.10 1983 سيرين بمطي القفز بالعصا

 20/08/1998 داكار الجزائر 6.36 1979 بايا رحولي وثب طويل
 07/05/2016 الجزائر- تممسان تونس 14.46 1979 شمبية بن سالم وثب ثالثي

 14/07/1988 القاىرة مصر 15.33 1969 حنان خالد الكرة
 18/08/2001 ردويت المغرب 54.55 1984 امينة مؤذن القرص
 05/09/1992 الالذقية سورية 53.24 1973 غادة شعاع الرمح

 20/03/2009 القاىرة مصر 61.01 1992 رنا احمد ابراىيم المطرقة
 10/09/1992 الالذقية سورية 5508 1973 غادة شعاع السباعي

 28/05/1999 بومردس تونس 52.40 1980 وفاء موليي  كم مشي10

 

 

 

 

 

 

 



 األرقام القياسية العربية لمناشئين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ المكان الدولة الرقم الميالد االسم المسابقة
 29/06/2003 يامسانكوسكي السعودية 10.40 1986 يحيي سعيد قاحص م100
 29/10/1999 الدوحة السعودية 20.88 1982 سالم مبارك اليامي م200
 13/10/2003 ابوجا السودان 45.22 1986 نجم الدين عمي أبو بكر م400
 17/06/2005 كونيميانو البحرين 1:44.34 1988 بالل منصور عمي م800

 15/07/2004 غروسيتو المغرب 3:35.53 1987 عبدالعاطي اكيدر م1500
 12/07/2003 شيربروك السودان 7:58.42 1986 احمد الراضي م3000
 14/07/2001 ديبريسين قطر 13.27 1984 نسيم ابراىيم مزيان م حواجز110
 14/07/2001 ديبريسين سورية 50.25 1984 أمين األذن م حواجز400

 16/07/2006 الرباط المغرب 5:21.36 1989 نبيل اوحادي م موانع2000
 24/08/2005 القاىرة مصر 2.15 1989 كريم سمير لطفي الوثب العالي
 24/04/2014 القاىرة السعودية 5.32 1998 حسين عاصم آل حزام القفز بالعصا
 27/03/2002 القطيف السعودية 8.12 1986 احمد فائز الدوسري الوثب الطويل
 18/07/1999 بيدغوشيش قطر 15.96 1982 ابراىيم محمد بابكر الوثب الثالثي

 23/06/2013 القاىرة مصر 21.22 1996 محمد مجدي حمزة ( ك5 )الكرة
 26/04/2009 حمب سورية 64.55 1992 حميد منصور (1.5)القرص
 12/01/2004 الخرطوم السودان 75.40 1988 ياسر محمد عمي (غ 700)الرمح

 13/09/2001 عمان الكويت 78.78 1984 عمي محمد الزنكوي ( ك5)المطرقة
 17/07/2005 مراكش السعودية 1:52.89 = فريق السعودية متنوع × 4

 09/07/2009 بريسانون قطر 6232 1992 محمد احمد المناعي الثماني
 01/07/1990 الرباط المغرب 44:27.0 1973 محمد مومني  كم مشى10



 األرقام القياسية العربية لمناشئات

 

 

 التاريخ المكان الدولة الرقم الميالد االسم المسابقة
 08/07/2007 الجزائر الجزائر 11.61 1990 سيير بوعمي م100
 13/07/2007 اوسترافا الجزائر 23.92 1990 سيير بوعمي م200
 15/07/2005 مراكش السودان 51.19 1988 نوال الجاك موسى م400
 25/06/2009 سولنتونا السودان 2:02.66 1992 عموية مكي م800

 14/06/2003 الرباط المغرب 4.15.10 1986 سيام ىاللي م1500
 11/06/1988 الدارالبيضاء المغرب 9:09.56 1982 نادية واعزيز م3000
 23/6/2013 القاىرة البحرين 6:46.51 1997 روز ماري كاتو  م موانع2000
 22/03/2007 القاىرة مصر 13.71 1991 سممى ابو الحسن م حواجز100
 17/07/2006 ماكاو سورية 57.66 1989 غفران المحمد م حواجز400

 25/08/2000 تونس الجزائر 1.70 1983 سارة بوعودية الوثب العالي
 03/06/2000 تونس تونس 4.00 1983 سيرين بمطي القفز بالعصا
 01/10/2003 الخرطوم السودان 5.75 1987 منى جابر ادم الوثب الطويل
 28/07/2007 عمان سورية 12.79 1990 فدوى البوظة الوثب الثالثي

 23/06/2013 القاىرة البحرين 15.23 1996 نورة جاسم ( ك3 )الكرة
 18/08/2001 ردويت المغرب 45.55 1984 أمينة مودن (ك 1 )القرص
 29/04/2001 تونس تونس 43.45 1984 نائمة شعباني غ 600)الرمح 

 20/03/2009 القاىرة مصر 61.01 1992 رنا احمد ابراىيم  ( ك4 )المطرقة
 23/06/2013 القاىرة مصر 59.84 1996 اسراء محمد مصطفى ( ك3 )المطرقة

 17/07/2005 مراكش المغرب 2:12.85 = فريق المغرب متنوع× 4
 23/06/2013 القاىرة مصر 4449 1996 رييام حمدي كمال السباعي

 12/07/2007 اوسترافا تونس 24:12.14 1990 ألفة حمدي  كم مشي5


