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وزارة الشباب والرياضة 

إلدارة  المركزية لألداء الرياضي ا

اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال



أن الجزء االصعب يتمثل إال على العبين جيدين أمر في غاية السهولة الحصول 

سويًا في جعلهم يلعبون 



وزارة الشباب والرياضة 

552مليون جنية لدعم 25وزارة الرياضة ترصد 

نادى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
مبلغتخصيصعلىوالرياضةالشبابوزيرصبحيأشرفالدكتوروافق

أثارلمواجهةوذلكالرياضيةلألنديةدعمجنيةمليون25بقيمة

بكافةيةالرياضاألنشطةإيقاففىتمثلتوالتيكورونافيروسوتداعيات

اثرالذىاألمركاملبشكلوالرياضيةالشبابيةالمنشآتوغلقأشكالها

هامقدمتوفىالمختلفةالتزاماتهاعلىوبالتالياألنديةهذهدخلعلى

.األنديةبتلكللعاملينالماليةوالمستحقاتاألجور



وزارة الشباب والرياضة 

..وزارة الشباب والرياضة

وندووالتايكوالمصارعة ومكافأت كرة اليد مليون جنيه دعم لعدد من أندية الصعيد والوجه البحري 3.3

مستمرين في الدعم وندرس تضرر األندية الشعبية بمختلف درجاتها.. صبحي

مليون جنيه يتضمن 3.3وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ بقيمة 

منتخب مكافآت كل من المنتخب القومي للمصارعة ناشئين، التايكوندو وشمل المبلغ أيضا قيمة مكافآت

حريمصر القومي لكرة اليد، وكذلك دعم االتحاد المصري للفروسية، وعدد من أندية الصعيد والوجه الب

ي يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة انواع الدعم المادي واللوجيست

قوا إنجازات وحقشاركوا لألندية واالتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين اللذين 

.في مختلف البطوالت وفقا للظروف الحالية

وانين وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوائح والق

والميزانيات المتاحة من أجل تطوير المنظومة الرياضية، مشيرا الي أن الوزارة تدرس حاليا تضرر

.األندية الشعبية بمختلف دراجاتها



اللجنة االولمبية 

ي الفترة اليوم بمقر اللجنة األولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط االتحادات المتوقعة فستأنف ا

.القادمة بحضور اتحادات المالكمة والرماية والدراجات والريشة الطائرة والخماسي الحديث

ل كان مجلس إدارة اللجنة األولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب جميع االتحادات من أج

شهر تشمل التصور الفني للمنتخبات والبطوالت والدعم المالي المطلوب12تجهيز خطة لمدة 

ي مراحل لتجهيز الالعبين المتأهلين لدورة األلعاب األولمبية طوكيو والالعبين المقرر مشاركتهم ف

.خالل الفترة القادمةالتصفيات 

وحضر اليوم المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة األولمبية المصريةاالجتماعات حضر 

سني عن اتحاد المالكمة الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس االتحاد ومثل اتحاد الرماية اللواء حازم ح

لدرجات رئيس االتحاد ومثل اتحاد الريشة الطائرة االستاذ هشام التهامي رئيس االتحاد ومثل اتحاد ا

مد األستاذ محمحمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات وحضر ممثال عن وزارة الشباب والرياضة 

ة محمد معاون وزير الشباب والرياضوالدكتور عبد األول الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة 

شكل بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة األولمبية المصرية حيث عقد كل اجتماع مع كل اتحاد ب

.منفرد وناقش كافة التفاصيل الخاصة بالفترة الحالية والقادمة

ستمر كانت االجتماعات بدأت يوم الخميس الماضي مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى وت

.االجتماعات غدا الثالثاء ويوم الخميس القادم مع عدد من االتحادات األخرى

ولمبية وفي نهاية االجتماعات سيتم وضع التصور العام لخطة االتحادات استعدادا لدورة األلعاب األ

.واستئناف النشاط لمناقشته من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يهدف مجلس إدارة اللجنة األولمبية المصرية لوضع التصور والخطة المسبقة من أجل مواجهة

رة القادمة الظروف الحالية وأثار توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا والمتوقع في الفت

.حتى يكون هناك خطة جاهزة للتنفيذ فور عودة النشاط الرياضي



فاروقجيانا: الالعبة 

بطلة العالم في الكاراتيه كوميتيه 

كجم سيدات61وزن 

أبرز نتائجها من 

سيداتك61وزنكوميتيهالذهبيةالميدالية-

الكبارووالشبابللناشئينإفريقيابطولةفي

حتى3/2منالفترةخالل(المغرب–طنجة)

10/2/2020.

هكوميتيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركز-

والمركزسيداتك61تحتوزنفردي

لكبارلالعالمبطولةفيجماعيكوميتيهالثالث

/12حتى2/11منالفترةخاللأسبانيا

11/2018.

كيلو61وزنالذهبيةوالميداليةاألولالمركز-

كبارللالعالمبطولةفيآنساتفرديكوميتيه

حتى23/10منالفترةخاللالنمسا-لينز

31/10/2016.

21تحتكيلو61وزنكوميتيهاألولالمركز-

والشبابللناشئينالعالمبطولةفيسنة

7منالفترةخاللبإندونيسياسنة21وتحت

.17/11/2015حتى11/



Title of the book8

الالعبة فريال اشرف
كجم سيدات68بطلة العالم في الكاراتيه كوميتيه وزن 

نتائجها من أبرز 

اب ك سيدات في بطولة إفريقيا للناشئين والشب68كوميتيه وزن الميدالية الذهبية -
.2020/ 2/ 10حتى 2/ 3خالل الفترة من ( المغرب–طنجه)والكبار 

سنه في بطولة العالم للناشئين والشباب21كجم تحت 68وزن الميدالية الذهبية -

حتى 10/ 16خالل الفترة من -سانتياجو -سنه بدولة شيلي 21وتحت  

30 /10 /2019

الفترة من البرونزية كوميتيه جماعي في بطولة العالم للكبار أسبانيا خاللالميدالية -

.2018/ 11/ 12حتى 11/ 2

كجم  في بطولة 68سنة ميزان حتى 21البرونزية كوميتيه شابات تحت الميدالية -

حتى10/ 23خالل الفترة من بأسبانياسنة 21العالم للشباب والناشئين وتحت
1 /11 /2017.



الالعب علي الصاوي

67كوميتيه وزنالكارتيهبطل العالم في 

كجم رجال
من أبرز نتائجه 

ك رجال 67كوميتيه وزن الذهبية الميدالية -

كبار في بطولة إفريقيا للناشئين والشباب وال
حتى 2/ 3خالل الفترة من ( المغرب–طنجه)

10 /2 /2020.

ردي كوميتيه فالذهبية المركز األول والميدالية –

ك والمركز األول كوميتيه جماعي في 67وزن 

ترة من البطولة اإلفريقية للكاراتيه رواندا خالل الف
.2018/ 9/ 4حتى 8/ 25

ك رجال في 67-الميدالية البرونزية كوميتيه -

ترة بطولة التضامن اإلسالمي بأذربيجان خالل الف
.2017/ 5/ 16حتى    5/ 9من 

21كيلو تحت 67المركز الثالث كوميتيه وزن -

تحت سنة في بطولة العالم للناشئين والشباب و

حتى 7/11خالل الفترة من بأندونيسياسنة 21
17/11 /2015.



املركزالوزنالتاريخاملكانالبطولةم
الثالثك62-م6/11/2012-1مدغشقر(الفرديمسابقة)االفريقيةالبطولة1

