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كأس األمم االفريقية لكرة السلة: كرة السلة 

بلغ منتخب مصر للناشئات كأس 

العالم لكرة السلة بعد نجاحه في الفوز

في مباراة نصف نهائي كأس األمم 

.50-71اإلفريقية برواندا على أنجوال 

ثريا محمد تحرز جائزة أكثر 

مسجلة للنقاط في كأس األمم 

األفريقية لكرة السلة في 

نقطة٨٥السنغال برصيد 

رجال يحرز الميدالية الفضية في دورة األلعاب ٣×٣منتخب مصر للسلة 

اإلفريقية بالمغرب



بطولة كأس افريقيا بنيجيريا: تنس الطاولة 

أحرزت دينا مشرف العبة المنتخب 

الوطني لتنس الطاولة الميدالية 

الذهبية في بطولة كأس أفريقيا 

المقامة حاليا في الجوس بنيجيريا و 

.تأهلت لكأس العالم

و توجت دينا باللقب األفريقي بعد 

قوزها في المباراة النهائية على 

مواطنتها يسرا حلمي

أحرز عمر عصر العب المنتخب 

الوطني لتنس الطاولة الميدالية 

الذهبية في بطولة كأس أفريقيا 

.المقامة حاليا في الجوس بنيجيريا

وتوج عصر بالذهبية بعد فوزه على 

بعد ٣-٤زميله أحمد صالح بنتيجة 

و بذلك تأهل عصر مباراة قوية 

.لكأس العالم بالصين



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : تنس الطاولة 

مشرف الزوجي المصري دينا 

زوجي برونزية يحرز حلمىويسرا 

السيدات

صالح و محمد الزوجي أحمد 

الرجال زوجي يحرز فضية البيلي 

الطاولةلتنس 

عمر عصر يحرز برونزية فردى الرجال 

دينا مشرف تحرز ذهبية فردى السيدات 



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : تنس الطاولة 

منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة 

يحرز ذهبية الفرق ليتأهل لمنافسات

2020الفرق في أولمبياد طوكيو 

منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة و 

يحرز ذهبية الفرق ليتأهل لمنافسات 

2020الفرق في أولمبياد طوكيو 

يحرز ذهبية مسابقة الزوجي المختلط لتنس " عمر عصر و دينا مشرف"الزوجي 

"أحمد صالح و فرح عبد العزيز"الطاولة بينما ذهبت الفضية للزوجي المصري أيضا 



البطولة العربية للناشئين والشباب بتونس : كاراتيه

سنه بتونس بعد ٢١مصر تفوز بالبطولة العربية للكاراتيه للناشئين والشباب و تحت 

برونز٧فضة ٧دهب ١٩ميدالية متنوعة33الحصول علي 

ك ٥٣روان جمال -ك شابات دهب٤٨الجويلىياسمين ك ناشئين دهب٥٤+ملك احمد 

محمود عبد -دهب٢١كاتااسماء مجدى -شباب دهبكاتاكريم وليد -شابات دهب 

ك شابات ٥٩+نور ايهاب -ك شباب دهب٧٦+حازم احمد -ك شباب دهب ٦٣العزيز 

ك ٦٠زياد الغريب -دهب٢١ك ٥٠ميرنا هشام -دهب٢١ك ٥٥عمرو عالء -دهب 

فاطمه دهب ٢١ك ٨٤سامح ايمن -دهب ٢١ك ٥٥احالم حمدي -دهب ٢١

ك ٧٠عمروعبدالحميد-ك ناشئين فضه٥٧لؤي هشام -ك ناشئات فضه٤٧عبدالناصر 

كريم ايمن -فضة٢١ك ٦٧مؤمن احمد -ناشئين فضه٧٠+احمد طارق -ناشئين فضه

فضه٢١ك ٦٨ياسمين الهوارى -فضه٢١ك ٧٥



2019/ 8/ 31-19بالمغرب من دورة األلعاب االفريقية : كاراتيه 

على إسماعيل يحرز 

كجم ٦٧برونزية وزن 
فاروق تحرز برونزية جيانا

كجم ٦١وزن 

طه طارق يحرز برونزية وزن 

كجم ٨٤فوق 

كجم٥٥ياسمين عطية تحرز ذهبية وزن 



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : كاراتيه 

للكوميتيهمنتخب مصر للرجال 

يحرز برونزية الفرق بعد فوزه 

على الكاميرون

سارة عاصم تحرز فضية فردى 

للكاتاالسيدات 

للرجال و للكاتامنتخبي مصر الكاتايحرز فضية فردى شوقىأحمد 

ةالسيدات يحرزان الميدالية الفضي



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : كاراتيه 

