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يكرم أول اشرف صبحي / والرياضة الشباب السيد األستاذ الدكتور وزير 

من ذوي االحتياجات الخاصة يصعد أعلى قمة جبلية في مصرطفل مصري 



التاريخ األفريقي بالفوز يتأهلون الي أولمبياد ويسطرون بعد أداء مبهر شباب مصر 

2019سنة ويتوجون علي عرش إفريقيا 23بكأس األمم األفريقية تحت 

رمضان صبحي يفوز بجائزة أفضل 

وأفضل العب في كأس المباراةالعب في 

األمم األفريقية

محمد صبحي يفوز بجائزة أفضل 

حارس مرمى في بطولة كأس األمم 

األفريقية للشباب



في ألول مرة العبات مصر يحتلون المراكز االربعة االولى 

لالسكواشالعالمي التصنيف 



10العبين مصريين ضمن اول 6لإلسكواش العالمي سيطرة مصرية على التصنيف 

العبين على العالم



أسطورة االسكواش المصري نور الشربيني 

للمرة الرابعةلألسكواشتفوز ببطولة العالم 

في تاريخها بعد الفوز علي مواطنتها رنيم 

في نهائي مصري خالص3/1الوليلي 

العب النادي األهلي وبطل العالم سابقا 

يفوز ببطولة مصر " كريم عبد الجواد "

بعد الفوز علي المصنف لالسكواشالدولية 

0/3األول علي فرج 

يفوزان طارق مؤمن ورنيم الوليلي 

لالسكواشالعالم كالهما بلقب بطولة 

شانيلكريم عبد الجواد يفوز بكأس 

بعد الفوز بانجلترالألسكواشفاز 

3/2الشوربجيعلي محمد 



أصغر بطلة مصرية صاحبة برونزية 

كأس العالم للقارات لتنس الطاولة 

الذهبية البطلة والموهبة القادمة بقوة 

هنا جودة العبة منتخب مصر لتنس 

الطاولة تحتل المركز الرابع في 

ها التصنيف العالمي للناشئين علما بأن

تواصل وفقطعام 12تمتلك من العمر 

تقديم أداء متميز و تفوز بالميدالية 

" البرتغال الدولية " الذهبية لبطولة 

لتنس الطاولة للفردي والزوجي

بطولة العالم للناشئين لتنس "في 11منتخب مصر للناشئات يحقق المركز ال

3/1بتايالند بعد الفوز علي المنتخب التايالندي " الطاولة 



يصعد الي المركز الثاني عالميا في وزن " علي الصاوي " مصر في الكاراتيه بطل 

كجم في تصنيف االتحاد الدولي للكاراتيه الصادر عن شهر نوفمبر67-

كجم في 48-تصعد الي التصنيف االول عالميا للشباب في وزن " ياسمين الجويلي " العالميةالبطلة 

بطولة العالم بتشيليتصنيف االتحاد الدولي للكاراتيه الصادر عن شهر نوفمبر بعد فوزها بذهبية 



