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إلدارة  المركزية لألداء الرياضي ا

اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال



الموهبة قد تكسبك المباراة لكن العمل الجماعي والذكاء قد يكسبك البطولة
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الرابعة الزمالك يفوز بكأس السوبر األفريقي لكرة القدم للمرة

1_3في تاريخه بعد الفوز علي الترجي التونسي 



Title of the book6

ابل و يحسم القمة و يفوز على الزمالك بثالثة أشواط دون مقالنادي األهلي 

ي تاريخهفيتوج بطال للبطولة العربية للكرة الطائرة بالقاهرة للمرة السابعة 

"25/22-25/15-25/16"كاآلتي و جاءت نتيجة األشواط 



منتخب مصر يحصد لقب البطولة العربية 

للجودو ناشئين بالكويت

كجم55سامى الميدالية الذهبية يسرى 

كجم60نور الدين النحال الميدالية الذهبية 

كجم66شهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية 

كجم73الميدالية الذهبية الرملي عمر 

كجم90+ الميدالية الذهبية الحديدي فارس 

50على ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 

كجم

كجم90كريم صبحى الميدالية الفضية 

كجم90على مصطفى الميدالية البرونزية 

نور الدين محمد يحقق 

الميدالية الذهبية في البطولة 

العربية للجودو بالكويت لوزن 

كجم60

يفوز نصر الدين القبرصلي 

فيكيلو 94وزن بالميدالية الفضية 

الدولية لمحترفي اإلمارات بطولة 

الجيوجيتسو

مصطفي صالح يحقق 

الميدالية الذهبية في 

البطولة العربية للجودو



العداءة المصرية إيمان منصور تحقق 

الميدالية الفضية في ملتقي موندفيل 

بفرنسا داخل الصاالت في منافسات 

متر عدو400ال

اركة للمشالتأهيلىيحقق الرقم مصطفي عمرو 

طولة بطوكيو في العاب القوي في في أولمبياد 

جلة دفع الفرع القاهرة أللعاب القوى منافسات 

متر21.11برمي Aستاندربتحقيقه 



60هيثم فهمى يحرز ذهبية وزن 

رعة بطولة أفريقيا للمصافي كجم 

الرومانية بالجزائر

إيمان جودة تفوز بالميدالية 

ارعة الفضية لبطولة إفريقيا للمص

كجم بالجزائر57لوزن 

الشاب محمد البطل العالمي 

إبراهيم كيشو يحرز ذهبية 

فوزه بعد كجم 67وزن 

ؤبجميع مبارياته بعد التكاف

أبو حليمة محمد يحرز ذهبية

بعد فوزه كجم 72وزن 

بجميع مبارياته بالبطولة

76سمر حمزة تحرز ذهبية وزن 

عة بطولة أفريقيا للمصارفي كجم 

لى النسائية بالجزائر بعد فوزها ع

لنهائيفي ابطلة نيجيريا بالتثبيت 

حرز عبداللطيف منيع يواصل تألقه وي

زه ذهبية إفريقيا للمصارعة بعد فو

9/0علي بطل الجزائر عدم تكافؤ 



 HCLجني شيحة تتوج بلقب بطولة 

SRFI Indian Tour  بعد وذلك

المباراة النهائية على في تغلبها 

1-3مواطنتها سلمي الطيب بنتيجة 

ة كريم عبد الجواد يفوز بلقب بطول