رضوى السيد تحرز فضية 

كجم٥٠وزن 

مالك سالمة يحرز ذهبية 

كجم٦٠وزن 

فريال عبد العزيز تحرز 

كجم٦٨فضية وزن 

هللا ممدوح يحرز عبد 

كجم ٧٥فضية وزن 

منة شعبان تحرز فضية 

كجم٦٨وزن فوق 



14

2019/ 31-19خالل الفترة بالمغربدورة األلعاب االفريقية ( : سيدات)كرة الشاطئية 

بعد الغباشى يتأهل للنهائي و دعاء فريدة العسقالني للطائرة الشاطئية مصر منتخب 

الدورةفي موريشيوس بشوطين دون مقابل ليضمن لمصر ميداليتها التاسعة الفوز على 

بعد الفوز على ( سيدات )الشاطئية ذهبية الكرة الطائرة مصر يحرز منتخب 

بشوطين دون مقابلفي النهائي كينيا 



بطولة العالم في تونس   : الطائرةالكرة

منتخب مصر للطائرة للناشئين يحصل علي المركز الرابع في 

تاريخهبطولة العالم للمرة الثانية في 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب خالل الفترة : الكرة الطائرة 

نقاط٩منتخب مصر للرجال يحرز برونزية الكرة الطائرة برصيد 



كأس العالم للرماية البندقية بفنلندا  : الرماية 

كأس في مسابقة االسكيت لنهائي يتأهل محيلبةعزميالعالمي البطل 

١٢٥طبق من أصل ١٢٢العالم لرماية البندقية بفنلندا برصيد 

في منافسات االسكيت بعد إحرازه ٢٠٢٠تأهل عزمي ألولمبياد طوكيو 

طبق في النهائي٤٦برصيد برونزية كأس العالم لرماية الخرطوش 



2019/ 8/ 31–19من دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : الرماية 

تحرز ذهبية التراب ماجي عشماوي 

منافسات رماية البندقيةفي 

بعد تحقيقهالتراب أحمد قمر يحرز ذهبية 

في النهائيطبق ٤٤

للتراب كما المختلط الزوجي يحرز برونزية " أحمد زاهر و سوزان جابر"الزوجي 

المختلط للتراب الزوجي يحرز ذهبية " ماجي العشماويأحمد قمر و "احرز الزوجي 



2019\8\4–7\28بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين خالل الفترة من :السباحة بالزعانف

منتخب مصر برونزية السباحة حقق 

× 4بالزعانف في المياه المفتوحة تتابع 

كيلومتر مختلط وذلك بعد منافسة 2

شرسة مع الدب الروسي والذي حل في 

المركز األول والمنتخب االوكراني في 

.المركز الثاني

حقق منتخب مصر برونزية السباحة بالزعانف في المياه المفتوحة ..للمرة الثانية 

كيلو متر وذلك بعد منافسة قوية مع العب المنتخب الروسي و الذي جاء في 6لمسافة 

.المركز االول و المنتخب االوكراني في المركز الثاني

الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب المصري وقد نجح الالعب مازن السيد في احراز 

.خالل بطولة العالم في انجاز جديد لمصر



البطولة العربية بالمغرب : السباحة

منتخب مصر للناشئين للسباحة يحقق لقب البطولة 

ميدالية متنوعة مقسمة ٤٠العربية بالمغرب بعد تحقيقه 

.برونزية16–فضية 9-ذهبية  15: الي 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب خالل الفترة : السباحة

متر فراشة ٥٠ذهبية في سباق حرزت السباحة العالمية فريدة عثمان العديد منها ا

ذهبياتهاوثاني ثانية٥٥:٦٢متر حرة بزمن ١٠٠سباق ثانية فضية ٢٥:٩٤بزمن 

كما ثانية٥٨:٧٩بزمن جديد لدورة األلعاب فراشة متر ١٠٠بذهبية سباق وتوجت 

ثانية٢٥:٠٦منافسات السباحة بزمن في متر حرة ٥٠فضية سباق احرزت 

احرز ثانية كما ٢٧:٥٢متر صدر بزمن ٥٠سباق فضية القماش يحرز السباح يوسف 

الثالثة علي التوالي  دقيقة المدالية ١:٠١:٥٢بزمن صدر متر ١٠٠فضية سباق 

دقيقة٢:١٤:٨٣بزمن صدر متر ٢٠٠فضية سباق 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب خالل الفترة : السباحة