مؤمن عباس يحقق الميدالية البرونزية 

في بطولة أوروبا المفتوحة في منافسات

كجم61_وزن  k43البارا تايكوندو 

سيف عيسى يتقدم للمركز األوليمبي بطلنا 

80لوزن األوليمبي التصنيف في الخامس 

التايكوندو لشهر نوفمبرفي كجم 

الذهبية في بطولة رومانيا الميدالية الالعب عمر شراقي يحصل علي 

54للرجال ميزان تحت المفتوحة للتايكوندو 



يتوج بطال " كيشو"محمد إبراهيم 

للعالم للمرة الثانية علي التوالي في

إنجاز تاريخي بعد الفوز بالميدالية 

للمصارعة الذهبية في بطولة العالم 

كجم67_وزن بالمجر في 

المصارع األوليمبي أحمد حسن 

في يحقق الميدالية الفضية 

"بطولة  NYAC BILL 

FARREL 

INTERNATIONAL 

بالواليات المتحدة "للمصارعة 

كجم97-األمريكية وزن 

المصارع العالمي الشاب حسن 

الذهبية حسن يحقق الميدالية 

أمريكا المفتوحة للمصارعة 

كجم77_الرومانية لوزن 

المصارع حسام ميرغني يحقق 

ميداليتين ذهبيتين في بطولة 

إبراهيم مصطفي والبطولة العربية

كجم97_للمصارعة الحرة لوزن 

يوسف حربي يحقق الميدالية 

الذهبية في منافسات بطولة 

إبراهيم مصطفي والبطولة العربية

كجم55_للمصارعة الحرة لوزن 



إنجاز رائع في مدحت معتز يحرز برونزية كأس العالم للشباب لسالح السيف بروسيا 

لالعبنا الشاب

لة انجاز كبير للسالح المصري بالفوز بالميدالية البرونزية في بطويحقق مصر منتخب 

45/41كأس االتحاد األوروبي للناشئين لسالح سيف المبارزة بالفوز علي روسيا 



فادي حمودة يحقق الميدالية 

ة     العربيفي البطولة البرونزية 

للبلياردوكرات 8الـ 

فاطمة هجرس أصغر مصرية 

مان ايرونسباق وعربية تكمل 

كيلو متر 1.9من المتكون 70.3

متر دراجات كيلو 90سباحة و 

كيلو متر جرى بدون توقف 21و 

"المغرب"والمقام بمراكش 



الفارس الشاب محمد طاهر زيادة يحقق الميدالية الفضية لبطولة المراسم رباب 

الدولية للفروسية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم

الفارس عمر عمرو العيسوي يفوز بالميدالية الذهبية والمركز األول لبطولة المراسم 

رباب الدولية للفروسية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم



المقامة 3×3يفوز ببطولة أفريقيا للسلة 3×3منتخب مصر للشباب لكرة السلة 

13/14بأوغندا بعد فوزه في النهائي على منتخب مالي 

أوغندا بعد فوزه في 3×3مصر للسيدات يتوج بطال إلفريقيا لكرة السلة منتخب 

في النهائي18/15بنتيجة مالي على منتخب 



ل أفضبجائزتي ثريا محمد تفوز 

ة إفريقيا للسلالعبة في بطولة 

مسجلة للنقاطوأفضل 3×3

جائزتي يحصد " ميدو"محمد طه 

بطولة إفريقيا لكرة في أفضل العب 

و أفضل مسجل للنقاط3×3السلة 

يتوج بطال إلفريقيا بأوغندا بعد 3×3منتخب مصر للرجال لكرة السلة 

النهائىفى21/12فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 



ذهبيتين وفضيتين ) ميداليات 6المنتخب المصري لرياضات االنزالق يحصل 

في بطولة إفريقيا لرياضات االنزالق والتي أقيمت في الكونغو ( وبرونزيتين 

الديموقراطية

500م شباب و1000بذهبيتين في مسابقات " محمد أكرم " حيث فاز الالعب 
، وبرونزية التتابع ناشئين one lapشباب م 200م شباب، وفضيتين في 

.كم مع زميله محمد عمرو3وشباب 

.م شباب200كم و3وفاز محمد عمرو ببرونزيتين في التتابع شباب 



يفوز بلقب اقوي " امير محمد " الالعب -1

في بطولة العالم للقوة العالم وذلك ناشئ 

فاز بالمركز اول حيث البدنية المقامة بفنلندا 

كبار فوق والمركز ثاني سنه 23ناشئين تحت 

سنه و كسر رقم عالم اسكوات و توتال 23

كيلو800ناشئين بمجموع 

حطمت الرقم العالمي آية سويلم  في -2

البنش واالسكوت في بطولة العالم للقوة 

بالبدنية وتحقق الميدالية الذهبية وجائزة 

العالمأفضل العبة ناشئة في بطولة 

حامد خالف يحقق المركز السابع في البطل -3

ت بطولة العالم للقوة البدنية باإلمارات بمنافسا

كجم390االسكوات برقم 

بطلتنا مريم محمود بالميدالية تتويج -4

الفضية في بطولة العالم للمصارعة الذراعين



لمي منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة يحتل المركز الرابع في التصنيف العا

االتحاد الدولي للكرة الطائرةالصادر عن 



فضة في بطولة الكاميرون 2ذهب و2ميداليات 4تمكن منتخب مصر للريشة الطائرة من حصد 

الدولية

الثنائي هادية حسني وضحى هاني من حصد الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي سيدات حقق -1

حقق الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط-2

حقق الثنائي أحمد صالح وأدهم حاتم من حصد الميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال -3

.أحمد صالح وهادية حسني من حصد الميدالية الفضية في منافسات زوجي المختلط حقق الثنائي-4