Edinburgh Open 2020  بعد

فوزه على النجم االسكتلندي جريج

0-3بنتيجة لوبان

سيك نور الطيب تفوز ببطولة كليفالند كال

علي المتحدة األمريكية بعد الفوزبالواليات 

1_3سارة جين بيري 

طارق مؤمن يفوز ببطولة 

CanadaCup بعد الفوز لألسكواش

3/0علي النيوزيلندي أندي كول 



11

البطلة سوزان جابر تفوز

الذهبية في بالميدالية 

"التراب"منافسات الرماية 

ماجي عشماوي تحقق 

الميدالية البرونزية في 

منافسات التراب بالمغرب

ة الفريق المصري المختلط يحقق الميدالية الذهبي

ي والفضية في البطولة العربية للرماية بالمغرب ف

كانت من نصيب الزوجيالذهبية منافسات التراب

ضية المختلط ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة والف

جابر ومحمد خلفسوزان من نصيب الزوجي

نيهال طارق تحقق 

ولة الميدالية البرونزية لبط

العالم المفتوحة للرماية 

امسدس للناشئات بهولند

ة يفوز بالميداليمحيلبةالرامي عزمي 

ي الذهبية للبطولة العربية للرماية ف

ويحصل علي االسكيتمنافسات 

قق برونزية الجائزة الكبرى بالمغرب وح

طبق في التصفيات125من 124رقم 

125علما بأن الرقم العالمي 



عام تحرز "19"فريدة درويش 

 interفضية هولندا الدولية 

shoot  عام21للرماية تحت

سنه تحرز 19بطلتنا نهال طارق 

برونزية بطولة هولندا الدولية

سنة  21للمسدس تحت 

ألول اليوم افي ذهبية ميدالية مصر تحقق أول 

دة فريالالعبة في البطولة العربية للرماية 

م هواء واالعب 10بندقيه في خالد درويش 

دقية الميدالية البرونزية في البنعمر منصور 

م هواء ناشئين والمركز األول فرق 10

ناشئات والمركز األول فرق ناشئين

الزوجي المختلط محمد الشناوي وهدير

مخيمر يحرز الميدالية الذهبية في 

متر بالبطولة 10منافسات البندقية 

العربية الرماية

ة احمد قمر يحقق الميدالي

اب الذهبية لمنافسات التر

في البطولة العربية 

للرماية بمصر



س لتنتحرز لقب كأس إفريقيامشرفدينا 

ي الطاولة بتونس للمرة الرابعة على التوال

1/4في النهائيالنيجيريةبعد تغلبها علي 

عام يتوج بطال 40أحمد صالح صاحب ال

عد لكأس أفريقيا لتنس الطاولة بتونس ب

مباراة مثيرة وماراثونية يهزم األسطورة

18النيجيرية ارونا كوادري المصنف 

20164/3ريو أولمبياد عالميا  وخامس 

دينا مشرف وعمر عصر 

يتأهالن إلى اوليمبياد 

طوكيو في منافسات 

لة الزوجي المختلط في بطو

اولة كأس أفريقيا لتنس الط

بعد الفوز بالمركز األول



د بعمسيرته محمد صفوت يتوج بأول لقب تشالنجر في 

من هزيمته األسترالي أليكس بولت بمجموعتين لصفر ض

نوعهد من تشالنجر النسيستون أستراليا للتنس في إنجاز فري



اخل نور الهدي عرفة تفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للتجديف بفرنسا د

