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مقدمة :
مع بداية املو�صم الريا�صي ال�صابع لالحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية للعام اجلامعي 1438/1437هـ نتطلع اإلى موا�صلة النجاحات 
التي حتققت يف املوا�صم  الريا�صية ال�صابقة .  فالدعم غيـر املحدود واملتابعة امل�صتمرة من معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد 
الريا�صي للجامعات ال�صعودية،  �صت�صاهم يف تقدم وازدهار الريا�صة اجلامعية ورفع م�صتواها مبا يحقق التميز والريادة للريا�صة ال�صعودية 

يف املناف�صات املحلية واالإقليمية والعاملية
حبث �صيقيم االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية اأربعة ع�صر )14( م�صابقة ريا�صيه ، �صيتم توزيع امل�صابقات بنظام االأوملبياد على اأربع 

جتمعات كالتايل: 
• التجمع الأول: اإخرتاق ال�صاحية والكاراتيه وم�صابقتي ذوي االحتياجات اخلا�صة يف ) األعاب القوى، وكرة الهدف  (.  

• التجمع الثاين: ال�صباحة والتن�س ونهائي الكرة الطائرة
• التجمع الثالث: األعاب القوى  وكرة قدم ال�صاالت.

• التجمع  الرابع: الكرة الطائرة ال�صاطئية، كرة الطاولة، ونهائي كرة ال�صلة  .
اإ�صافة اإيل اأربع بطوالت تقام  بنظام الدوري وهي  كرة القدم يف امل�صتويني )اأ( و) ب (، والكرة الطائرة، وكرة ال�صلة.

واآليات  ومواعيدها  بامل�صابقات  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  يحتوي  والذي  الكرمي،  القارئ  يدي  بني  امل�صابقات  دليل  بو�صع  ن�صعد 
تنفيذها.  متمنني جلميع اجلامعات والكليات امل�صاركة حتقيق مو�صم ريا�صي متميز.

االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(8

دوري كرة القدم المستوى األول ) أ (
يبداأ دوري كرة القدم امل�صتوى االأول )اأ( يوم اجلمعة 12 /1/ 1438هـ املوافق2016/10/14م

الشروط :• 
ي�صارك يف امل�صابقة ) 12 ( جامعة .. 1
ي�صارك يف م�صابقة امل�صتوى االأول )اأ( كل فرق اجلامعات/الكليات التي ح�صلت على املراكز من االأول اإلى الثامن . 2

اإ�صافة اإلى  الفرق االأربع التى حققت املراكز االأربعة االأوائل  يف م�صابقة كرة القدم امل�صتوى الثاين )ب( للمو�صم 
الريا�صي 1438/1437هـ، .

يتكون فريق اجلامعة/الكلي  من ) 18 ( العب كحد اأق�صى يف كل مباراة . ويف حال ح�صول الفريق على مركز . 3
من املراكز الثالثة االأولى يتوج عدد )20( العب فقط.

املرحلة االأولى : تقام امل�صابقة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات. 4
ي�صعد الفريقان احلائزان على املركزين االأول والثاين من كل جمموعة اإلى الدور الثاين  .. 5
املرحلة الثانية : يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة للعب على املراكز من االأول اإلى الرابع بطريقة خروج . 6

املغلوب ، يتاأهل الثالث من كل جمموعة للعب على املركز اخلام�س وال�صاد�س،و يتاأهل الرابع  من كل جمموعة 
للعب على املركز ال�صابع والثامن

نــح الفريق الفائز ) ثالث نقاط ( ، والتــعـــــادل ) نقطة . 7 يحدد ترتيــب الفــرق وفقاً ملجمــوع النقــاط يف الفوز ، يمُ
( ، واملهزوم )ال يح�صل على �صيء ( .

 يف حالة التعادل يف عدد النقاط يتبع النظام التايل :. 8
يتم الرجوع  اإلى نتيجة املواجهات املبا�صرة بني الفرق املتعادلة. 9

اإذا ا�صتمر التعادل يتحدد الرتتيب على اأ�صا�س طرح االأهداف ) له/عليه ( .. 10
اإذا ا�صتمر التعادل يف عدد النقاط وفارق االأهداف يرجح الفريق الذي اأحرز اأهداف اأكرث ، دون احت�صاب قاعدة . 11

الهدف بهدفني .
رى قرعة لتحديد الرتتيب .. 12 اإذا ا�صتمر التعادل بعد ذلك جتمُ
ال يمُ�صمح بتغيري اأكرث من ثالثة العبني مبا فيهم حار�س املرمى يف كل مباراة .. 13
يجب عدم مغادره اي العب او اداري امللعب اثناء املباراة اال ل�صرورة ويجب يف هذه احلالة اأ�صعار املراقب االداري . 14

ويكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�صبب
يحق للحكم او املراقب االداري للمباراة ا�صتدعاء اي العب �صواء بني ال�صوطني او بعد نهابه املباراة. 15
ال يحق الأي اداري او العب دخول غرفه احلكام بني ال�صوطني او بعد نهاية املباراة مبا�صره. 16

كرة القدم

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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�صرورة توفري طقمي مالب�س بلونني مختلفني من األوان اجلامعة املعتمد مع وجوب ا�صطحاب الطقمني يف . 17
املباراة.

وجوب ترقيم قم�صان الالعبني باأرقام وا�صحة تثبت طوال البطولة مع اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد . 18
الريا�صي للجامعات ال�صعودية .

