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إيهاب عبدالرحمن بطل العابالنجاح في رفع اإليقاف عن البطل المصري 

الرمح بعد خطوات جادة وال محدودة من السيد رمى المصري في القوى 

ية األستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة األولمب

ليستطيع اللعب من خالل ذلك لمكافحة المنشطات المصرية والمنظمة 

2020المشاركة في المنافسات المؤهلة لدورة األلعاب األولمبية بطوكيو 



ة رضوي سيد تفوز بالميدالية البرونزي

بمدريد للكاراتيه في الدوري العالمي 

كجم بعد الفوز علي بطلة 50_لوزن 

3/1روسيا تاتيانا ريبليشنكو 

ياسمين حمدي تحقق الميدالية 

بطولة الدوري العالمي " الذهبية في 

كجم 55_بإسبانيا لوزن " للكاراتيه 

3/0بعد الفوز علي بطلة تركيا 

أيقونة الكاراتيه العالمية

واحدة من أفضل العبات الكاراتية في 2016و2014جيانا فاروق بطلة العالم للكاراتيه 

ميدالية ذهبية عالمية في كل الفئات العمرية11تاريخ اإلتحاد الدولي بحصولها علي 

أحمد أيمن صاحب الميدالية الذهبية 

في بطولة العالم في تشيلي في 

ي يتصدر التصنيف العالمالكاراتيه 

كجم61_للشباب وزن 



لالسكواشصدارة التصنيف العالمي في 2019تضمن إنهاء العام " رنيم الوليلي

ن شهر للمرة الثالثة في مسيرتها وذلك بعد تصدرها تصنيف االسكواش الصادر ع

مرات            ث العبة مصرية تنهي العام في التصنيف األول بثالاكثر ديسمبر لتصبح 

2017-2016مقابل مرتين لنور الشربيني 2015-2018-2019



ديسمبرلشهر لالسكواشسيطرة مصرية علي التصنيف العالمي 



ذهبيات 6اكتساح مصري لبطولة أمريكا المفتوحة للناشئين لألسكواش ب

برونزيات6فضيات و6و

إنجاز تاريخي لمصر

للمرة الخامسة في األسكواشأبطال مصر يسطرون التاريخ ويتوجون أبطاال للعالم في 

2/0التاريخ بعد الفوز علي إنجلترا 



لمنتخب مصر للريشة الطائرة في بطولة زامبيا الدولية التي اقيمت خالل الفترة ميدالية 12

:2019/ 12/ 1حتى 2019/ 11/ 28من 

زوجي )ضحى محمد هاني بالمركز األول والميدالية الذهبية / هادية محمد حسني والالعبة/ فازت الالعبة-

(سيدات

زوجي )جنا أشرف عز الدين بالمركز الثاني والميدالية الفضية / نور أحمد يسري والالعبة/ فازت الالعبة-

(سيدات

زوجي )هنا طارق زاهر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية / رحمة محمد العدوي والالعبة/ فازت الالعبة-

(سيدات

(زوجي مختلط)ضحى محمد هاني بالمركز األول والميدالية الذهبية / أدهم حاتم الجمل والالعبة/ فاز الالعب

هادية محمد حسني بالمركز الثاني والميدالية الفضية / أحمد صالح الدين عبدالرحمن والالعبة/ فاز الالعب-

(زوجي مختلط)

زوجي )نور أحمد يسري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية / محمد مصطفى كامل والالعبة/ فاز الالعب-

(مختلط

جنا أشرف عز الدين بالمركز الثالث والميدالية البرونزية / عبدالرحمن عبدالحكيم محمد والالعبة/ فاز الالعب-

(زوجي مختلط)

أدهم حاتم الجمل بالمركز األول والميدالية الذهبية / أحمد صالح الدين عبدالرحمن والالعب/ فاز الالعب-

(زوجي رجال)

محمد مصطفى كامل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية / عبدالرحمن عبدالحكيم محمد والالعب/ فاز الالعب-

(زوجي رجال)

(فردي سيدات)ضحى محمد هاني بالمركز الثاني والميدالية الفضية / فازت الالعبة-

(فردي سيدات)هادية محمد حسني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية / فازت الالعبة-

(فردي رجال)أدهم حاتم الجمل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية / فاز الالعب-



الفترةفي ميداليات ببطولة جنوب أفريقيا الدولية للريشة الطائرة والتي اقيمت 7مصر تحصد 

