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وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير التربية والتعليم طارق 

شوقي يوقعان بروتوكول تعاون لنشر كرة اليد في المدارس في حضور حسن 

مصطفى رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد في إطار مشروع اكتشاف الموهوبين في 

ونشر األلعاب الفردية واتساع قاعدة الممارسةالجمهورية جميع محافظات 



لكرة األفريقيةلكره اليد يفوز بالبطولة نتخب مصرم2020ملوك افريقيا لعام 

ويتأهل ألولمبياد طوكيوالتونسي بعقر داره نظيرهاليد رجال بعد الفوز علي 

-:كما حصد بعض الالعبين جوائز بالبطولة
ظهير أيمن في البطولةأفضل يحيي خالد

 جناح أيسرأفضل سندمحمد

 العب في البطولةأفضل الدرعيحيي

 ظهير أيسر في البطولةأفضل زينعلي



2020تتصدر التصنيف العالمي لألسكواش لشهر يناير الوليليرنيم 

2020علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لألسكواش لشهر يناير 



سنا إبراهيم تحقق بطولة 

بريطانيا المفتوحة لألسكواش

سنة17للشابات تحت 

أبطال وبطالت مصر علي منصات التتويج بعد الفوز ببطولة 

بريطانيا المفتوحة لألسكواش للشباب و الناشئين



Title of the book9

جيمحمد الشوربجى يحرز لقب بطولة 

مورجان لالسكواش أولى البطوالت بي 

ه الكبرى لهذا العام بعد فوزه على زميل

في النهائي3/1بنتيجة " طارق مؤمن"

جديد نور الشربيني تفتتح الموسم ال

بالمركز الثاني لبطولة جي بي 

بأمريكالألسكواشمورجان



لمصر و يتأهل لبطولة أستراليا المفتوحة تاريخي صفوت يحقق إنجاز محمد 

عالميا بمجموعتين دون 106للتنس بعد فوزه على بطل روسيا المصنف 

لتصفيات البطولةالنهائي الدور في مقابل 



Title of the book

لدراجات افريقية منتخب مصر للدراجات يفوز بالنسخة التاسعة للبطولة 

(برونزية 15+فضية 7+ذهبية 14)ميدالية 36المضمار برصيد 



ة يحقق الميدالية الفضيأبو حليمة 

في بطولة التصنيف العالمي 

كجم67-للمصارعة لوزن

وز الدبابة المصرية عبد اللطيف منيع يف

 Matteoبالميدالية الذهبية لبطولة 

pellicone "Series Ranking" 

كجم احدي بطوالت 130بإيطاليا لون 

التصنيف العالمي للمصارع

بطولة التصنيف في كجم 72محمد إبراهيم كيشو يحرز ذهبية وزن العالمي البطل 

بالتثبيتهائي في النللمصارعة بإيطاليا بعد فوزه على بطل تركيا " ماتيو بليكون"العالمي 