على خلف هللا و محمد سامى يحرزان 

متر ١٠٠فضية و برونزية سباق 

و ٤٩:٨١بأزمنة التوالي حرة على 

ثانية٤٩:٨٥

٢٠٠سباق برونزية سالم كما احرز أحمد 

٤٠٠متر فراشة كما احرز برونزية سباق 

دقيقة٤:٢٨:٣٥متر متنوع بزمن 

٢٠٠سباق برونزية الشماع احرز ياسين 

سباق دقيقة وفضية ٢:٠٣:١٧بزمن ظهر 

دقيقة٢:٠٣:٩٨متر متنوع بزمن ٢٠٠

عبد الرحمن سامح يحرز ذهبية سباق 

ثانية ٢٣:٨١بزمن فراشة متر ٥٠

كما ذهبت الفضية لالعب على خلف 

ثانية٢٣:٨٨هللا بزمن 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب  من الفترة : السباحة

دقيقة١٧:٠٦:٧١بزمن متر حرة ١٥٠٠سباق ذهبية مورو أحرزت هانيا 

دقيقة وتتوالي ٢:٠٤:٣١بزمن حرة متر ٢٠٠كما احرزت ذهبية سباق 

بزمن مترحرة٤٠٠و تتوج بذهبية سباق ذهبياتهاثالث اإلنجازات وتحرز 

متر حرة بزمن ٨٠٠بذهبية سباق ذهبياتهارابع دقيقة واحرزت ٤:٢١:٣٦

دقيقة٨:٥٤:٠١

دقيقة كما احرز البرونزية ٧:٥٧:٢١بزمن متر حرة ٨٠٠أحمد أكرم يحرز ذهبية سباق 

و يتوج بذهبية ذهبياتهدقيقة كما احرز ثاني ٣:٥١:٨١بزمن متر حرة٤٠٠في سباق  

دقيقة١٥:١٩:٤٩متر حرة بزمن ١٥٠٠سباق 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب خالل الفترة : السباحة

"  عام١٥"نور الجندي 

٢٠٠تحرز ذهبية سباق 

فراشةمتر 

١٥"سارة سليمان 

تحرز برونزية " عام

متر صدر ١٠٠سباق 

منافسات في متر حرة ٤٠٠سباق احرز السباح مروان القماش فضية 

دقيقة٣:٥٠:٩٥السباحة بزمن 

١٥"روان الدماطى 

تحرز برونزية " عام

متر صدر ٢٠٠سباق 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب خالل الفترة : السباحة

للرجال يحرز فضية سباقمصر منتخب 

٣:٢١:٨٣تتابع بزمن حرة ١٠٠×٤

متر ٢٠٠×٤ذهبية سباق كما احرز 

دقيقة٧:٢٥:٤١تتابع حرة بزمن 

يحرز فضية سباقللرجال منتخب مصر 

متنوع ١٠٠×٤التتابع 

دقيقة٣:٤٢:١٠بزمن

منتخب السيدات فضية وأحرز ايضا 

دقيقة٣:٥٣:٥٣نفس السباق بزمن 

منتخب مصر للسباحة يحرز فضية 

متنوع ١٠٠×٤سباق التتابع المختلط 

دقيقة٣:٥٣:٩٣بزمن 

تتابع ١٠٠×٤فضية سباق كما حقق 

دقيقة٣:٣٤:٣١سباحة حرة بزمن 

منتخب مصر للسيدات للسباحة 

٢٠٠×٤يحرز فضية سباق التتابع 

دقيقة٨:٤٠:٢٩سباحة حرة بزمن 

منتخب مصر للسباحة للسيدات 

حرة ١٠٠×٤يحرز فضية سباق 

دقيقة٤:٢٠:٠٧تتابع بزمن 



2019/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب خالل الفترة : السباحة

٢٠٠مروان القماش يحرز ذهبية سباق 

دقيقة بينما ١:٤٩:١٠بزمن متر حرة 

ذهبت البرونزية لبطلنا الشاب ياسين 

دقيقة١:٤٩:٤٠الشماع بزمن 

ذهبية سامى احرز السباح محمد 

بزمن جديد لدورة ظهر متر ٥٠سباق 

ثانية٢٥:٢٦األلعاب 

٥٠على خلف هللا يحرز ذهبية سباق 

برقم جديد لدورة األلعاب حرة متر 

ثانية٢٢:١٧
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2019/ 8/ 10–7بطولة العالم للناشئين بأوزباكستان من : التايكوندو 

التايكوندو الميدالية البرونزية في لناشئين المنتخب الوطني عب الاحرز محمد حسن

.المقامة بأوزباكستانكجم ببطولة العالم للناشئين ٦٥+منافسات وزن 

يحقق الميدالية محمد أسامة 

كجم 49البرونزية وزن 
نور حسين تحرز فضية وزن 

كجم٤٩



منة ماهر تحرز برونزية 

كجم٧٣وزن فوق 

٧٣ميسون إيهاب تحرز ذهبية وزن 

كجم

معاذ نبيل يحرز فضية

كجم٥٤وزن 

البطلة األوليمبية هداية مالك تحرز 

كجم ٦٧ذهبية وزن 

2019/ 8/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب الفترة من : التايكوندو 