الثاينك62-م31/3/2013-28البحرينالخامسةالمفتوحةالبحرينبطولة2

الثالثك67-م4/7/2013–11/6تركياعشرالسادسةالمتوسطالبحرالعابدورة3

السادسك62-م21/7/2013-15املكسيكللتايكوندوالعالمبطولة4

الثاينك62-م5/10/2013-10/9اندونسيااالسالميالتضامنالعابدورة5

6
االلعابلدورةالمؤهلةالعالميةالتصفيات

م2016بالبرازيلاالولمبية
اخلامسك57-م16/12/2013-11إنجلرتا

االولك63-م1/3/2014-27/2البحرينالسادسةالبحرينبطولة7

االولك57-م17/2/2014-14االقرصاالوليالدوليةاالقصربطولة8

الثاينك57-م16/3/2014-15هولنداالمفتوحةالدوليةهولندابطولة9

الثاينك57-م9/5/2014-5تونسعشرالثالثةاالفريقيةالبطولة10

اخلامسك57-م6/7/2014-2الصنياالوليالكبريللجائزةالعالمبطولة11

الثالثك62-م24/11/2014-20فرنساالمفتوحةالدوليةباريسبطولة12

الرابعك57-م4/12/2014-2املكسيكالرابعةالكبريللجائزةالعالمبطولة13

اخلامسك57-م17/5/2015-12روسياللتايكوندوالعالمبطولة14

الثالثك57-م31/5/2015-30النمساالمفتوحةالدوليةالنمسابطولة15

الثاينك57-م29/6/2015-26اسرتالياالمفتوحةالدوليةاستراليابطولة16

الثالثك57-م17/8/2015-13روسياالكبريللجائزةالعالمبطولة17

االولك57-م30/8/2015-29بولنداالمفتوحةالدوليةبولندابطولة18

(إنجازات ) 
(هداية أمحد مالك وهبه / الالعبة ) 



املركزالوزنالتاريخاملكانالبطولةم

الثالثك57-م6/9/2015-3اندونسيابطولة اندونسيا الدولية المفتوحة19

الثاينك57-م18/9/2015-15الكونغودورة االلعاب االفريقية الحادية عشر20

دورة االلعاب العالمية العسكرية السادسة21
كوريا 

اجلنوبية
االولك57-م25/9-14/10/2015

الثالثك57-م9/11/2015-4كرواتيابطولة كرواتيا الدولية المفتوحة22

الثاينك57-28/11/2015-27املغرببطولة المغرب االولي المفتوحة23

االولك57-م7/12/2015-4املكسيكبطولة العالم للجائزة الكبري النهائية24

النهائية الكربيم وذلك من خالل مشاركتها يف بطـــولة العامل للجائزة 2016والتأهل لدورة االلعاب االوملبية ريو دي جانريو 

م وحصوهلا عيل 7/12/2015-4خالل الفرتة من ( املكسيك –مكسيكو سيتي) للتايكـوندو والتي أقيمت بمدينة 

(.املركز االول وامليدالية الذهبية ) 

االولكج57-م25/2/2016-23االماراتبطولة الفجيرة الرابعة المفتوحة25

الثالثكج57-م6/3/2016-4القاهرةبطولة االقصر الدولية الثالثة26

الثالثكج57-م17/4/2016-16اسبانيابطولة اسبانيا الدولية المفتوحة27

االولكج57-م21/5/2016-20بورسعيدالبطولة االفريقية للتايكوندو28

الثالثكج57-م20/8/2016-17الربازيلدورة االلعاب االولمبية29

الثاينك57-م11/12/2016-8أزربيجانبطولة العالم للجائزة الكبري النهائية30

الثاينكج73-م30/3/2018-28املغربللتايكوندوG4البطولة االفريقية 31

الثالثكج67-م1/7/2018-28/6أسبانيادورة العاب البحر المتوسط32

الثالثكج62-م9/6/2019-7إيطالياالكبريبطولة العالم للجائزة 33

االولكج67-م24/2/2019-20الغردقةبطولة مصر الدولية السادسة34

االولكج67-م23/7/2019-22املغربعشرالثانيةاالفريقيةااللعابدورة35

الثالثكج67-م27/10/2019-17الصنيالسابعةالعسكريةالعالميةااللعابدورة36

دورةللالمؤهلةللتايكوندواالفريقيةالبطولة37

م2020طوكيواالولمبية

املغرب
م22-24/2/2020

االولكج67-



(إنجازات) 

(يعيسسيف حسين شريف / الالعب ) 

