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للحافز والتكريم ورعاية االبطال اإلدارة العامة -االدارة المركزية لألداء الرياضي العدد األول                                        

حصاد مصر 

عن شهر 

مايو ويونيو
أجندة البطوالت 

2019العدد األول يونيو  

دارة العامة للحافز والتكريم ورعاية البطالشهرى منشور  يصدر عن الإ

مون أموم يعد تكريم األبطال المتفوويين رياضويا  

الجوانوووووي التوووووي تاووووووم بهوووووا وزارة الشوووووباي 

ا  أو والرياضة ، حيث ان التكريم  سوواءا  ماديو

يو  مراكوز معنويا   يعد حافزا   للرياضيين لتحا
متادمة وميداليات واالحتفاظ باأللااي 

وخطوووة 2030فوووي أطوووار اسوووتراتيجية مصووور 

ة عموول وزارة الرياضووة فووي تلووت االسووتراتيجي

يم  الضخمة، تاوم اإلدارة العامة للحافز والتكور

ي بطووورل اليوووات تنفيووول جديووودة للحوووافز الرياضووو

ان مون تستند على المزيد مون الشوفافية واالتاو

خووووتل متابعووووة البطوووووالت وتسووووجيل البيانووووات

الخاصة بها إلا ما كانت داخل جمهورية مصر 

ز العربيووووة علووووى التطبيوووو  اإللكترونووووي للحوووواف

الرياضوووى الووول  سووويعد لوووللت  ، وكوووللت سووويتم

إعووووداد ضوووووابط ومعووووايير للموووون  الرياضووووية 

.بالمدارس والجامعات

المحليةالبطوالتبمتابعةإلدارةاتاوم

العامةالثانويةعنالرياضىللحافزالمستحاة

المحااينالتعبينتكريموكللت،فاط
.ةواألصعدالمستوياتكافةعلىلميداليات

اضىالريللحافزالجديدبالمشروعالعمليبدأ

عاملالحافزمناالنتهاءبعدالرياضيةوالمن 

الخاصةالميزانياتتوضعأنعلى2019

المحتلفةالتعليممراحلمنمرحلةبكل

الفعليللعددطبااووالجامعاتبالمدارس

علىهحصولنتيجةالرياضيةللمن المستح 

العالميةواألولمبيةوالدوراتالبطوالت

غىدستعالتيالتئحةطري عنواألفرياية
الشأنملا

:منلكتالرياضيةالمن نظامتنفيلسيتم

فيمسابااتإيامةيتمسوف:المدارس

راتوإختباالجري)األساسىالتعليممرحلة

تاسيمهايتمأنعلى(البدنيةللياية

مييسإلىوياسماإلبتدائىمماالمرحلتين

،(اإلبتدائىالثالثإلىاألولالصف)ممان

والمرحلة(السادسإلىالرابعالصف)

الرياضاتفيمساباات)اإلعدادية

(المختلفة

:يعادلهاماوالثانو التعليممرحلة

يالت(المختلاةالرياضاتفيمساباات)

ن مسيتموالتعليمالتربيةوزارةتنظمها

رياضيا  المتفوقالطالي

المحااينلألبطالرياضيةمن :الجامعة

الدوليالمستو علىلمراكز

اياأللععلىالمن نظامتطيب يتموسوف

يةبالثانوالرياضىالحافزتستح التي

.(لعبة35)ماعددوالعامة

وزارةبينتعاونبروتوكولإعدادجار 

ليموالتعالتربيةووزارةوالرياضةالشباي

.العالىالتعليمووزارةالفنيوالتعليم

للعتياتالعامةاإلدارةمعالتنسي جار 

للطتياإللتحاقشروطلمعرفةالدولية

موريةجخارجبالجامعاترياضيا  المتفويين

نالمتفوييالطتيلمساعدةالعربيةمصر

يةالرياضالمنحةعلىالحصولإجراءاتفي

الرياضىللتسوي العامةواإلدارة،وكلا

ويينللمتفمن لتاديمرعايةشركاتإليجاد

العربيةمصرجمهوريةخارجرياضيا  

األلعاي المحااة



ي،الرياضلألداءالمركزيةاإلدارةرئيسالوزارةوكيل–سالمنورمحمد/اللواءالسيديتقدم

البطالاورعايةوالحافزللتكريمالعامةاإلدارةعاممدير–الدمياطىإبراهيممحمد/األستاذوالسيد

الفرصةناإعطاءعلىوالرياضةالشبابوزير–صبحىأشرف/الدكتوراألستاذللسيدالشكربجزيل

.العملصالحأجلمنوإتقانبشفافيةالعملوعلىالتغيير،علىقادرينأنناإلثبات
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شكر وتادير
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بطولة العالم للشباي

كجم96وزنسيدأمحد/الالعبحقق
لرفعللشبابالعاملبطولةيفاألولاملركز

عددعلىحصولهبعدفيجىبدولةاألثقال

ذهبيهميداليات(3)

رفع األثاال

رانيا محمود 

أحمد سيد 

كجم76وزنحممودرانيا/الالعبةحققت
جىفيبدولةالعاملبطولةيفاألولاملركز

بواقعميداليات(3)عددعلىحصوهلابعد

ميدالية(1)عدد،ذهبميدالية(2)عدد

فضة

عبدهللا جتل 

كجم96وزنجاللعبدهللا/الالعبحقق

العالمببطولةالسادسالمركز
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يا كأس العالم للجمباز سلوفان: الجمباز 