ي فرنساعلي بطلتبالتفوق سنة في إنجاز كبير للتجديف المصري23الصاالت تحت 

يدالية البطلة تسنيم عرفة تفوز بم

برونزية تاريخية للتجديف 

المصري في بطولة العالم 

ئين للتجديف داخل الصاالت للناش

سنة بفرنسا18تحت 



بعد طوكيو في المالكمةأولمبياد الصخرة عبد الرحمن عرابي يتأهل إلى 

مبياد المؤهلة لألولحصوله علي ذهبية في بطولة التصفيات االفريقية 

كجم 91كما حقق يوسف كرار الميدالية البرونزية وزن 2020طوكيو 



الفارس العالمي عبد القادر سعيد 

زة يفوز بالميدالية الفضية بالجائ

الكبرى المؤهلة إلي كأس العالم 

للفروسية لقفز الحواجز وهي أحدي

سيةأقوي البطوالت العالمية في الفرو

الفارس العالمي محمد طاهر زيادة يفوز 

ولة بالمركز األول والميدالية الذهبية في بط

CISO5 * Abu

Dhabi _president of the UAE 

showjumping  للفروسية لقفز

الحواجز باإلمارات أحدي أقوي البطوالت 

اللعبةالعالمية في 



60مالك سالمة يحرز برونزية وزن 

بطولة أفريقيا للكاراتيهفىكجم 

و بالمغرب بعد فوزه على بطل الكونغ

3/1

كجم 55ياسمين عطية تحرز برونزية وزن 

فازت ما للكاراتيه بالمغرب كبطولة إفريقيا في 

ي بالميدالية الفضية لبطولة الدوري العالم

كجم55لوزنبدبي للكاراتيه 

ولة افريقيا حققت بعثة المنتخب القومي للكاراتيه العديد من الميداليات في بط

"  برونزية9–فضية 19–ذهبية 11" بالمغرب وبيانها كاالتي



زية شيماء ابو اليزيد تحرز الميدالية البرون

اتيه للكاربطولة أفريقيا في كجم 68لون فوق 

الميدالية الفضية في المغرب كما حققت 

بدبيللكاراتيه لبطولة الدوري العالمي 

ة ساره عاصم تحرز الميدالية الفضي

اتاالكللكاراتيه في لبطولة أفريقيا 

احمد اشرف يفوز بالميدالية 

اراتيةللكالفضية لبطولة إفريقيا 

بالمغرب للكاتا فردي

رضوى سيد تحرز فضية 

بطولة فىكجم 50وزن 

أفريقيا للكاراتيه بالمغرب

يحرز فضية الصاوىعلى 

بطولة فىكجم 67وزن 

بالمغربللكارتيهإفريقيا 



فاروق تحرز ذهبية وزنجياناالبطلة 

يه بطولة إفريقيا للكاراتفي كجم 61

ية فازت بالميدالية البرونزكما بالمغرب

بيبدللكاراتيه لبطولة الدوري العالمي 

كجم 75عبد هللا ممدوح يحرز ذهبية وزن 

كما للكاراتيه بالمغرببطولة إفريقيا في 

ري فاز بالميدالية البرونزية لبطولة الدو

كجم75بدبي لوزن للكاراتيه العالمي 

فلاير عبد العزيز تحرز البطلة 

بطولة في كجم 68ذهبية وزن 

كما بالمغرب أفريقيا للكاراتيه 

بالميدالية الفضية لبطولةفازت 

بدبي للكاراتيه الدوري العالمي 

كجم68لوزن 

محمد رمضان يحرز فضية 

بطولة في كجم 84وزن 

بالمغربللكاراتيه إفريقيا 

طه طارق يحرز فضية وزن 

كجم فى بطولة 84فوق 

إفريقيا للكارتيه بالمغرب



منة شعبان تحقق الميدالية البطلة 

البرونزية لبطولة الدوري العالمي 

كجم68+بدبي لوزن للكاراتيه 

داء منتخب مصر للرجال يتوج بالميدالية البرونزية بعد ا

الكاتابدبي في منافساتللكاراتيه رائع في الدوري العالمي 

ب العب منتخب مصر للكاتا شبا

سيف الدين أحمد والحائز مع 

يا منتخب مصر علي ذهبية أفريق

بالمغربللكاراتيه 

الميداليةمنتخب مصر للكاتا سيدات يحرزن 

ببالمغرللكاراتيه الفضية لبطولة أفريقيا 



الطائرة سيدات يحقق بطولة إفريقيا للفرق بعد الفوز عليللريشةمنتخب مصر 

التاريخويتأهل لبطولة العالم في الدانمارك ألول مرة في 3/2موريشيوس 

يحرزان ضحي هاني وادهم حاتم

ون للبادمنتبطولة أفريقياذهبية

للزوجي المختلط بعد الفوز علي

في النهائيالجزائريالزوجي 

تحرزانحسنيضحي هاني وهاديه 

ببطولة السيدات ذهبية زوجي

ي التغلب علي الزوجبعد إفريقيا

