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أشرف صبحي وزير الشباب /  كرم السيد األستاذ الدكتور 

انجازاتهم في السباحة والجودو علي مصر في أبطال والرياضة 

للسباحة والجودو لألساتذةالعالم بطولتى



لالسكواش" أوراكل نت سويت"محمد الشوربجى ورنيم الوليلى يحرزان لقب بطولة 

بسان فرانسيسكو

بعد فوزها علي زميلتها نور الطيب لالسكواشنوران جوهر تتوج بلقب بطولة امريكا المفتوحة 

" علي فرج " كما حقق المصنف االول عالميا 11-7, 11-8, 14-12, 8-11, 23-11\3

0\3بعد الفوز علي المصنف الثاني محمد الشوربجي لالسكواشببطولة امريكا المفتوحة الفوز 

11-4 ,11-7 ,11-2



تحتل الكاراتيه االسطورة جيانا فاروق في 

المركز الثاني عالميًا واوليمبيا في التصنيف 

كجم61_في وزن للكاراتيه األوليمبي والعالمي 

في كجم 67يحرز فضية وزن الصاوي على 

بروسياللكاراتيه الدوري العالمي بطولة 

الالعب حسام غنيم يفوز بالميدالية 

كجم في بطولة 70-الفضية في وزن 

بتشيليالعالم للكاراتيه ناشئين 

البطلة األوليمبية ياسمين نصر الجويلى 

بطولة العالم في كجم 48تحرز ذهبية وزن 

بتشيليللشباب للكاراتيه 



الالعب كريم وليد يحرز الميدالية البرونزية 

يه للكاراتفي منافسات الكاتا في بطولة العالم 

سنًة المقامة بشيلي18شباب تحت 

يفوز بالميدالية " محمد حسين " الالعب 

الفضية في منافسات الكاتا في بطولة العالم 

سنًة المقامة بشيلي18ناشئين تحت للكاراتيه 

الالعبة بسملة محمود تفوز بالميدالية 

كجم في بطولة 54الذهبية في وزن 

بتشيلىالعالم للكاراتيه للناشئات 

الالعبة فاطمة سرور تفوز بالميدالية 

كجم في بطولة 47-الفضية في وزن 

بتشيلىالعالم للكاراتيه ناشئات 



العب الكاراتيه حازم أحمد محمد 

فىكجم 76+يحرز ذهبية وزن 

يلىبتشبطولة العالم للشباب للكاراتيه 

والميدالية " بطال للعالم "أحمد أيمن يتوج 

للشبابللكاراتيةالذهبية في بطولة العالم 

كجم61_في تشيلي في منافسات وزن 

العبة الكاراتيه نور ايهاب تفوز 

كجم 59+بالميدالية البرونزية في وزن 

فى بطولة العالم للشباب بتشيلي

76محمود جابر يحرز برونزية وزن 

ه كجم فى بطولة العالم للشباب للكاراتي

لبتشيلى بعد فوزه على بطل البرتغا



الالعب مؤمن محمد يحرز برونزية 

للشباببطولة العالم في كجم 60وزن 
الالعب عبداهلل ممدوح يفوز برونزية 

للشباببطولة العالم في كجم 75وزن 

الالعب عبداهلل هشام يفوز برونزية وزن 

بطولة العالم للشبابفىكجم 67-

84طه طارق يحرز ذهبية وزن فوق 

بطولة العالم للكاراتيه للشبابفىكجم 



الالعب يوسف بدوي يفوز 

فىكجم 84-ببرونزية وزن 

بطولة العالم للشباب

الالعبة أحالم يوسف تفوز 

فىكجم 55-ببرونزية وزن 

للشباببطولة العالم 

الميدالية فريال اشرف حققت 

للشباب الذهبية في بطولة العالم 

كجم68_وزن في منافسات 

بنات يفوز الكاتاكما حقق منتخب رجال يفوز بأخر ميدالية ذهبيةالكاتامنتخب 

سنة المقامة بتشيلي21بالميدالية الفضية في بطولة العالم للكاراتيه للشباب تحت 