.2019ديسمبر 10الى7من 

الذهبيةالمركز األول والميدالية :هاني المختلط أدهم حاتم و ضحى الزوجي -

البرونزيةالمركز الثالث والميدالية :المختلط أحمد صالح وهاديه حسنى الزوجي -

البرونزيةالمركز الثالث والميدالية :المختلط عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا اشرف الزوجي -

الفضيةالمركز الثاني والميدالية :الرجال أحمد صالح وادهم حاتم الزوجي -

البرونزيةالثالث والميدالية مصطفي المركز الرجال عبدالرحمن عبد الحكيم محمد الزوجي -

البرونزيةالمركز الثالث والميدالية :فردى السيدات ضحى -

البرونزيةالمركز الثالث والميدالية :فردي الرجال أدهم حاتم -



2019االسكندرية ( ضد الساعة)العربية للدراجات البطولة 

فرقسيدات حقق المركز األول في سباق منتخب مصر 

فرق الشباب مصر حقق المركز الثاني في سباق  منتخب 

الساعةزايد تحقق ذهبية في منافسات الفردي سباق ضد ابتسام 

2019البطولة العربية التاسعة للمضمار القاهرة 

والمداليات حقق منتخب مصر العديد من المراكز 

مداليات ( 7)ميدالية ذهبية وعدد ( 14)منها عدد 

ميدالية برونزية( 15)فضية وعدد 



الفرنسي المقامة للبليارد سامح سيدهم يحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم 