النيجيري

شيماء سامي تحقق 

الميدالية البرونزية 

لبطولة بيرو الدولية 

للريشة الطائرة لذوي 

الخاصة في االحتياجات 

طمنافسات الزوجي المختل



برونزية 17فضيات و10ذهبيات و10ميدالية متنوعة 37يحققون أبطال وبطالت 

في بطولتي الفجيرة الدولية المفتوحة والبطولة العربية للتايكوندو باإلمارات

شيماء عاطف تحرز ذهبية 

إفريقيا ببطولة كجم49وزن

ها للمصارعة للناشئين بعد هزيمت

8/0بطلة المغرب 

فرح علي تحرز ذهبية بطولة 

إفريقيا للمصارعة للناشئين 

كجم57وزن



ا  البطلة األوليمبية هداية مالك تتأهل رسمي

بعد الفوز علي 2020طوكيو أولمبياد إلي 

ات بطلة كينيا والتأهل الي نهائي التصفي

غربطوكيو بالمألولمبياد األفريقية المؤهلة 

يو نور حسين تتأهل إلى أولمبياد طوك

بعد فوزها علي بطلة 2020

وتتأهل الي نهائي 12/4تونس

بالمغربالتصفيات اإلفريقية 

أولمبياد سيف عيسي يتأهل إلى 

ل طوكيو رسميا  بعد فوزه علي بط

1_3تونس فراس كاتوسي 

عبد الرحمن وائل يتأهل إلى 

كجم 68وزن طوكيو في أولمبياد 

3_9بعد الفوز على بطل إثيوبيا 



سلمي على تتأهل رسميا  إلى

و دورة األلعاب البارالمبية طوكي

الباراتايكوندوفي منافسات 

محمد الزيات العب منتخب مصر 

دورة يتأهل رسميا  إليللباراتايكوندو

2020األلعاب البارالمبية بطوكيو



د طوكيوأولمبياإلي يتأهلون الشيش رسمي ا منتخب مصر لسالح سيدات 

وتؤكد تأهلها ...مصر تحتل المركز السادس بكأس العالم لسالح الشيش 

ألوليمبياد طوكيو



بغاناإفريقيا للسالح للشباب و الناشئينبطولة 

–ذهبية 19"بعدد جدول الترتيب صدرت مصر  ت

:وبيانها كاالتيبرونزية14–فضية 12

المبارزةسالح سيف : ياسين محمد ذهبية 

ناشئينسالح السيف : معتز أدهم ذهبية 

ناشئاتسالح الشيش : حمزة ملك فضية 

ناشئينسالح السيف : نوفل زياد فضية 

الشيشسالح : عبد الحميد عائشة برونزية 

المبارزةسالح سيف : السيد محمد برونزية 

المبارزةسالح سيف : جابر محمود برونزية 

السيفسالح : معروف إياد برونزية 

سالح السيف: برونزية فارس باسم 

سالح سيف المبارزة : ذهبية رودينا جعفر 

السيفسالح : البكرىشريف ذهبية جنى 

الشيشسالح : الشرقاوىفضية محمد 

المبارزةسالح سيف : طارق فضية سلمى 

السيفسالح : على فضية ياسمين 

الشيشسالح : فودة يوسف برونزية 

المبارزةسالح سيف : حسين آية برونزية 

السيفسالح : البكرىمدحت جنى برونزية 

شبابسالح الشيش : حمزة محمد ذهبية 

اباتشسالح سيف المبارزة : جعفر ذهبية رودينا 

سالح الشيش شباب : سناء فضية يوسف 

المبارزةسالح سيف : طارق فضية سلمى 

المبارزةسالح سيف : نزيه برونزية مريم 

السيفسالح : شومان برونزية سارة 



سنة20مصر لسالح الشيش للشابات تحت منتخب 

سنة20مصر لسالح الشيش للشباب تحت منتخب 

سنة20مصر لسالح سيف المبارزة للشابات تحت منتخب 

سنة20مصر لسالح سيف المبارزة للشباب تحت منتخب 

سنة20مصر لسالح السيف للشباب تحت منتخب 

سنة15سالح الشيش ناشئات تحت : حمزة ملك 

سنة15سالح سيف المبارزة ناشئات تحت : شلش مايا 

سنة15سالح سيف المبارزة ناشئين تحت : السيد محمود 

سنة15سالح السيف ناشئات تحت : الدكش ريناد 

سنة15سالح السيف ناشئين تحت : فارس البغدادي 

سنة20مصر لسالح السيف للشابات تحت منتخب 

سنة15سالح الشيش ناشئات تحت : سلمى هاني 

سنة15سالح سيف المبارزة ناشئات تحت : اينور الشامي 

سنة15سالح الشيش ناشئين تحت : باهى محمد 

سنة15سالح الشيش ناشئات تحت : الطويل سارة 



بطل الجمباز العالمي علي زهران 

يحقق الميدالية البرونزية لكأس 

العالم للجمباز في منافسات جهاز 