بطولة العالم للجمباز في على جهاز الحلق 12على أبو القاسم يحتل المركز 

نقطة14.400العب بعالمة 201بألمانيا من أصل 



رمضان درويش يحتل العالمي البطل 

في كجم 100المركز الخامس لوزن 

بالبرازيلبطولة جراند سالم للجودو 

في ريهام مصطفي تحرز الميدالية الذهبية

للجودو بمراكشلألساتذة بطولة العالم 

البرونزيهحقق المنتخب القومي للسومو المركز الثالث والميدالية 

في منافسات بطوله العالم للسومو والتي أقيمت باليابان



عزمي محيلبة يحقق الميدالية البرونزية في نهائي كأس العالم للرماية الرامي 

ريو اإليطالي أولمبياد في اإلمارات بعد الفوز علي بطل ( األسكيت )بندقية 

جابرييل روسيتي



تتأهل " خلود منسي"العبة الشراع 

بعد حصولها 2020الي اولمبياد طوكيو

في علي المركز الثاني في مسابقة 

بالجزائربطولة افريقيا للشراع 

laser radial

يتأهل الي " علي بدوي "العب الشراع 

بعد حصوله علي 2020اولمبياد طوكيو

بطولة في المركز الثاني في مسابقة 

بالجزائرافريقيا للشراع 

laser standard

ت منافسافي بطولة أفريقيا للشراع في شريفة أشرف تحرز الميدالية الفضية 

المنافسةهذه في فضيه ميدالية األلواح الشراعية وهى اول العبة مصريه تحرز 



بعد 2020يتأهل الي أولمبياد طوكيو " عبد الخالق البنا "بطل التجديف 

الحصول علي الميدالية الذهبية في التصفيات األفريقية المؤهلة لألولمبياد في

7:32:53التجديف بزمن 



18المنتخب المصري التجديف يفوز ببطولة افريقيا التجديف التي أقيمت بتونس بعد تحقيق

-:يلي التفاصيل وفيما . برونز4فضة ، 6دهب ، 8ميدالية متنوعة 

دهب..فردي رجال ..الخالق البنا عبد 

دهب... فردي قارب خفيف .. احمد عبد العال 

فضة..فردي قارب خفيف .. مريم عبد اللطيف 

فضة.. زوجي .. دارين حجازي وايمان الشرقاوي

دهب.. زوجي .. محمد الجبالي وسيد سليمان 

برونز.. زوجي قارب خفيف.. سارة بركة وهدي منصور 

برونز.. زوجي قارب خفيف .. محمد قوطة ومحمد خاطب 

دهب.. سنة 23فردي تحت .. الشاوي محمد 

فضة.. 23زوجي قارب خفيف تحت.. مصطفي محمد ومحمد حبطه 

دهب..23زوجي قارب خفيف تحت .. ياسمين هويدي وهاجر عبد المنعم 

دهب.. 23زوجي تحت .. محمد الشهاوي ومحمد علي 

فضة23زوجي تحت .. هاجر عبد المنعم ونور حارب 

دهب.. 23فردي قارب خفيف تحت .. محمد قوطة 

دهب.. 23فردي قارب خفيف تحت .. مريم عبد اللطيف 



يق العالم للتايكوندو الشاطئية للبومزا في الجونة بتحقفي بطولة شباب مصر يتألقون 

برونزيات11فضيات و6ذهبية 18ميدالية 

الرقمحسنأحمدالبطلتحقيقلحظة

عالمالفيقدمركلهألعليالعالميالقياسي

العالميالرقممحطمًامتر2.65بارتفاع

فيمتر2.40بارتفاعالمسجلالسابق

تخصص)للبومزاالشاطئيةالعالمبطولة

دقةبالغرحشيشسهلفي(التايكوندومن



ميدالية منها ذهبية تاريخية في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو18مصر تحصد 

ميدالية في ختام بطولة العالم الشاطئية والتي أقيمت في 18أحرز المنتخب الوطني للتايكوندو 

