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اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال-اإلدارة المركزية لألداء الرياضي 

Sports News 

" We Have Challenge "



وزارة الشباب والرياضة 

إلدارة  المركزية لألداء الرياضي ا

اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال



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

سويةفي جعلهم يلعبون 



المصرى االتحادم

يةعرببطوالت ةأفريقيبطوالت يةدولبطوالت عالمبطوالت 
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1135السالح1

123تايكوندو2

61613المصارعة3

123الجودو4

224البدنيةالقوة5

1131326162228االجمالي



تاريخي وعالمية في بطولة العالم للمبارزة للشباب بالقاهرة في إنجاز كبير خمسة ميداليات 

للسالح المصري

نيف منتخب مصر للشباب لسالح السيف يتصدر قائمة عظماء العالم في اللعبة في التص

نقطة267العالمي المركز األول مصر برصيد 

معتزالميدالية البرونزية في سالح السابر لالعب ادهم 

لالعب محمد ياسين االيبهالميدالية الفضية في سالح 

السيدلالعب محمد االيبهالميدالية البرونزية في سالح 

شباباالبيهالفرق في سالح برونزية 



دو فئة مصر تحرز ثالث ميداليات في بطولة اسبانيا المفتوحة للتايكون
العبينالمشاركة بثالثة من  G1ال

عيسيكجم سيف 80وزن فضية -1

كجم74عبد الرحمن وائل وزن برونزية -2

كجم49نور حسين وزن برونزية -3



سمر حمزة مع الميدالية البرونزية

ارياللمصارعة ببلغدانكلوفلبطولة 

عمرو رضا يحرز الميداليه الذهبيه

بياد لتصفيات افريقيا المؤهله الولم

اح طوكيو للمصارعة الحرة بعد اكتس

10/0العب غينيا بيساو 



رومانية ترشح لدورة األلعاب األولمبية بطوكيو في المصارعة البطاقات بسبعة مصر تفوز 

والنسائيةوالحرة 

المصارعة الـــرومــانــيـــة

كجم67وزن 2019من بطولة العالم للمصارعة كيشو

كجم60بتونس وزن هيثم فهمي من التصفيات األفريقية 

كجم87األفريقية وزن محمد مصطفي من التصفيات 

كجم130عبد اللطيف منيع من التصفيات األفريقية وزن 

المـصـارعـة الـنـسـائـيـة

كجم76سمر حمزة من التصفيات األفريقية بتونس وزن 

كجم68إيناس خورشيد من التصفيات األفريقية وزن 

 الـحـرةالـمـصـارعـة

كجم125ضياء جودة من التصفيات األفريقية بتونس وزن 

كجم65بتونس وزن عمرو رضا من التصفيات األفريقية 



اليات حصل العبي منتخب مصر للسومو علي المركز االول ترتيب عام في بطولة الو

تكساسالمتحدة األمريكية والتي أقيمت في والية 

يزان حصل الالعب فتحي محمد ابو الركب علي المركز االول والميدالية الذهبية في م

كيلو100-

كيلو115-فاز الالعب معتز محمد بالمركز الثاني و الميدالية الفضية في ميزان 

كيلو 115+فاز الالعب كمال محمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 



لمنتخبات 3×3مصر علي قمة التصنيف العالمي لكرة السلة 

سنة 18الشباب والشبات تحت 



العالمىالتصنيف فىمحمد كارم يحتل المركز االول عالميا 

كروكيةلرياضة الجولف 



محمد منصور محمود يحرز 

ة الميدالية الذهبية في البطول

العربية للقوة البدنية

ضية ياسين نعيم يحرز الميدالية الف

يةفي البطولة العربية للقوة البدن

أميرة محمد مرسي تحرز الميدالية الذهبية 

دنيةوالفضية في البطولة العربية للقوة الب



لعربية لجمهورية مصر اطبقا للكوته المحددة تم حجز مقاعد فقط وسيتم تحديد االسماء النهائية : ملحوظة*

الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادلالخماسي الحديث1

مصر 2/2019بطولة االفريقية فردىشريف نظير

السباحة2

ية  فريق السباحة التوقيع
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

أمريكا2020/ 11أمريكا المفتوحةم حرة800مروان القماش

أمريكا2021/ 3أمريكا المفتوحةم فراشة100فريدة عثمان 

الرماية* 3

المكسيك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىعزمي محيلبه

الجزائر2019/ 11بطولة افريقيافرديمقعد( 10)عدد 

القوس والسهم4

زوجيمختلطزوجي 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

الجمباز5
مصر2020/ 3البطولة األفريقية جماعي اإليقاعيفريق الجمباز 

المانيا2019// 10بطولة العالمفنيمندي عصام محجوب  

تنس6
المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىميار شريف 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىمحمد صفوت 

تنس الطاولة7

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 والكياك8
المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةم200فردى سباق على حسن 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقيةم500فردى سباق سما أحمد

9
الفروسية

نايل نصار

المغرب10/2019االممكأسفرق
عبد القادر سعيد

سامح الدهان

زيادةمحمد طاهر 

الشراع 10
الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser radialخلود منسى 

الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser standardعلى بدوى 



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالنوعالالعبين المؤهليناالتحادم

مصر11/2019كاس األمم االفريقيةفرقسنة23تحت منتخب مصر كرة القدم 11

تونس10/2019تصفيات االفريقيةفردىعبد الخالق البناالتجديف12

مصر2020/ 1افريقيافرديابتسام زايدالدراجات13

تونس2020/ 1افريقيافرقمصر األولمنتخبكرة اليد14

المغرب2020/ 2التصنيف الدوليفرديفاروقجياناالكاراتيه* 15

السالح* 16

2020/ 2كأس العالمفرق شيشمنتخب رجال

2020/ 2افريقيافردي سيف سيداتحافظندي

2020/ 2كأس عالمفرق شيشمنتخب سيدات

2020/ 3كأس افريقيافرق سيفمنتخب رجال

التايكوندو17

2020/ 2افريقيافرديهداية مالك

المغرب
2020/ 2افريقيافردينور حسين

2020/ 2افريقيافرديسيف عيسي

2020/ 2افريقيافرديعبد الرحمن وائل

المالكمة18
السنغال2020/ 2افريقيافرديالرحمن عرابيعبد

3/2021عالمىتصنيف فردىيسرى رزق

19
ألعاب القوي

مصر2020/ 2منطقة القاهرة فرديمصطفي عمر 

مصر2020/ 12لقاءات التحديفرديمحمد مجدي

المصارعة20

هيثم محمود فهمي
مصارعة روماني فردي 

(كجم60)وزن
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

كازاخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراهيم كيشومحمد 

محمد مصطفي عبد هللا
مصارعة روماني فردي 

(كجم87)وزن 
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

محمد إبراهيم السيد 
مصارعة روماني فردي 

(كجم67)وزن 
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

عبد اللطيف محمد احمد
مصارعة روماني فردي 

(كجم130)وزن 
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

عمرو رضا رمضان
مصارعة حرة فردي وزن 

(كجم74)
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

ضياء الدين كمال جوده

مصارعة حرة فردي وزن 

تونس4/2021االفريقيةالبطولة(كجم125)

سمر عامر إبراهيم
فردي مصارعة نسائية

(كجم76)وزن 
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

ايناس مصطفي يوسف
مصارعة نسائية فردي 

(كجم68)وزن 
تونس4/2021االفريقيةالبطولة

لعربية لجمهورية مصر اطبقا للكوته المحددة تم حجز مقاعد فقط وسيتم تحديد االسماء النهائية : ملحوظة*





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6