14,200الحلق بأستراليا بعالمة 



ب مهند شعبان يحتل المركز الثاني في ترتي

نهائي كأس العالم للخماسي الحديث 

بالقاهرة بعد منافسات السباحة والسالح 

نقطة829والفروسية برصيد 

بطلنا فاروق الحاوي يحرز 

ة ذهبية البطولة العربية للقو

كجم67البدنية وزن



رحاب أحمد تحرز الميدالية الذهبية 

مبيةالباراليلكأس العالم لرفع األثقال 

كجم115نيجيريا برفع في 

ية الفضعمر تحقق الميدالية فاطمة 

كأس العالم لرفع االثقال في 

كجم 67+البارالمبية بنيجيريا لوزن 

كجم121برفع ثقل 

ية فاطمة قرني تحقق الميدالية الذهب

والميدالية العالم للشباب لكأس 

قي الفضية للكبار وتحقق رقم أفري

كجم61_كجم لوزن 116جديد بثقل 

طه عبد المجيد يحقق 

أس الميدالية البرونزية في ك

مبية العالم لرفع األثقال البارال

كجم54-بنيجيريا لوزن 

كري بطلتنا األوليمبية نادية ف

ي تحقق الميدالية الفضية ف

كجم87+لوزن كأس العالم 



قق األسطورة البارالمبية شريف عثمان يح

الميدالية الذهبية في كأس العالم لرفع

كجم59_األثقال البارالمبية بنيجيريا لوزن 

محمود عطية يحقق الميدالية

كجم72_لوزنالفضية 

الية مطحنة يفوز بالميدمتولي 

كجم72_لوزنالبرونزية 

ق بطلتنا البارالمبية أمل محمود تحق

فع الميدالية الفضية لكأس العالم لر

كجم73_األثقال بنيجيريا لوزن

لية راندا تاج الدين تحقق الميدا

رفع البرونزية في كأس العالم ل

ريا األثقال البارالمبية بنيجي

كجم+87لوزن 



وز البطل البارالمبي محمد صبحي يف

رفع بالميدالية الذهبية لكأس العالم ل

األثقال البارالمبية بنيجيريا

كأس العالم لرفع األثقال البارالمبية بنيجيريا

المركز الثاني وكأس برونزيات3وفضيات6وذهبيات3ميدالية 12مصر تحصد 

بالبطولة بعد نيجيريا



ة في منتخب الطائرة جلوس يتوج بالبطولة العربي

القاهرة بعد الفوز علي العراق 



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

الخماسي الحديث1
مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادل

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 

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

المغرب8/2019دورة 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
الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser radialخلود منسى 

الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser standardعلى بدوى 

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



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالنوعالالعبين المؤهليناالتحادم

كرة القدم 11
23تحت منتخب مصر 

سنة
مصر11/2019كاس األمم االفريقيةفرق

التجديف12
عبد الخالق البنا

تونس10/2019تصفيات االفريقيةفردى

13
الفروسية

نايل نصار

المغرب10/2019االممكأسفرق

عبد القادر سعيد

سامح الدهان

زيادةمحمد طاهر 

الدراجات14
ابتسام زايد

مصر2020/ 1افريقيافردي

كرة اليد15
مصر األولمنتخب

تونس2020/ 1افريقيافرق

الكاراتيه* 16
فاروقجيانا

المغرب2020/ 2التصنيف الدوليفردي

السالح* 17

منتخب رجال
2020/ 2كأس العالمفرق شيش

روسيا
مقاعد3

2020/ 2افريقيافردي

منتخب سيدات
2020/ 2كأس عالمفرق شيش

التايكوندو18

هداية مالك
2020/ 2افريقيافردي

المغرب

نور حسين
2020/ 2افريقيافردي

2020/ 2افريقيافرديسيف عيسي

عبد الرحمن وائل
2020/ 2افريقيافردي

المالكمة19
الرحمن عرابيعبد

السنغال2020/ 2افريقيافردي





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم

628تنس الطاولة1
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6