عام في بطولة العالم90بالدنمارك و تعد هذه الميدالية االولي لمصر منذ اكثر من 



تحطم الرقم " هانيا مورو"السباحة الذهبية 

متر حرة بتحقيق زمن 800المصري في سباق 

وذلك في بطولة امريكا المفتوحة 8:47:67

من التأهل اليوتقترب للسباحة وتحقق ستاندرد 

الثانيةللمرة 2020طوكيو أولمبياد 

مهيمن على الميدالية حصل السباح مهاب 

يا بالبطولة األفريقية بجنوب أفريقالذهبية

طوكيو في منافسات أولمبياد الي يتأهل 

متر سلم متحرك3الغطس في ال

على جودة عبد السالم حصلت السباح مها 

الميدالية الذهبية بالبطولة األفريقية بجنوب 

طوكيو في منافساتأولمبياد إلى أفريقيا وتأهلت 

ثابتةمتر منصة 10الغطس في ال

على عزت حصل السباح يوسف 

بالبطولة األفريقية الميدالية الذهبية

و طوكيأولمبياد إلى وتأهل بجنوب أفريقيا

متر 10في منافسات الغطس في ال

منصة ثابتة



يفوز بالميدالية " سعيد عبد الحميد فرغلي"بطل كمال االجسام 

البرونزية في بطولة النمسا الدولية لكمال األجسام

أحمد الجندي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة بولندا الدولية 

للخماسي الحديث



أفريقيا لألندية "لبطولة 25رجال الشرقية للهوكي يسطرون التاريخ بالفوز باللقب ال

جينيس ليسجل رقم عالمي جديد في موسوعة 1/0بعد الفوز علي سموحة " األبطال 

القياسية وتوج نادي سموحة بالمركز الثاني بالبطولةلألرقام 

يسالخمباإلماراتالعربيةالبطولةمنافساتالرمايةبعثةحققت

المسدسصعيدعلىمتنوعةميداليات7علىبالحصولالماضي

ضغطمسدسالفضيةالميداليةعلىعلىمسكاتحصلتوالبندقية،

حصلفيمارجال،الرابعالمركزعلىالرازقعبدوسامىهواء

.ةالمنافسفضيةعلىومسكاتسامىمنالمكونالمختلطفريق

عبالالقادرعبدحمديمحمدالراميفحققالبندقية،صعيدعلىأما

ينمابالفردي،صعيدعلىالذهبيةالميداليةالوطنيمصرمنتخب

رقالفذهبيةوجاءتالمنافسة،برونزيةعلىحلمىيوسفحصل

محمدأسامةومعهماحلمىويوسفحمديمحمدالثالثيطريقعن

يفالبرونزيةالميداليةعلىحشادشيماءحصلتفيماالسعيد،

.السيداتفردىمنافسات

الفرقتمنافسافيالفضيةالميداليةعلىالسيداتفريقحصلكما

.مخيمروهديرشعبانوالزهراءحشادشيماءالثالثيطريقعن



على حسن و مؤمن الزوجي القارب 

مهران يحققان الميدالية الفضية في 

البطولة العربية للكانوي والكياك التي 

الجديدةتستضيفها مدينة العلمين 

مروة فاروق تحقق الميدالية الفضية في

منافسات الكانوي فردي سيدات في 

البطولة العربية للكانوي والكياك التي 

تستضيفها مدينة العلمين الجديدة

آنسات روان ابو عرام الرباعي القارب 

سما فاروق حبيبة محسن و فرح 

محسن يحققن الميدالية الفضية في 

البطولة العربية للكانوي والكياك

مصر تفوز بالبطولة األفريقية للشباب للكانوي

والكياك والتي أقيمت ببحيرة مدينة العلمين 

ميدالية 34الجديدة وذلك بعد الحصول على 

برونزيات5فضيات و9ذهبية و20متنوعة منها 



يحرزن الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا لكرة السلة لألنديةاألهلي سيدات 

مباراة تحديد في 88/65بنتيجة السكندري بالقاهرة بعد فوزهن على سبورتنج 

البطولةفي مركز هو األفضل للفرق النسائية المصرية في المركز الثالث 

يتوج بطال الفتاح حسن رامي عبد 

للعالم في منافسات الكاراتية التقليدي 

بالبرازيل



القاسمأبو عالء )بطوكيو كأس العالم في منتخب مصر لسالح الشيش يحتل المركز التاسع 

(سناءيوسف -حسن محمد -حمزة محمد -

البطولة االفريقية بتونس للشراع

طراز تكنو بلس

وقد حقق فيها الالعب مؤمن 

معروف الميدالية البرونزية



39ذهبية وفضية حصيلة منتخب مصر األول للجولف في البطولة العربية رقم 

.اختتمت منافساتها بمدينة مراكش بالمغربالتي للرجال 

حيث حصل الالعب دين نعيم على الميدالية الذهبية والمركز األول في منافسات -

.متفوقا على أصحاب األرض العبو المغرب والعبو تونس والبحرينالفردي 

وفى منافسات الفرق حصل المنتخب بقيادة ممدوح الشيخ ودين نعيم وماجد -

الثانيعبد التواب وفارس عبد العزيز على الميدالية الفضية والمركز 



على المركز لرفع األثقال البارالمبيمصر حصل منتخب 

الثالث في جدول الميداليات في بطولة العالم بكازاخستان



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادلالخماسي الحديث1

مصر 2/2019بطولة االفريقية فردىشريف نظير

السباحة2

يعية  فريق السباحة التوق
جماعي

7/2019بطولة العالم
كوريا 

الجنوبية زوجي

كرويا 7/2019بطولة العالم فردىعلى خلف هللا 

2019/ 12افريقيا(غطس)م سلم متحرك3مهاب مهين
جنوب 

أفريقيا
2019/ 12افريقيا(غطس)م منصة ثابتة 10مها جوده

2019/ 12افريقيا(غطس)م منصة ثابتة 10يوسف عزت

الرماية* 3

المكسيك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىمحيلبهعزمي 

الجزائر2019/ 11بطولة افريقيافرديمقعد( 10)عدد 

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن كيشوإبراهيم محمد المصارعة4

القوس والسهم5

زوجيمختلطزوجي 

المغرب2019/ 8ةدورة األلعاب االفريقي فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

الجمباز* 6

فريق الجمباز اإليقاعي

في بشرط المشاركة

البطولة األفريقية 

بلغاريا9/2018العالمبطولة جماعي 

المانيا2019/ 10بطولة العالمفنيمندي عصام محجوب  

تنس7
المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردىميار شريف 

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردىمحمد صفوت 

تنس الطاولة8

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

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

( 2)العب ، ( 2)عدد 

العبة يتم اختيارهم 

لمسابقات الفردي  

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردى رجال 

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردى سيدات 

اك الكانوى والكي9
المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيم200فردى سباق على حسن 

المغرب2019/ 8ةدورة األلعاب االفريقيم500فردى سباق سما أحمد

الشراع 10
الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser radialخلود منسى 

الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser standardعلى بدوى 

كرة القدم 11
23تحت منتخب مصر 

سنة
مصر11/2019كاس األمم االفريقيةفرق

10/2019تصفيات االفريقيةفردىعبد الخالق البناالتجديف12

13
الفروسية

نايل نصار

المغرب10/2019االممكأسفرق
عبد القادر سعيد

سامح الدهان

زيادةمحمد طاهر 

ة لجمهورية مصر العربيطبقا للكوته المحددة تم حجز مقاعد فقط وسيتم تحديد االسماء النهائية : ملحوظة*