المسدس )منتخب مصر للرماية 

احمد الرامي المكون من ( الموحد

والرامي محمود طه والرامي شعبان 

ذهبية الفرقسامى عبد الرازق يحرز 

الرامي أحرز الفردي مسابقة وفي 

محمود طه الميدالية الذهبية والمركز 

أحمد شعبان الرامي األول كما أحرز 

الراميالميدالية البرونزية بينما احتل 

سامى عبد الرازق المركز الخامس

طوكيو أولمبياد يوسف حلمي يتأهل الي 

بعد فوزه بالميدالية الذهبية 2020

بطولة أفريقيا في متر بندقية 10لمنافسات 

للرماية وجاء محمد حمدي في المركز الثاني

بطلة الرماية شيماء حشاد تتأهل الي أولمبياد 

بعد فوزها بالميدالية الذهبية 2020طوكيو 

بطولة أفريقيا في متر بندقية 10لمنافسات 

للرماية وحصلت الالعبة الزهراء شعبان 

الفضيةعلي الميدالية 



تحرز ذهبية أطباق الحفرة بطلتنا ماجي العشماوي -1

بطولة أفريقيا للرماية بالجزائر و تحجزفي " التراب"

2020طوكيو أولمبياد في لمصر مقعدا 

الفضيةبينما أحرزت زميلتها سوزان جابر الميدالية 

الرماية عبد العزيز محيلبة يحجز مقعدا لمصر بطل -2

بعد الفوز بالميدالية 2020في اولمبياد طوكيو 

في بطولة افريقيا " التراب"الذهبية في مسابقة 

فيما أحرز أحمد قمر الميدالية الفضية.. للرماية

في سامى عبد الرازق يحجز لمصر مقعدا الرامي -3

بعد الفوز بفضية المسدس 2020اولمبياد طوكيو 

فيما فاز الالعب حافظ جمال حافظ ..م رجال 10

البرونزيةبالميدالية 

طوكيو أولمبياد مصطفى حمدي يتأهل رسمياً الي -4

في منافسات االسكيت في بطولة أفريقيا للرماية 

بالجزائر بعد تحقيق الرقم المؤهل ألولمبياد طوكيو 

طبق ليحجز الكوتة لمصر116وهو 



المسدس المصري ألسلحة المنتخب 

ضغط الهواء مختلط يحقق الميدالية 

الذهبية والمركز االول في بطولة 

أفريقيا للرماية بالجزائر يتكون 

المنتخب من االعبه رضوى محمود 

الالعب سامى و معاها عبد اللطيف 

وفضيه الثاني عبد الرازق والمركز 

الترتيب االعبه دينا عصمت 

جمالوالالعب حافظ 

قمر يحقق الميدالية الفضية أحمد 

ر بالجزائفي بطولة إفريقيا للرماية 

الرامي حمادة طلعت يفوز بالميدالية الترابمنافسات في 

م راقد في 50الذهبية بمنافسات البندقية 

كما حصل ..بطولة افريقيا للرماية 

يوسف حلمى على الميدالية البرونزية



أحمد قمر وماجي عشماوي يحرزان الزوجي -1

ي الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للرماية ف

الترابمنافسات 

حقق الزوجي عبد العزيز محيلبة وسوزان -2

جابر يحرزان الميدالية الذهبية 

في عبد اللطيف تحجز لمصر مقعدا رضوى -3

بعد فوزها بفضية 2020أولمبياد طوكيو 

بينما متر مسدس ضغط هواء 10منافسات 

علىذهبت البرونزية لزميلتها مسكات 

"  مصر تفوز بثالث ميداليات في منافسات -4

بندقية سيدات جاءت " أوضاع 3متر 50

ة كالتالي الزهراء شعبان تفوز بالميدالية الذهبي

طوكيو وميرنا طايع أولمبياد والتأهل الي 

ة البرونزيبالميدالية الفضية ومي ذكي الميدالية 

وتحقق مصر ذهبية الفرق



متر 50ألسلحة البندقية المنتخب المصري -1

من خالل الميدالية الفضية سيدات راقد يحصل على 

االعبه ميرنا هيثم والمركز الثالث االعبه الزهراء 

ممدوح المركز الرابع مي شعبان معبد والالعبة 

الميدالية الذهبية على المصري وحصول الفريق 

فرقوالمركز األول 

للرماية ألسلحة البندقية المنتخب المصري -2

والميدالية الهواء مختلط يحصل على المركز األول 

حمدي الذهبية الالعبة شيماء حشاد والالعب محمد 

والميدالية الفضية الالعبة هدير الثاني والمركز 

السيد مخيمر والالعب اسامة السعيد وفضية 

الترتيبفي الثاني المركز 

المنتخب المصري يحصد الميدالية الذهبية في -3

المسدس سريع الطلقات في الفرق وفي الفردي فاز

بالمركز األول الالعب محمود طه والميدالية 