عبد الرحمن درويش يحرز 

كجم٨٧فضية وزن فوق 



2019/ 8/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب الفترة من : التايكوندو 

احرز الالعب سيف عيسى 

كجم٧٤فضية وزن 

كما أحرزت الالعبة روان 

كجم٦٢وزن رفاعي فضية 

عبد الرحمن وائل يحرز 

كجم٦٨فضية وزن 

رضوى رضا تحرز 

كجم٥٧فضية وزن 
صالح خيرى يحرز فضية

كجم٨٧وزن 
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المؤهلة لطوكيوالتصفيات االفريقية : الهوكي 

منتخب مصر للهوكي حقق المركز 

الثاني  في التصفيات األفريقية 

2020المؤهلة ألولمبياد طوكيو 

المقامة بجنوب افريقيا
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2019/ 8/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : جودو

عبد الرحمن محمد -كجم٧٣حصل على عبد المعطى ذهبية وزن : حصاد بعثة الجودو

برونزية الزنان لمياء -كجم٦٦وزن برونزية محمد عبد الموجود -كجم٨١ذهبية وزن 

-كجم٨١وزن عثمان برونزية هللا عبد -كجم٥٧وزن 

بااليبونبعد فوزه على بطل المغرب كجم ١٠٠درويش يحرز ذهبية وزن رمضان -1

كجم بعد فوزه على بطل تونس٩٠علي حازم احرز ذهبية وزن -2

كجم ٧٨برونزية وزن فوق : شفيق كريمان -3



32

بطولة العالم للناشئين : كرة اليد 

و يتوج بطال للعالم 32/28منتخب مصر لكرة اليد يفوز على ألمانيا بنتيجة 

التاريخفي للناشئين لكرة اليد ألول مرة 

أفضل " دودو"هشام الالعب أحمد 

العب في بطولة العالم للناشئين
افضل "الالعب عبد الرحمن حميد 

حارس في بطولة العالم للناشئين

وليد هدف توج الالعب حسن 51بـ

لليد للناشئينبطولة العالم هداف 



2019/ 8/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : كرة اليد 

في النهائيمنتخب مصر للشباب يحرز فضية كرة اليد بعد الخسارة من أنجوال 

٣١/٢٥بنتيجة 
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2019/ 8/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : البلياردو 

تحرز فضية منافسات فردى السيداتالفضية االولي لمصر جنتان العسكري 

"االسنوكر"البلياردو في 

بلياردو"االسنوكرمنافسات الفردي في عبد الرحمن عبد الحميد يحرز فضية 



35

2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : التجديف 

تحرز فضية سباق القارب حجازي دارين 

منافسات التجديف في متر ١٠٠٠الفردي 

فضية دقيقة كما احرزت ٣:٥٨:٣٤بزمن 

متر في ٥٠٠سباق القارب الفردي 

دقيقة١:٤٧:٣٧التجديف بزمن 

عبد الخالق البنا يحرز فضية سباق 

متر بزمن ١٠٠٠الفردي القارب 

دقيقة٣:٢٣:٦٣

أحمد عبد العال يحرز فضية سباق القوارب 

٣:٣٤:٣٧بزمن متر ١٠٠٠الخفيفة 

دقيقة

مريم عبد اللطيف تحرز برونزية سباق

بزمن متر ١٠٠٠القوارب الخفيفة 

دقيقة٤:٠٢:٨٥



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : التجديف 

عبد الخالق البنا يحرز فضية سباق 

متر في منافسات ٥٠٠القارب الفردي 

دقيقة١:٣١:٨٩التجديف بزمن 

محمد عالء يحرز برونزية سباق 

في متر ٥٠٠القوارب الخفيفة 

دقيقة١:٣٨:١١التجديف بزمن 

المختلط الزوجي يحرز ذهبية سباق " حجازيعبد الخالق البنا و دارين "الزوجي 

دقيقة٣:٢٥:٧٣بزمن متر ٥٠٠×٢



2019/ 8/ 29–24غرب أسيا للناشئين وبطولة البطولة العربية : الريشة الطائرة

البطولة العربية في حصدت بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة المشاركة 