سهل حشيش بالغردقة، بمنطقة  La Piazzaأكتوبر على شاطئ البيازا 13حتى 11الفترة من 

.برونزية11فضيات 6ميدالية بواقع ذهبية و18العبو المنتخب المصري ب وتوج 

محقًقا وتوج بالميدالية الذهبية التاريخية لمصر الالعب أحمد حسن مختار في مسابقة أعلى ركلة

ة متر، وكان الرقم السابق المسجل في النسخة الماضي2.65رقم قياسي عالمي في ارتفاع الركلة ب 

.متر2.40من بطولة العالم الشاطئية برودس 

17، وفردي بنين تحت (سلمي خالد)سنة 17فردي بنات تحت : وجاءت الميداليات الفضية كالتالي

، جماعي بنين (عبدهلل غنيم وعلي بدر واباء احمد)سنة 17، وجماعي بنين تحت (علي بدر)سنة 

، وزوجي (روان جاسر وسندس القط وهند محمود)سنة 17سنه، وجماعي بنات فوق 17فوق 

.سنة30فوق 

:الميداليات البرونزية كالتاليوجاءت 

سنة 17، وزوجي تحت (شهد شمردن وتسنيم احمد وسلمي خالد)سنة 17بنات تحت جماعي 

سنة 30، وزوجي تحت (سندس القط)سنة 30، وفردي بنات تحت (عبدهلل غنيم وشهد احمد)

سنة، وزوجي فري 17سنة، فردي بنين تحت 17، وزوجي فوق (روان جاسر ونور الجندي)

محمد وائل، )سنة 17، وجماعي مشترك فري ستايل تحت (أحمد شادي وفيروز نوار)ستايل 

سنة فري 17، فردي بنين تحت (وفيروز نوار، واحمد ابو شادي، وشهد اسامه، وسيف مجدي

ن احمد حس)، والكسر المتعدد (محمد ابو ليلة)ستايل، وفري ستايل كسر خشب أو الكسر الحر 