الذهبية وفاز بالمركز الثالث الالعب احمد شعبان 

البرونزيةوالميدالية 

حصد أسامة السعيد ذهبية المنافسة و حجز -4

2020أولمبياد طوكيو في لمصر مقعدا 

بينما ذهبت الفضية إلبراهيم كريم و البرونزية 

لحمادة طلعت كما توج المنتخب بذهبية الفرق



ميداليات 6آية محمد تحقق 

وبرونزيةذهبية وفضية 

إسراء جاد هللا تحقق 

ميداليات ذهبية 6

نفضيتيوميداليتين 

البطلة فاطمة عبد الجواد 

تحقق ميداليتان ذهبيتان 

فضيتينوميداليتين 

البطلة فاطمه النجار تحقق 

نزيةوبروذهبيتين وفضية ميداليتين 

تحقق فاطمة مبروك 

ذهبيتينميداليتين 

وبرونزيةوفضية 

ميداليتين حقق البطل خالد السيد 

فضيتين وميداليتين ذهبيتين

احمد حميد يحقق 

ميداليات ذهبية 6

ينوميداليتين فضيت



2حصل االعب محمد الجمال علي 

ميداليات فضية ببطولة افريقيا 

لرفع االثقال وبنش الشباب كما 

فضيةميداليات 2حصل علي 

محمد رمضان فتح هللا يحصل 

علي ميداليتين ذهبية ببطولة 

باب افريقيا لرفع االثقال وبنش الش

فضيةميداليات 2كما حصل علي 

علي القشاوىحصل الالعب علي 

ميداليتين ذهبيتين

حصل الالعب احمد ابراهيم 

ذهبيتينعلي ميداليتين عليوه

للكبار كما حصل علي والبنش 

البطل المصري كريم رمضان يحصل فضية البنش و برونزية

400على الميدالية الفضية في سباق 

القوى أللعاب في بطولة العالم 

باإلماراتالمقامة 2019البارالمبية 

6يحقق حسبوالبطل محمود 

ميداليات ذهبية في بطولة العالم

لة لرفع األثقال للمكفوفين وبطو

أفريقيا التي تقام في القاهرة



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادلالخماسي الحديث1

مصر 2/2019بطولة االفريقية فردىشريف نظير

السباحة2
عية  فريق السباحة التوقي

جماعي
7/2019بطولة العالم

كوريا 

الجنوبية زوجي

كرويا 7/2019بطولة العالم فردىعلى خلف هللا 

3

الرماية

المكسيك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىمحلبةعزمى

الجزائر11/2019بطولة افريقيافردييوسف حلمي

الجزائر11/2019بطولة افريقيافرديحشادشيماء

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراهيممحمد المصارعة4

القوس والسهم5

زوجيمختلطزوجي 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

6
الجمباز

بلغاريا9/2018بطولة العالم جماعي فريق الجمباز اإليقاعي

المانيا2019/ 10بطولة العالمحركات ارضيةمندي عصام شحته 

تنس7
المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىميار شريف 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىمحمد صفوت 

تنس الطاولة8

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب السيدات 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب الرجال 

( 2)العب ، ( 2)عدد 

العبة يتم اختيارهم 

لمسابقات الفردي  

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردى رجال 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردى سيدات 

الكانوى والكياك9
المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةم200فردى سباق على حسن 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقيةم500فردى سباق سما أحمد

الشراع 10

خلود منسى 
laser radial

الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا 

على بدوى 
laser standard 2019/ 10بطولة أفريقيا

الجزائر

تنس الطاولة11

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب السيدات 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب الرجال 

( 2) العب  ( 2)عدد 

العبة يتم اختيارهم 

لمسابقات الفردي  

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردى رجال 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردى سيدات 