/فاز الالعب 
بامليدالية على زهران 

/الفضية ، والالعب 
املركز طارق محدي 

اخلامس على جهاز 

احللق  

/وحصلت الالعبة 
علي املركز فرح أمحد 

الثالث على جهاز عارضة 

فرح  /التوازن ، والالعبة
املركز اخلامس جهاز سيد

2019املتوازي يونيو 
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يطانيا وبطولة برالعالمىالتصنيف : اإلسكواش 

الرتتيب أسم الالعبة  الرتتيب أسم الالعب  م
األول  الوليلىرنيم  األول  على فرج  1

الثانى الشربينىنور  الثانى الشوربجىمحمد 2

الثالث نور الطيي  الثالث مؤمن طارق 3

الثامن جومر نوران الرابع كريم عبدالجواد 4

السابع محمد أبو الغار 5

 /والتعبة الشوربجىمحمد /حصول كت من التعي 
على بطولة بريطانيا المفتوحة نوران جومر 

2019بونيوشهر العالمىالتصنيف 
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ا  بطولة األبطال العالمية للسباحة أمريك: السباحة

الثانىعلى المركز فريدة عثمان  /حصلت التعبة 

ـ وعلى المركز الرابع يراشةم 50وفضية سباق 
2019م فراشة  بأمريكا يونيو 100في سياق 
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2019بطولة الجائزة الكبر  إيطاليا يونيو : التايكوندو 

كجم على 67وزن مداية متت  /حصلت التعبة 

برونزية بطولة الجائزة الكبر  إيطاليا 
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لمانيا  بطولة األبطال العالمية للفروسية أ: الفروسية

ة في نايل نصار على الميدالية الفضي /حصل التعي 

2019بطولة األبطال العالمية بألمانيا يونيو 
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مهند شعبان بربونزية /فوز الالعبة سلمى أمين والالعب 

يك يف كأس العامل للخماسي احلديث التشاحملتلطالزوجى

2109كأس العالم التشيت مايو الخماسى الحديث
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للكرة الطائرة لدورة األلعاب األفريقية القومىتأهل الفريق 

2019باملغرب بعد فوزه يف التصفيات باملركز األول يونيو 

ملة بطولة التصفيات األفرياية المؤالكرة الطائرة

لدورة األلعاي األفرياية بالمغري
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سنة ناشئات 18لكرة السلة حتت القومىتأهل الفريق 

ل على لبطولة العامل مبنغوليا لتصنيفه األول أفريقي وحص

2019املركز الرابع عشر يونيو 

منغوليا  ناشئات3X 3بطولة العالم كرة السلة 
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بطولة أفريايا بموريشيوس الثتثى 

اشئني  يف منافسات الن. بامليدالية الذهبيةعبدالرمحن شريف /فاز الالعب 

.  الشباببامليدالية الفضية يف منافساتسيف الدين امساعيل /وفاز الالعب

تذةامليدالية الربونزية يف مرحلة األساخالد الشبكشي/كما حقق الالعب 

2019مايو موربشيوس

باملركز الثاني وامليدالية الفضية ببطولة كأس مها عقل  / فازت الالعبة

للرتايثلونافريقيا للعمومي سيدات 
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2019الصين يونيو العالمىالدور الكاراتيه 

رضو  السيد / التعبة ، كجم67وزن الصاو على / فاز التعي 

(  3)كجم على  عدد 50وزن ريم سالمة / كجم  والالعبة 5٠وزن 
للكاراتيه بالصينالعالمىالدور بطولة فىميدالية برونزية 

الصاو على 

رضو  السيد 

ريم ستمة
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2019بطولة أوروبا يونيو الرماية 

صالح قاسم علي املركز األول رجال و األول رواد بطولة /حصل الرامى 

أوربا ن يف رماية بنادق خرطوش رجال واألطباق املروحية رواد 
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بيان امليداليات 
اإلجمالى دولى أفرياي عالم اإلتحاد

المصر 

م

برونز فضة لمي  برونز  فضة لمي  برونز  فضة لمي 

6 1 5 األثاال رفع 1

2 1 1 الجمباز 2

1 1 السباحة 3

1 1 التايكوندو  4

1 1 الخماسى 
الحديث

5

1 1 الفروسية  6

4 1 2 1 الثتثى  7

1 1 الكرة 
الطائرة 

8

2 2 اإلسكواش 9

3 3 كاراتيه 1٠

2 2 الرماية  11

24 2 1 2 2 6 4 7 اإلجمالى

وعامليداليات موزعة وفقًا للنبيان

(السن ) بيان امليداليات موزعة وفقًا للعمر 

اإلجمالى دولى أفرياي عالم النوع م

برونز فضة لمي  برونز  فضة لمي  برونز  فضة لمي 

22 1 1 14 5 1 1 إناث 1

10 1 1 1 1 2 2 2 ذكور 2

اإلجمالى دولى أفرياي عالم النوع م

برونز فضة لمي  برونز  فضة لمي  برونز  فضة له

ي 

1
1 ناشئات–ناشين 1

7 1 1 5 شابات–شباي  2

16 2 1 1 1 6 3 2 سيدات–رجال 3

24 2 1 2 2 6 4 7 اإلجمالى