وذلك خالل ( عمان ) سنة والتي أقيمت باألردن ١٧سنة وتحت ١٥للناشئين تحت 

:سنة ١٥تحت منتخب ٢٠١٩/ ٢٦/٨-٢٤الفترة من 

األول محمد رفعت على المركز والالعب عمر محمود محمد حسن حصل الالعب 

محمد حسن على المركز حصل الالعب محمود (بنينزوجي )الذهبية والميدالية 

(فردي بنين)الثاني والميدالية الفضية 

ياسر على المركز الثاني والميدالية والالعبة دانيه عمر محمد رفعت / الالعبحصل 

فردي )حمدي على الميدالية البرونزية حصلت الالعبة ريم (زوجي مختلط)الفضية 

(بنات

:سنة١٧تحت منتخب 

باسم على المركز الثاني والميدالية الفضية والالعبة ملك هشام حصلت الالعبة جنا 

(زوجي بنات) - إسماعيل محمد على المركز والالعب محمد الالعب يوسف حصل 

(زوجي بنين)الثاني والميدالية الفضية  - يوسف محمد الالعب حصل كالً من 

(فردي بنين)محمد على الميدالية البرونزية والالعب إسماعيل  - الالعب حصل 

(زوجي مختلط) هشام على الميدالية البرونزية والالعبة جنا محمد إسماعيل 



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب  : الريشة الطائرة 

منتخب مصر للريشة الطائرة يحرز 

برونزية الفرق

تحرز برونزية فردى هاني ضحى 

السيدات للريشة الطائرة

و هادية حسنى يحرز هاني ضحى الزوجي 

السيدات بعد الفوز على زوجي ذهبية 

في النهائينيجيريا 

"  و أدهم الجملهاني ضحى "الزوجي 

د بعالزوجي المختلط يحرز فضية مسابقة 

الزوجي الجزائريمن النهائي خسارة 



2019/ 8/ 31–19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : الفروسية 

الفارس الدولي محمد طاهر يحقق الميدالية الفضية مع منتخب 

مصر للفروسية في منافسات الفرق



2019/ 8/ 9–1( ناشئين -شباب –كبار ) العالم بطولة : اسكواش 

سيدات –رجال المسابقاتعلي اللعبة في جميع االسكواشالسيطرة المطلقة لملوك 

(ناشئين-شباب –كبار )



31/8/2019-19االفريقية بالمغرب دورة األلعاب ( : الثالثي ) الترايثلون

تحقق الميدالية الذهبية السالمونيبسملة 

١:١٧:٥٧يحرز برونزية الفرق بزمن " الثالثي"للترايثلونمنتخب مصر 



31/8/2019-19االفريقية بالمغرب دورة األلعاب : رفع االثقال 

والمجموع النتر فضيتين هبة أحمد تحرز 

كجم ضمن منافسات رفع ٤٩وزن في 

النتر و في كجم ٩٣األثقال بعد رفع ثقل 

المجموعفي كجم ١٦٢

٦٧أحمد سعد يحرز ذهبية الخطف لوزن 

منافسات رفع األثقال بعد رفع في كجم 

ايضا  ذهبيتي النتر كجم واحرز ١٣٤ثقل 

كجم في منافسات ٦٧و المجموع لوزن 

كجم في ١٦٥رفع األثقال بعد رفع ثقل 

كجم في المجموع٢٩٩النتر و 

رجب عبد الحي يفوز بالميدالية الذهبية

كجم102في الخطف في وزن 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : رفع االثقال 