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

11------والباراتايكوند4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6





الرياضيالحافز

الرياضيلحافزالمستحقةالبطوالتبمتابعةاإلدارةتقوم-

.المسئولاالتحادقبلمنبالبطولةمسابقةكلانتهاءعقبالخاصةالمعتمدةالنتائجاستالميتم-

لجوانبوااإلجراءاتكافةلمناقشةابريلبشهرعامكلالرياضيةاالتحاداتمسئوليمعسنوىاجتماععقديتم-

.الحافزبعامالخاصالرياضيالموسمخاللتمتالتيوااليجابيةالسلبية

.الرياضيالحافزلدرجاتالمستحقينالطالببياناتتجميعيتم-

،ةالمدرس)منكالمناعتمادهابعداالتحاداتمندوبيمنالرياضيالحافزاستحقاقاستماراتاستالميتم-

.(االتحاد،النادي،التعليميةاإلدارة

مكتب،موالتعليالتربيةوزارة)منكالالىالمركزيةواإلدارةالعامةاإلدارةقبلمنالمعتمدةالكشوفتسليميتم-

إلعالنلمقرراالموعدقبلذلكيكونانعلى(العلياالعسكريةوالمعاهدكلياتتنسيقمكتبالشرطة،كليةتنسيق

.العامةللثانويةالنهائيةالنتائجوالتعليمالتربيةوزارة

.(المعتمدةبالكشوفأسمائهمالواردالالعبينلكافةالرياضيالحافزلدرجةالمعتمدةالشهاداتطباعةيتم-

النتائجالتعليموالتربيةوزارةاعالنعقبلالعبينتسليمهايتمانعلىالرياضيةاالتحاداتلمندوبيتسليمهايتم-

.بهمالخاصالنجاحبيانمنصورةالطالبتسليميتمانشرطعلىالعامةللثانويةالنهائية

للسماحيةالرياضالتربيةبكلياتالخاصةالقدراتاختباراتاجتازواالذينللطالبالمعتمدةالشهاداتطباعةيتم-

.2017لسنة(130)رقمالوزاريللقرارطبقاوذلكالكلىالمجموعشرطدونالكلياتبهذهبااللتحاقلهم

–وميةالحك)الجامعاتلكافةتقديمهايتمالتياتحاداتهممنوالمعتمدةالالعبينلكافةاإلداريةالشهاداتاعتماد-

.التنسيقمكتباعمالنهايةحتىالشرطةوكليةالعسكريةوالكلياتالخاصةوالمعاهد(الخاصة

:التكريم

.والمستوياتاألصعدةكافةعلىالمحققةاإلنجازاتعنالرياضيةالهيئاتتكريميتم-

األبطالرعاية

وإعدادهمملرعايتهفيللمشاركةلالعبينرعايةشركاتلتوفيرالرياضيةالهيئاتمعبالتنسيقاإلدارةتقوم-

لدوليةاالمحافلفيمصرعلمرفعشأنهامنإنجازوالتيوتحقيقاألولمبيةالدرواتإلىللوصولاألمثلاإلعداد

التكريم والحافز الرياضي ورعاية االبطال



" عربية –افريقية -جمهورية " بطوالت " ثمان " قامت اإلدارة بمتابعة عدد 

ضمن خطط االتحادات الرياضية العتمادها ضمن البطوالت المستحقة للحافز 

2019/2020الرياضي عن الموسم الرياضي 

لجنة المتابعةخالل الفترةالبطولةاالتحادم

2019/ 12/ 6جمهوريةجودو1

12–14 /12 /2019

محمد زكريا-1

نهي مصطفي-2

افريقية والكانويالكياك2

عربية

11-12 /12 /2019

13-15 /12 /2019

احمد السيد-1

نهاد عبد المنعم-20191/ 12/ 9جمهوريةتنس الطاولة3

راندا محمد-2

4

جمهوريةكونغ فوالوشو
10-12 /12 /2019

محمد سالم-1

عماد ابراهيم-2

2019/ 12/ 21–19جمهوريةالريشة الطائرة5

محمد سالم -1

نهي مصطفي-2

2019/  12/  25–21جمهوريةالسباحة6
محمد زكريا-1

محمود جمال-2

7

2019/ 12/ 28–26جمهوريةالسالح

19–21 /12 /2019

محمد جمال-1

احمد فتحي-2

2019/ 12/ 30–27عربيةالدراجات8

نهاد عبد المنعم-1

احمد السيد-2