مصر11/2019كاس األمم االفريقيةفرق23فريق كرة القدم تحت كرة القدم 12

10/2019تصفيات االفريقيةفردىعبد الخالق البناالتجديف13

14
الفروسية

نايل نصار

فرق

المغرب10/2019كأس االمم

عبد القادر سعيد

سامح الدهان

محمد طاهر زيادة





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

11------الباراتايكوندو4

8210العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6





الرياضيالحافز

الرياضيلحافزالمستحقةالبطوالتبمتابعةاإلدارةتقوم-

.المسئولاالتحادقبلمنبالبطولةمسابقةكلانتهاءعقبالخاصةالمعتمدةالنتائجاستالميتم-

افةكلمناقشةابريلبشهرعامكلالرياضيةاالتحاداتمسئوليمعثانوياجتماععقديتم-

.حافزالبعامالخاصالرياضيالموسمخاللتمتالتيوااليجابيةالسلبيةوالجوانباإلجراءات

.الرياضيالحافزلدرجاتالمستحقينالطالببياناتتجميعيتم-

منالكمناعتمادهابعداالتحاداتمندوبيمنالرياضيالحافزاستحقاقاستماراتاستالميتم-

.(االتحاد،النادي،التعليميةاإلدارة،المدرسة)

تربيةالوزارة)منكالالىالمركزيةواإلدارةالعامةاإلدارةقبلمنالمعتمدةالكشوفتسليميتم-

انعلى(ياالعلالعسكريةوالمعاهدكلياتتنسيقمكتبالشرطة،كليةتنسيقمكتب،والتعليم

.العامةةللثانويالنهائيةالنتائجوالتعليمالتربيةوزارةإلعالنالمقررالموعدقبلذلكيكون

كشوفبالأسمائهمالواردالالعبينلكافةالرياضيالحافزلدرجةالمعتمدةالشهاداتطباعةيتم-

.(المعتمدة

زارةواعالنعقبلالعبينتسليمهايتمانعلىالرياضيةاالتحاداتلمندوبيتسليمهايتم-

بيانمنورةصالطالبتسليميتمانشرطعلىالعامةللثانويةالنهائيةالنتائجوالتعليمالتربية

.بهمالخاصالنجاح

تربيةالبكلياتالخاصةالقدراتاختباراتاجتازواالذينللطالبالمعتمدةالشهاداتطباعةيتم-

ارللقرطبقاوذلكالكلىالمجموعشرطدونالكلياتبهذهبااللتحاقلهمللسماحالرياضية

.2017لسنة(130)رقمالوزاري

الكلياتةلكافتقديمهايتمالتياتحاداتهممنوالمعتمدةالالعبينلكافةاإلداريةالشهاداتاعتماد-

.التنسيقمكتباعمالنهايةحتىالخاصةوالمعاهد

:التكريم

.والمستوياتاألصعدةكافةعلىالمحققةاإلنجازاتعنالرياضيةالهيئاتتكريميتم-

األبطالرعاية

فيةللمشاركلالعبينرعايةشركاتلتوفيرالرياضيةالهيئاتمعبالتنسيقاإلدارةتقوم-

.إنجازوتحقيقاألولمبيةالدرواتإلىللوصولاألمثلاإلعدادوإعدادهملرعايتهم

التكريم والحافز الرياضي ورعاية االبطال



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

الرياضية العتمادها ضمن البطوالت المستحقة للحافز الرياضي عن الموسم 

2019/2020الرياضي 

لجنة المتابعةالفترةخاللالبطولةاالتحادم

احمد فتحي-20191/ 11/ 7–2جمهوريةالمالكمة1

محمد فراج-2

نهاد عبد المنعم-20191/ 11/ 7–2جمهوريةالمالكمة2

نهي مصطفي-2

محمد سالم-20191/ 11/ 8–6جمهوريةالكونغ فو3

هناء كمال-2

4

جمهوريةالريشة الطائرة
9–10 /11 /2019

احمد فتحي-1

نهاد عبد المنعم-2

5

محمد زكريا-20191/ 11/ 9جمهوريةالعاب قوي

نهي مصطفي-2

جمهوريةالخماسي الحديث6

1-2 /11 /2019

14–16 /11 /2019

21–23 /11 /2019

محمد زكريا-1

محمد جمال-2

7

احمد فتحي-20191/ 11/ 16–13جمهوريةالمصارعة

نهي مصطفي-2

احمد السيد-20191/ 11/ 14جمهوريةكمال اجسام8

محمد زكريا-20191/ 11/ 11–10جمهوريةالشراع9

عبد الرحمن سليمان-2