بسمة عماد تحرز الميدالية الفضية 

الخطف برفع في كجم 59-وزن 

كجم88وزن 

النتر و فضيتي بسمة إبراهيم تحرز 

١١٤بعد رفع ثقل كجم ٥٩المجموع لوزن 

المجموع ليصبح في ٢٠٢كجم نتر و 

فضيات٣مجموع ميدالياتها 

رانيا محمود تحرز ذهبية 

بعد كجم ٧١الخطف لوزن 

كجم٩٩رفع ثقل 

حليمة عباس تفوز 

بالميدالية الذهبية في 

87+الخطف في وزن 

سمر حبشي تفوز 

بالميدالية الذهبية في 

87الخطف وزن 



31/8/2019-19االفريقية بالمغرب دورة األلعاب : رفع أثقال 

ي األفريقيين فكريم أبو كحلة يحطم الرقمين 

في كجم ٢٠١برفع ثقل والمجموع النتر

كجم و يحرز ذهبيتين ٣٦٥النتر و مجموع 

كجم٨٩لوزن 

٧٦سارة سمير تحرز ذهبية الخطف لوزن 

ذهبيتي النتر و المجموع بعد كجم وأحرزت 

كجم١٣٣رفع ثقل 

ذهبيتي النتر محمد سليم يحرز 

بعد تحطيمه كجم ٩٦لوزن والمجموع 

في كجم ٢٠٨برفع ثقل األفريقي الرقم 

المجموعفي كجم ٣٧٣النتر و 

مصطفى وحيد يحرز فضية الخطف لوزن 

واحرزكجم ١٣٨كجم بعد رفع ثقل ٧٣

كجم٧٣والمجموع لوزن النترفضيتي 



31/8/2019-19االفريقية بالمغرب دورة األلعاب : رفع أثقال 

عبد الرحمن محمد يفوز بالميدالية 

كجم109+الذهبية في الخطف في وزن 

جابر فرحان يفوز بالميدالية الفضية

كجم109في منافسة الخطف في وزن 

محمد إيهاب يحرز ذهبية الخطف 

كجم ١٦٠بعد رفع ثقل كجم ٨١لوزن 

كما احرز ذهبيتي النتر و المجموع في 

كجم ١٩٠بعد رفع ثقل كجم ٨١وزن 

كجم٣٥٠في النتر و مجموع 

إسراء السيد تحرز فضية الخطف في 

كجم ٩٦كجم بعد رفع ثقل ٦٤وزن 

د الشابة نعمة سعيبطلتنا بينما ذهبت 

كجم ١١٧فضية النتر برفع ثقل 

كجم٢٠٧وبرونزية المجموع برقم 



31/8/2019-19االفريقية بالمغرب دورة األلعاب : الشطرنج 

منتخب مصر للشطرنج يحرز ذهبية 

فوز و تعادل وحيد٨الفرق بعد تحقيقه 

السريع الشطرنج يحرز ذهبية عدلي أحمد 

ذهبت الفضية لباسم أمينللرجال بينما 

وفا تحرز لمصر شروق ٤١الذهبية رقم 

السريع والخاطف ذهبية الشطرنج 

ا بينما ذهبت الفضية لشقيقتهللسيدات

وفاشاهندة

باسم أمين يحرز ذهبية الشطرنج الخاطف 

للرجال بينما ذهبت الفضية لزميله أحمد عدلي



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : السالح 

تحرز برونزية الشرقاوي يارا 

في منافسات سالح الشيش

الميدالية البرونزية احرز سامر بينما احرز مهاب السيفمدحت معتز يحرز فضية سالح 

السيفمنافسات سالح في 

بطلنا الشاب محمد ياسين يحرز برونزية 

سالح سيف المبارزة للرجال بينما تأهل 

النهائيأحمد السيد إلى 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : السالح 

تحرز فضية سالح هاني نهى 

الشيش 

محمد حمزة يحرز برونزية سالح 

الشيش للرجال بينما تأهل عالء 

للنهائيالدين أبو القاسم 

عالء الدين أبو القاسم األوليمبي البطل 

يحرز ذهبية سالح الشيش بعد فوزه على

١٥/٥بنتيجة في النهائي بطل تونس 

سارة تامر تحرز فضية سالح سيف 

للسيداتالمبارزة 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : السالح 

لينا محمد تحرز برونزية سالح 

للسيداتالسيف 

ندى حافظ تحرز ذهبية سالح 

السيف للسيدات 

في النهائيمنتخب مصر لسالح السيف للرجال يحرز ذهبية الفرق بعد فوزه على تونس 

في النهائييحرز ذهبية الفرق بعد الفوز على تونس للسيدات منتخب مصر 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : السالح 

السالح منتخب  Epee يفوز

وذلك بعد فوزة الذهبية بالميدالية 

في النهائي43\45علي المغرب 

 Sabreمنتخب السالح 

ة الذهبيسيدات يفوز بالميدالية 

بعد الفوز علي المغرب في 

النهائي



2019/ 8/ 31-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : العاب القوي 

شهاب عبد العزيز يحرز ذهبية قذف 

متر٥٩:٢٩بمسافة فىالقرص 

بسنت حميدة في التاريخللمرة األولى 

بزمن متر ١٠٠تحرز برونزية سباق 

ثانية١١:٣١

فىمحمد مجدى يحرز فضية دفه الجلة 

متر٢٠:٨٥ألعاب القوى بمسافة 

مصطفى رمضان يحرز فضية مسابقة 

العشاري المركب



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : ألعاب القوي 

فاطمة البندارى تحرز فضية القفز 

منافسات ألعاب القوى برقمفي بالزانة 

أحرزت بطلتنا دينا متر كما ٤:١٠

متر٤الطباع الميدالية البرونزية برقم 

مصر تسيطر على منصة تتويج اإلطاحة 

ألعاب القوى حيث أحرز في بالمطرقة 

متر ٧٢:٥٠مصطفى الجمل الذهبية بمسافة 

الفضية العشري أحرز عالء الدين بينما 

أحرز إسالم محمد متر كما ٧٢:٠٤بمسافة 

متر٧١:٣٦البرونزية بمسافة 

200تتأهل الى نهائي " بسنت حميدة"بطلتنا 

ثانية ويذكر 22.83متر عدو برقم مصري جديد 

متر عدو100انها حصلت علي برونزية 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : القوس والسهم 

منتخب مصر للسيدات للقوس و السهم يحرز ذهبية الفرق بعد الفوز على ساحل 

في النهائيالعاج 

منتخب مصر للرجال للقوس و السهم يحرز ذهبية الفرق بعد فوزه على منتخب 

في النهائيتونس 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : القوس والسهم 