املركزالوزنالتاريخاملكانالبطولةم

الثالثك73-م23/3/2014-18الصنيالتصفيات العالمية للشباب 1

االولك73-م1/3/2014-27/2البحرينبطولة البحرين السادسة2

االولك73-م29/5/2014-25بتسوانادورة االلعاب االفريقية الثانية للشباب 3

الثالثك73-م29/8/2014-17الصنيدورة االلعاب االولمبية للشباب4

الثالث مك74-م23/2/2015-21االسكندريةالبطولة االفريقية الدولية5

الثالثك74-م1/3/2015-27/2االقرصبطولة االقصر الدولية الثانية6

االولك74-م15/3/2015-12هولندابطولة هولندا الدولية المفتوحة7

الثالثك74-م12/4/2015-10اسبانيابطولة أسبانيا الدولية المفتوحة8

الثالثك74-م31/5/2015-30النمسابطولة النمسا الدولية المفتوحة9

الثاينك74-م18/9/2015-15الكونغودورة االلعاب االفريقية الحادية عشر10

االولكج74-28/11/2015-27املغرببطولة المغرب االولي المفتوحة21

الثالثكج74-م7/2/2016-5املغربالتصفيات القارية للتايكوندو22

االولكج74-م25/2/2016-23االماراتبطولة الفجيرة الرابعة المفتوحة23

االولكج74-م15/3/2016-12قطربطولة قطر الدولية الثانية المفتوحة24

الثاينكج74-م17/4/2016-16اسبانيابطولة اسبانيا الدولية المفتوحة25

الثاينكج74-م21/5/2016-20بورسعيدالبطولة االفريقية للتايكوندو26

الثاينكج80-م11/12/2016-8أزربيجانالنهائيةالكبريبطولة العالم للجائزة 27



املركزالوزنالتاريخاملكانالبطولةم

االولكج74-م19/2/2017-17الغردقةالرابعةالدوليةمصربطولة28

االولكج74-م9/4/2017-7املغربللتايكوندوالرئيسكأسبطولة29

كوريا للكبارللتايكوندوالعالمبطولة30

م1/7/2017-20/6اجلنوبية
اخلامسكج74-

الثاينكج80-م25/9/2017-19املغربالثانيةالكبريالجائزةبطولة31

الثالثكج74-م30/3/2018-28املغربللتايكوندوG4االفريقيةالبطولة32

الثالثكج80-م28/5/2018-26النمساالمفتوحةالدوليةالنمسابطولة33

الثاينكج80-م1/7/2018-28/6أسبانياالمتوسطالبحرالعابدورة34

الثالثكج80-م21/9/2018-18الصنيالثالثةالكبريالجائزةبطولة35

الثالثكج80-م21/10/2018-18إنجلرتاالرابعةالكبريالجائزةبطولة36

الثاينكج74-م23/7/2019-22املغربعشرالثانيةاالفريقيةااللعابدورة37

الثاينكج80-م20/10/2019-17بلغارياللتايكوندوالكبريالجائزةبطولة38

الثالثكج80-م27/10/2019-17الصنيالسابعةالعسكريةالعالميةااللعابدورة39

دورةللالمؤهلةللتايكوندواالفريقيةالبطولة40

م2020طوكيواالولمبية

املغرب
م22-24/2/2020

االولكج80-



ثريا محمد يحيي 

مصر لكرة السلةمتنخبالعبة 

اإلنجازات الرياضية

وذلك اإلنجاز تاريخي ولم يحدث من قبل 3*3المصنفة السادسة علي العالم في 

2019في مصر سنة 

2011سنة 16احسن العبة في افريقيا تحت 

2012سنةسنة 18احسن العبة في افريقيا تحت 

اول مشاركة مع منتخب السيدات 

2014حصلت علي كأس احسن العبة في تصفيات افريقيا  سنة 

2015جناح في البطولة العربية سنة اجسن

2016احسن هدافة في الرمية الثالثية في البطولة العربية للمنتخبات سنة 

2017سنة لالنديةاحسن صانع العاب في البطولة العربية 

واحسن هدافة في 3*3احسن هدافة للرمية الثالثية في بطولة تصفيات افريقيا 

2018سنة لالنديةالبطولة العربية 
–3*3احسن العبة في بطولة افريقيا –احسن هدافة في بطولة أمم افريقيا 

2019سنة 3*3احسن هدافة في بطولة افريقيا 



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 اهلل 

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 

ولة في البطبشرط المشاركة

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

منتخب رجال
2020/ 3فرق سيف

التايكوندو18

هداية مالك
2020/ 2افريقيافردي

المغرب

نور حسين
2020/ 2افريقيافردي

2020/ 2افريقيافرديسيف عيسي

عبد الرحمن وائل
2020/ 2افريقيافردي

المالكمة19
الرحمن عرابيعبد

السنغال2020/ 2افريقيافردي





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6