(.مختار



ي سيف عيسي يحقق الميداليتين الفضية ف

ريا بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو في بلغا

في دورة األلعاب " والميدالية البرونزية 

العالمية العسكرية بالصين في منافسات 

كجم80_التايكوندو وزن 

رة في دوتحقق الميدالية الفضية نور حسين 

األلعاب العالمية العسكرية بالصين في 

كجم49_وزن التايكوندو في منافسات 

عبد الرحمن وائل يحقق الميدالية البرونزية

في دوره األلعاب العالمية العسكرية بالصين

كجم68_في منافسات التايكوندو وزن 

البطلة األوليمبية هداية مالك تحقق 

الميدالية البرونزية في دوره األلعاب 

ت العالمية العسكرية بالصين في منافسا

كجم67_التايكوندو وزن 



هاجر السيد تحرز الميدالية البرونزية لبطولة 

منافسات االساليبفىوشوالعالم للكونغ فو 

محمود عاطف يحرز الميدالية الذهبية 

وشولبطولة العالم للكونغ فو 

ية ياسمين سليم تحقق الميدالية الفض

فيووشوفي بطولة العالم للكونغ فو 

كجم48_الصين في وزن 



وحصلي 200وفردي 500ذهبيه في قارب زوجي ميدالية علي حسن علي الالعب حصل 

الميدالية وقد حصل االعب مؤمن مهران علي 200فضيه في قارب زوجي ميدالية علي 

متر وظهور متميز لالعبتين فرح 200فضيه في زوجي وميدالية 500في زوجي الذهبية 

سيدات 500فرح محسن علي ذهبيه في فردي الالعبة محسن وحبيبه محسن وقد حصلت 

ناشئات 500وقد حصلت علي فضيه في زوجي سيدات 200وزوجي سيدات 500وزوجي 

وقد حصلت حبيبه محسن علي سيدات 200برونزية فردي وميدالية ناشئات 200وزوجي 

فضيه في ميدالية وحصلت علي سيدات 200وزوجي سيدات 500ذهبيه في زوجي ميدالية 

.ناشئات200وزوجي سيدات 500وزوجي سيدات 500قارب فردي 



جوده يحقق الميدالية الفضية البطل محمد 

الذهنية للسباحة لإلعاقة في بطوله العالم 

متر صدر50في أستراليا في منافسات ال

أفنان صالح الشرقاوي تحقق البطلة 

الميدالية الذهبية في بطولة العالم أللعاب

القوي لإلعاقة الذهنية في بريسبان في 

متر عدو1500أستراليا في منافسات 

عمر عالء الدسوقي البطل حقق 

في بطولة العالم الذهبية الميدالية 

أللعاب القوي لمتحدي اإلعاقة الذهنية 

في أستراليا في منافسات قذف القرص



ة ياسمين عبد المنعم تحقق الميداليالبطلة 

الذهبية في بطولة العالم أللعاب القوي 

لمتحدي اإلعاقة الذهنية في أستراليا في 

منافسات قذف القرص

أفنان صالح الشرقاوي تحقق الميدالية 

الذهبية الثانية في بطولة العالم أللعاب 

القوي لمتحدي اإلعاقة الذهنية في 

متر عدو800أستراليا في منافسات 

لبنى مصطفى تحقق المركز الرابع 

ببطولة العالم للسباحة الصاحب الهمم



Northبطولةفيالذهبيةالميداليةيحرز"السيسيزياد"السالحبطل American

Cupمبيادأولفضيةصاحب"هومرديرل"الالعبعليتغلبهبعدامريكافيبطولةأقوي

بيادألولمالتأهيلموسمفيبطولةاولانهاأهميةالبطولةتلكإلييضيفمما.2016ريو

أنربالذكالجديرومن.المشتركينالالعبينكلبينقويةمنافسةوشهدت2020طوكيو

.السابقةاألعوامخاللفيمرتينالبطولةتلكأحرززياد



بفريقالالرجزوجيمنافساتفيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركزالوطنيمنتخبناحصد

صالحوأحمدحاتمأدهممنمكون

مكونريقبفالسيداتزوجيمنافساتفيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركزايضاحصدكما

هانيوضحىحسنىهاديةمن

أدهمنممكونبفريقالثالثالمركزفيالوطنيمنتخبناحلالمختلطزوجيمنافساتوفى

هانيوضحىحاتم

فضيتين وبرونزية في بطولة الجزائر الدولية للريشة الطائرةكما حصدت مصر 

هادية حسني وضحى هاني فضة زوجي السيدات

أدهم حاتم وضحى هاني فضة زوجي المختلط

هادية حسني وأحمد صالح برونزية زوجي المختلط



الالعب المصري المحترف في كمال 

األجسام أحمد الورداني يحقق المركز 

ة الثاني والميدالية الفضية في بطول

لمحترفين كمال " مونستر زيم " 

باوند، 212االجسام في فئة وزن 

والتي أقيمت في كوريا الجنوبية

فيالرابعالمركزيحققمجديمحمد

فيالعسكريةالعالميةاأللعابدورة

متر20.54بمسافةالجلةدفعمنافسات

السابعالمركزعمرومصطفيوحقق

المسابقةنفسفيمتر20.11بمسافة



محمد إبراهيم كيشو يهزم العمالق الروسي 

-سوركوف صاحب فضية العالم في وزن 

كجم ويتوج بالميدالية الذهبية في دوره 67

األلعاب العالمية العسكرية

ة عبد اللطيف منيع يحقق الميدالية البرونزي

في دوره األلعاب العالمية العسكرية بالصين

كجم بعد 130في منافسات المصارعة وزن 

8/0الفوز علي بطل رومانيا ليونارد 

الميدالية "الصخرة عبد الرحمن عرابي يحقق 

في دورة األلعاب العالمية العسكرية " الفضية 

كجم81_بالصين في منافسات المالكمة في وزن 



بالصين فيالعسكرية األوليمبية سلمى أيمن تحقق الميدالية البرونزية في دوره األلعاب البطلة 