"  زوجي المختلط"منتخب مصر 

للقوس و السهم يحرز ذهبية 

الفرق بعد فوزه على منتخب 

في النهائيناميبيا 

مثل الزوجي المختلط يوسف 

طلبة وريم منصور وضمنوا 

2020التأهل الي اولمبياد طوكيو

اسماعيل امل 

الميدالية تحرز 

فردى البرونزية 

سيدات وحقق 

يوسف طلبة ايضا

بفوز بالميدالية 

البرونزية في 

فردي الرجال



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : الجمباز 

يحرز ذهبية الفرقالفني منتخب مصر للسيدات للجمباز 

فرح الفردي العام  فرح أحمد تحرز ذهبية 

في حسين وذهبية جهاز عارضة التوازن 

نقطة وذهبية جهاز ١٢:٧٦٦الجمباز بدرجة 

١٢:٥٦٦الجمباز بدرجة المتوازي في 

الفردي يحرز برونزية إلهامي محمد 

الفني للرجال كما احرز العام للجمباز 

برونزية جهاز حصان القفز برصيد 

نقطة١٣:٥١٦



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : الجمباز 

طمان تحرز ذهبية جهاز حصان نانسي 

نقطة١٢:٨٣٣الجمباز بفي القفز 
على زهران يحرز ذهبية جهاز الحلق 

في الجمباز

مندى محجوب تحرز ذهبية الحركات 

أحرزت نقطة كما ١٢:٣٠٠بدرجة األرضية 

نقطة١٢:٢٣٣طمان الفضية بدرجة نانسي 

كريم أيمن يحرز ذهبية جهاز 

نقطة١٢:٩٠٠العقلة بدرجة 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : والكياكالكانوي 

أحمد البدويهى و "الزوجي 

يحرز برونزية " عمرو أبو زيد

في زوجي متر ١٠٠٠سباق 

دقيقة٣:٤١:٤٦٢الكاياك بزمن 

متر ٥٠٠سما فاروق تحرز برونزية سباق 

بزمن الكاياكفي منافسات الفرديالقارب 

٢:١٣:٤٢٢

كما فازت بالميدالية البرونزية  في سباق 

متر سيدات بزمن قدره ٢٠٠نهائي 

٤٤.٨١٣

فرح و حبيبة محسن يحرز الزوجى

الزوجىبرونزية سباق القارب 

٢:٠٦:٨٣٣الكاياكفىمتر ٥٠٠



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : والكاياكالكانوي 

يحرز فضية للكاياكمنتخب مصر 

متر ٥٠٠الرباعي سباق القارب 

١:٣١:٢٦٦بزمن 

يحرزللكاياكمنتخب مصر للسيدات 

٥٠٠الرباعي فضية سباق القارب 

١:٥٢:٣٣متر بزمن 

الميدالية البرونزية على احمد يحرز 

متر٢٠٠سباق فىالكانوىفى

زوجي السيدات حبيبة و فرح محسن 

يحصالن على المركز الثاني وفضية 

٢٠٠سباق 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : المصارعة 

كجم ٦٠هيثم فهمى يحرز ذهبية وزن 

المصارعة الرومانيةمنافسات في 

محمد إبراهيم كيشو يحرز ذهبية وزن 

المصارعة الرومانيةفي كجم ٦٧

محمد إيهاب يحرز فضية وزن 

المصارعة الرومانيةفىكجم ٧٧



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : المصارعة 

نور الدين حسن يحرز فضية وزن 

المصارعة الرومانيةفىكجم ٩٧

محمد مصطفى متولى يحرز برونزية 

المصارعة الرومانيةفىكجم ٨٧وزن 
عبد اللطيف منيع يحرز ذهبية وزن 

المصارعة الرومانيةفىكجم ١٣٠

حسام مرغني يفوز بالميدالية الذهبية 

كجم في المصارعة الحرة97في وزن 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : المصارعة 