طه طارق يتصدر التصنيف العالمي 

ة للشباب بعد الفوز بالميداليللكاراتية

ا  الذهبية في بطولة العالم بتشيلي مؤخر

أحمد اشرف يحقق الميدالية 

البرونزية في منافسات 

ة شباب في بطولالكاتافردي 

شمال أفريقيا

ة دنيا يسري تفوز بالميدالية الذهبي

لبطولة شمال أفريقيا بتونس في 

فردي شاباتالكاتامنافسات 

ياسين فرحات يحقق 

وزن الميدالية الفضية 

كجم ناشئين25_

ياسمين حمدي تحقق الميدالية 

 "Series A“البرونزية في بطولة 

مية بتشيلي إحدى أقوى البطوالت العال

المؤهلة ألولمبياد طوكيوللكاراتيه 

علي الصاوي يحقق الميدالية 

أيه سيرياسالفضية في بطولة 

كجم67-في تشيلي لوزن للكاراتية



محمد رمضان يهزم اسطورة اليابانية 

ويتوج بذهبية الدوري العالمي اراجا

كجم84للكاراتيه وزن 

فلاير أشرف تحقق فضية الدوري العالمي 

للكاراتيه بعد الهزيمة من بطلة العالم 

األذربيجانية ارينا ضمن بطولة الدوري 

2020العالمي للكاراتيه بباريس

رضوي سيد تحقق الميدالية البرونزية 

للكاراتيه في منافسات الدوري العالمي 

كجم50_بفرنسا لوزن

سهيلة أبو اسماعيل تفوز بالميدالية

البرونزية لبطولة الدوري العالمي 

كجم68+بفرنسا لوزنللكاراتية



حصد المنتخب الوطني للمالكمة في البطولة 

ن العربية للناشئين التي أقيمت بالكويت العديد م

-:الميداليات وهي كاالتي

كجم60محمد السيد ميدالية ذهبية وزن -1

كجم75عمر عبد العليم ميدالية ذهبية وزن -2

كجم80وزن ميدالية ذهبية احمد عبد العظيم -3

كجم80+وزن ميدالية ذهبية عمر خالد -4

كجم52عمر جاد ميدالية فضية وزن -5

كجم70محمد بالل ميدالية فضية وزن-6

كجم63محمد امين ميدالية برونزية وزن -7



احمد ايمن بطلنا 2020للجودو للشباب الكويت " اندية " البطولة العربية 

كجم100يتوج بذهبية وزن سبور تنج العب نادي 



حمزة يفوز بكأس العالم لسالح محمد 

ية الشيش للشباب بفرنسا والميدالية الذهب

بعد اكتساح بطل فرنسا

ة المبارز أيمن فايز يفوز بالميدالية الذهبي

لبطولة أمريكا في منافسات سالح المبارزة 

بعد الفوز علي بطل أمريكا في النهائي

ة أيه شريف تحقق الميدالية البرونزي

األوروبي للناشئين االتحاد لبطولة 

لسالح سيف المبارزة

منتخب مصر للناشئات يحققن الميدالية 

البرونزية في بطولة كأس االتحاد األوروبي 

في 45/41للناشئين بعد الفوز علي إيطاليا 

سالح سيف المبارز



بطالت اندية وادي دجلة للجمباز االيقاعي يتوجون بجوائز بطولة برلين الدولية التي 

اقيمت  في المانيا 

توجت الالعبة حبيبة مرزوق بطلة نادي دجلة ومنتخب مصر بالميدالية البرونزية -

في الفردي العام كما حققت الميدالية الفضية في منافسات الصولجان والمركز الرابع 

في منافسات الطوق والكرة 

وعلي صعيد اخر حققت البطلة نور احمد الميدالية الذهبية في منافسات الشريطة كما 

حققت المركز في الصولجان   



البطل العالمي الحسن فراج حسن يحتل المركز 

الثاني في التصنيف العالمي للقوة البدنية 

ي فالفضيهللمكفوفين والحاصل علي الميدالية 

بطولة العالم لرفع األثقال والبنش للمكفوفين

السمكة الذهبية أية أيمن بطلة عالم في 

السباحة البارالمبية صاحبة إنجاز تاريخي 

بحصولها علي ميداليتان في بطولة العالم 

كأول عربية وافريقية 2017بالمكسيك 

ومصرية ورقم أفريقي جديد



الفارس الدولي الشاب محمد طاهر يفوز 

بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة 

CSI-W 4* Abu Dhabi  للفروسية في

منافسات قفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم

الفارس العالمي كريم الزغبي يفوز 

بالميدالية الذهبية والمركز األول لبطولة 

csi_W*4 Abu Dhabi  للفروسية

لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم

سنة يفوز بالميدالية الذهبية لبطولة 12منتخب مصر للفروسية تحت 

الشراع الدولية للفروسية لقفز الحواجز



 TYRالسباح العالمي علي خلف هللا يحقق الميدالية البرونزية لبطولة 

PRO Swim Series  متر حرة بالواليات المتحدة 50في منافسات سباق

ثانية22.61األمريكية بزمن 



10مصر تواصل حصد الميداليات في بطولة الفجيرة للتايكوندو للناشئين بتحقيق 

ميداليات فضية وميدالية برونزية3ميداليات ذهبية و6الثاني ميداليات في اليوم 



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

1
الخماسي 

الحديث

مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادل

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 عالمفردىعزمي محيلبه

الجزائر2019/ 11بطولة افريقيافرديمقعد( 10)عدد 

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراهيم كيشومحمد المصارعة4

القوس والسهم5

زوجيمختلطزوجي 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

الجمباز* 6

فريق الجمباز اإليقاعي

في بشرط المشاركة

البطولة األفريقية 

بلغاريا9/2018العالمبطولة جماعي 

المانيا2019/ 10بطولة العالمفنيمندي عصام محجوب  

تنس7
المغرب8/2019دورة 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 

(  2)العب ، ( 2)عدد 

العبة يتم اختيارهم 

لمسابقات الفردي  

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردى رجال 

المغرب8/2019ةدورة األلعاب االفريقيفردى سيدات 

ك الكانوى والكيا9
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 

مصر2020/ 1افريقيافرديابتسام زايدالدراجات14

تونس2020/ 1افريقيافرقفريقكرة اليد14

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





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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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



ضمن خطط " افريقية -جمهورية " بطوالت ثالث  " قامت اإلدارة بمتابعة عدد 

االتحادات الرياضية العتمادها ضمن البطوالت المستحقة للحافز الرياضي عن 

2019/2020الموسم الرياضي 

لجنة المتابعةخالل الفترةالبطولةاالتحادم

محمد زكريا-20201/ 1/ 20–15افريقيةالدراجات1

البكاتوشياحمد -2

نهاد عبد المنعم-20201/ 1/ 30–26جمهوريةالشطرنج2

محمد حسني-2

محمد سالم-20201/ 2/ 1–29/1جمهوريةالجمباز3

احمد فتحي-2