نقطة1335منافسات الخماسي الحديث ب

في دورة األلعاب " الميدالية الذهبية "الزوجي إسالم حامد وسلمى أيمن يحققان 

ثالمختلط في الخماسي الحديللزوجي العالمية العسكرية بالصين في منافسات التتابع 



(متر االولي70)سيدات -فردي رجال -القوس االوليمبي  

المداليةاالسمالمركز

الذهبيةيوسف طلبة1

الفضيةشريف محمد2

البرونزيةبهاء الدين علي3

البرونزيةعبداهلل طه4

الذهبيةندي عزام1

الفضيةامل ادم2

البرونزيةميرا الشماع3

البرونزيةريم منصور4

المداليةاالسمالمركز

الذهبيةاشرف محمد1

الفضيةاحمد فخري2

الذهبيةالجبيلينانسي1

البرونزيةنورا الصباغ3

(متر االولي50)سيدات –رجال فردي -المركب  القوس 

المداليةاالسمالمركز

الذهبيةاحمد فخري1

البرونزيةخالد السعيد4

فضيةنانسي الجبيلي2

البرونزيةنورا الصباغ3

(متر الثانية50)سيدات –رجال فردي -المركب  القوس 



المداليةاالسمالمركز

الذهبيةيوسف طلبة1

البرونزيةعلي امين3

البرونزيةشريف محمد4

الذهبيةامل ادم1

الفضيةميرا الشماع2

البرونزيةمنصورريم4

(متر الثانية70)سيدات -فردي رجال -القوس االوليمبي  

المداليةاالسمالمركز

الذهبيةيوسف طلبة1

الفضيةشريف محمد2

البرونزيةبهاء الدين علي4

الذهبيةامل ادم1

الفضيةندي عزام2

البرونزية ميرا الشماع3

البرونزيةمنصورريم4

(مجموع الدور التأهيلي)سيدات -فردي رجال -القوس االوليمبي  

المداليةاالسمالمركز

الذهبيةاحمد فخري1

البرونزيةاشرف محمد4

الذهبيةالجبيلينانسي1

البرونزيةنورا الصباغ3

(مجموع الدور التأهيلي)سيدات -فردي رجال -القوس المركب  



سرعة توج العبي منتخب مصر لكرة السرعة ، بلقب بطولة العالم لكرة ال

:في فرنسا وجاءت النتائج كالتالي

:سولو الناشئات

(ضربة520)–حبيبة سامح المركز االول و الميدالية الذهبية

:سولو الناشئين

(ضربة532)–عبداهلل اسماعيل المركز الثاني و الميدالية الفضية

:فردي الناشئين

عالء عادل امام…المركز االول و الميدالية الذهبية 

:فردي الناشئات

ندي السفري.. المركز االول و الميدالية الذهبية 

الناشئينفىو حصلت مصر على المركز االول على العالم 

:سولو السيدات

(ضربة546)أسماء عبد العال المركز االول و الميدالية الذهبية

:سولو الرجال

(ضربة621)محمد ناجي المركز االول و الميدالية الذهبية

:التتابع

سلمي–انجي فوزي –عمر شريف )المركز االول و الميدالية الذهبية

ضربة304( عمر ياسر–بسام 



:فردي السيدات

سلمي عبد اهلل.. المركز االول و الميدالية الذهبية

:فردي الرجال

المهديحازم . الذهبيةالمركز االول و الميدالية 

:زوجي السيدات

المركز االول و الميدالية الذهبية

الهالليحبيبة –هادية رشدي 

:زوجي الرجال

المركز االول و الميدالية الذهبية

عمر نجاح–محمد نجاح 

:الزوجي المختلط

المركز االول و الميدالية الذهبية

رؤي الهاللي–يوسف نصر 

لةالبطوو حصلت مصر على المركز االول على مستوي 



هال هاني تحرز ذهبية بطولة 

والبياثلالعالم للتراياثل 

حققت الالعبة ندي اسامه عواد 

الميدالية الذهبية في بطولة العالم 

سنه21للترياثل والبياثل تحت 

كارما هاني تحقق الميدالية 

الذهبية في بطولة العالم 

(الجري-السباحة )للبياثل 

يارا محمد بيومي تحقق الميدالية 

الفضية في بطولة العالم للبياثل

منافسات الفرديفي والترايثل 

عمر وائل يحقق الميدالية 