جمال محمد يفوز بالميدالية البرونزية في

في المصارعة الحرة57وزن 

عمرو رضا يفوز بالميدالية البرونزية 

بعد في المصارعة الحرة 65في وزن 

الفوز بعدم التكافؤ علي العب تشاد

ية سامي مصطفي يفوز بالميدالية الفض

الحرةكجم للمصارعة 74في وزن 

ية خالد عبد هللا يفوز بالميدالية الذهب

كجم في المصارعة 125في وزن 

االحرة بعد التفوق علي بطل نيجيري



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : المالكمة 

٩١يوسف كرار يحرز برونزية وزن 

من نصف انسحابه المالكمة بعد في كجم 

الوجهفي لتعرضه إلصابة قوية النهائي 

يحرز ذهبية وزن عرابي عبد الرحمن 

المالكمة بعد فوزه على في كجم ٨١

في النهائيبطل الكونغو الديمقراطية 

٩١يسرى رزق يحرز ذهبية وزن فوق 

المالكمة بعد فوزه على بطل فىكجم 

في النهائيالكونغو الديمقراطية 



31/8/2019-19دورة األلعاب االفريقية بالمغرب : تنس ارضي  

األرضي ميار شريف تحرز ذهبية التنس 

ألول ٢٠٢٠و تتأهل ألولمبياد طوكيو 

تاريخ مصر بعد فوزها على فىمرة 

في النهائيبطلة جنوب أفريقيا 

للرجال و صفوت األرضي محمد 

يحرز ٢٠٢٠يتأهل ألولمبياد طوكيو 

التاريخفي مرة ألول ذهبية التنس 

منتخب مصر للتنس للسيدات يحرز ذهبية 

في النهائيالفرق بعد فوزه على المغرب 

منتخب مصر للرجال للتنس يحرز فضية 

في النهائيالفرق بعد الخسارة من المغرب 



2019/ 8/ 6–3بطولة االولمبياد الخاص من : كرة قدم 

ندالفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية في األولمبياد الخاص لكرة القدم باله

تمكن منتخب مصر لألولمبياد الخاص لكرة القدم تحقيق الفوز على منتخب النمسا 

في المباراة النهائية التي جمعت بينهم صباح اليوم لتحديد المراكز االول والثاني 

تشينايفي بطولة األولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتي تستضيفها مدينة 

.أغسطس الجاري٦حتي ٣الهندية خالل الفترة من 
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الرياضيلحافزالمستحقةالبطوالتبمتابعةاإلدارةتقوم-

.مسئولالاالتحادقبلمنبالبطولةمسابقةكلانتهاءعقبالخاصةالمعتمدةالنتائجاستالمتم-

افةكلمناقشةابريلبشهرعامكلالرياضيةاالتحاداتمسئوليمعثانوياجتماععقديتم-

.حافزالبعامالخاصالرياضيالموسمخاللتمتالتيوااليجابيةالسلبيةوالجوانباإلجراءات

.الرياضيالحافزلدرجاتالمستحقينالطالببياناتتجميعمناالنتهاء-

منالكمناعتمادهابعداالتحاداتمندوبيمنالرياضيالحافزاستحقاقاستماراتاستالميتم-

.(االتحاد،النادي،التعليميةاإلدارة،المدرسة)

تربيةالوزارة)منكالالىالمركزيةواإلدارةالعامةاإلدارةقبلمنالمعتمدةالكشوفتسليميتم-

انعلى(ياالعلالعسكريةوالمعاهدكلياتتنسيقمكتبالشرطة،كليةتنسيقمكتب،والتعليم

.العامةةللثانويالنهائيةالنتائجوالتعليمالتربيةوزارةإلعالنالمقررالموعدقبلذلكيكون

وفبالكشأسمائهمالواردالالعبينلكافةالرياضيالحافزلدرجةالمعتمدةالشهاداتطباعةتم-

.(المعتمدة

زارةواعالنعقبلالعبينتسليمهايتمانعلىالرياضيةاالتحاداتلمندوبيتسليمهايتم-

بيانمنورةصالطالبتسليميتمانشرطعلىالعامةللثانويةالنهائيةالنتائجوالتعليمالتربية

.بهمالخاصالنجاح

ةالتربيبكلياتالخاصةالقدراتاختباراتاجتازواالذينللطالبالمعتمدةالشهاداتطباعة-

ارللقرطبقاوذلكالكلىالمجموعشرطدونالكلياتبهذهبااللتحاقلهمللسماحالرياضية

.2017لسنة(130)رقمالوزاري

الكلياتةلكافتقديمهايتمالتياتحاداتهممنوالمعتمدةالالعبينلكافةاإلداريةالشهاداتاعتماد-

.التنسيقمكتباعمالنهايةحتىالخاصةوالمعاهد



توزيع الطالب المستحقين للحافز الرياضي حسب الدراجات موزعا على اللعبات عن 

2018/2019الموسم 
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2018/2019حصاد التفوق الرياضي للموسم 

صدر قرار وزير التربية والتعليم 

بشأن منح الحافز الرياضي رقم 

وذلك بعد الغاء 2016لسنة 206

مرحلتي الثانوية العامة وأصبحت 

:سنة واحدة ودرجاتها كالتالي 

الرابع الثالث الثاني األول المركز –البطولة                  

12 16 20 24 بطوالت العالم والدورات االولمبية

6 10 14 18 (البحر األبيض المتوسط–االفريقية : ) الدورات –البطوالت 

4 6 8 12 العربية المدرسية -العربية : )البطوالت والدورات 

3 5 6 8 بطوالت الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الفني 

.واالتحادات الرياضية 