في منافسات تتابع الذهبية 

والبياثلللترايثل مختلط 

حقق الالعب يامن أيمن حلمي 

الميدالية البرونزية فرق ترايثل 

البياثلوالميدالية الفضية في 



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادلالخماسي الحديث1

مصر 2/2019بطولة االفريقية فردىشريف نظير

السباحة2
فريق السباحة التوقيعية

جماعي
ةكوريا الجنوبي7/2019بطولة العالم

زوجي

كرويا 7/2019بطولة العالم فردىعلى خلف اهلل 

الرماية3
المكسيك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىمحلبةعزمى

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراهيممحمد المصارعة4

القوس والسهم5

زوجىمختلطزوجى

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

بلغاريا9/2018بطولة العالم جماعي فريق الجمباز اإليقاعي الجمباز6

تنس7

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىميار شريف 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىمحمد صفوت 

تنس الطاولة8

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقي(3) فرق منتخب السيدات 

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقي(3) فرق منتخب الرجال 

العبة ( 2)العب ، ( 2)عدد 

يتم اختيارهم لمسابقات 

الفردي  

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردى رجال 

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردى سيدات 

الكانوى والكياك 9

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيم200فردى سباق على حسن 

المغرب2019/ 8ةدورة األلعاب االفريقيم500فردى سباق سما أحمد

الشراع 10

خلود منسى 
laser radial

الجزائر2019/ 10أفريقيا بطولة

على بدوى 
laser standard2019/ 10أفريقيا بطولة

الجزائر

عبد الخالق البنا التجديف11
أفريقيا بطولة

تونس10/2019





الوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم
البطولة المتأهل 

منها
الدولةتاريخ

سباحة إعاقة حركية1

فردىايه اهلل ايمن عباس

بطولة العالم 

للسباحة
انجلترا2019

فردىملك حسين عبد الشافي

فردىاحمد حسن عبد القادر

فردىاحمد محمد السيد حشاد

فردىيوسف محمد احمد 

كالسيكو الدوليةفردىعمرو محمد عبده

تنس طاولة2

فردياسالم رسالن

اسكندرية2019بطولة افريقيا

فرديكمال الرشيدي

فرديسامح محمد عيد

فرديايمن كمال عبد الغفار

فرديمحمود بشير

فرديسيد محمد احمد

فرديفايزة احمد

فرديهناء احمد

2019بطولة أفريقيا جماعىمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوساللجنة البارالمبية 3

األردن 2019بطولة اسيافردىسلمى علىالبارااتايكوندو4

تونس2019بطولة أفريقيا فردى عبد العزيز شريفالتجديف 5





لجنة المتابعةالفترةخاللالبطولةاالتحادم

2019/ 10/ 10–5جمهوريةمالكمة1
احمد السيد-1

احمد فتحي-2

10/2019/ 11-10جمهوريةالكونغ فو2
محمد سالم-1

نهي مصطفي-2

2019/ 10/ 19-15جمهوريةمصارعة3

محمد جمال -1

عبد الرحمن سليمان-2

2019/ 10/ 18-17جمهوريةالعاب قوي4

محمد زكريا-1

نهاد عبد المنعم-2

11/2019/ 2-31/10جمهوريةفوكونغ5

محمد سالم-1

وسام سيد-2

ضمن خطط االتحادات " جمهورية " بطوالت " خمسة " قامت اإلدارة بمتابعة عدد 

الرياضية العتمادها ضمن البطوالت المستحقة للحافز الرياضي عن الموسم 

2019/2020الرياضي 