تلغى االإنذارات بانتهاء الدور االأول ) عدا الطرد (. 19
فيما عدا البنود املو�صحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات .. 20
من . 21 االأدين  الدرجة  اإلى  جمموعة  كل  من  فريقني  اأخر  هبوط  يتم  االأول،  امل�صتوى  فرق  م�صابقة  انتهاء  بعد 

درجتها .
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل )14( يوما من البطولة كحد اأدنى. 22
للجنة الفنية احلق يف تف�صري اأي بند من بنود ال�صروط التي  مل يرد ب�صاأنها ن�س وتعترب قراراتها نهائية يف هذا . 23

ال�صاأن ولها احلق يف اأجراء اأي تعديل على نظام اللعب قبل بدء البطولة.
ال ي�صمح بالتواجد باملنطقة الفنية اخلا�صة باجلهاز الفني واالإداري والالعبني اأثناء �صري املباراة اإال لالأ�صخا�س . 24

احلا�صلني علي بطاقة االأهلية من اللجنة املعنية باالحتاد.
يجوز لكل جامعة/كلية ا�صتخراج بطاقات اهلية لعدد ال يتجاوز )40( العب يف املو�صم الواحد. 25

توزيع الفرق المشاركة:• 
الفرق المشاركة

املجموعة الثانيةماملجموعة االأولىم
جامعة اأم القرى7جامعة الق�صيم1
جامعة امللك �صعود8جامعة امللك في�صل2
جامعة جازان9جامعة اجلوف3
جامعة طيبة10جامعة االأمري �صطام بن عبد العزيز4
جامعة احلدود ال�صمالية11جامعة حائل5
اجلامعة االإ�صالمية12جامعة �صقراء6
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جدول المباريات : • 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ل
و

لأ
ا

عة
جلم

ا
2م

01
6/

10
/1

ق 4
واف

 امل
1هـ

43
8/

1/
12

ملعب جامعة الق�صيمجامعة اجلوف×جامعة الق�صيم1

×جامعة امللك في�صل2
جامعة االأمري �صطام بن عبد 

العزيز
ملعب جامعة امللك في�صل 

ملعب جامعة حائلجامعة �صقراء×جامعة حائل3

ملعب جامعة طيبةجامعة جازان×جامعة طيبة4

ملعب جامعة امللك �صعوداجلامعة االإ�صالمية×جامعة امللك �صعود5

ملعب جامعة اأم القرىجامعة احلدود ال�صمالية×جامعة اأم القرى6

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ين
ثا

ال

عة 
جلم

ا
2م

01
6/

10
/2

ق 1
واف

 امل
1هـ

43
8/

1/
19

7
جامعة االأمري �صطام بن عبد 

العزيز
جامعة الق�صيم×

ملعب جامعة االأمري �صطام 
بن عبد العزيز

ملعب جامعة �صقراء           جامعة امللك في�صل×جامعة �صقراء8

ملعب جامعة اجلوفجامعة حائل×جامعة اجلوف9

جامعة امللك �صعود×جامعة جازان10
مدينة امللك في�صل الريا�صية 

بجازان

ملعب جامعة اأم القرىجامعة طيبة×جامعة اأم القرى11

ملعب اجلامعة االإ�صالمية  جامعة احلدود ال�صمالية×اجلامعة االإ�صالمية12

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ث
ال

لث
ا

عة 
جلم

ا
2م

01
6/

10
/2

ق 8
واف

 امل
1هـ

43
8/

1/
26

ملعب جامعة امللك في�صلجامعة اجلوف×جامعة امللك في�صل13

ملعب جامعة الق�صيمجامعة حائل×جامعة الق�صيم14

15
جامعة االأمري �صطام بن عبد 

العزيز
جامعة �صقراء×

ملعب جامعة االأمري �صطام 
بن عبد العزيز

جامعة اأم القرى×جامعة جازان16
مدينة امللك في�صل الريا�صية 

بجازان

ملعب اجلامعة االإ�صالميةجامعة طيبة×اجلامعة االإ�صالمية17

جامعة امللك �صعود×جامعة احلدود ال�صمالية18
ملعب جامعة احلدود 

ال�صمالية

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ع
اب

ر
ال

عة 
جلم

ا
2م

01
6 /

12
/2

ق 
واف

 امل
1هـ

43
8/

3/
2

×جامعة اجلوف19
جامعة االأمري �صطام بن عبد 

العزيز
ملعب جامعة اجلوف

ملعب جامعة الق�صيمجامعة �صقراء×جامعة الق�صيم20

ملعب جامعة حائلجامعة امللك في�صل×جامعة حائل21

ملعب جامعة امللك �صعودجامعة طيبة×جامعة امللك �صعود22

ملعب جامعة اأم القرىاجلامعة االإ�صالمية×جامعة اأم القرى23

جامعة جازان×جامعة احلدود ال�صمالية24
ملعب جامعة احلدود 

ال�صمالية
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

س
م�

خلا
ا

عة 
جلم

ا
2م

01
6 /

12
/9

ق 
واف

 امل
1هـ

43
8/

3/
9

ملعب جامعة امللك في�صلجامعة الق�صيم×جامعة امللك في�صل25

ملعب جامعة �صقراءجامعة اجلوف×جامعة �صقراء26

27
جامعة االأمري �صطام بن عبد 

العزيز
جامعة حائل×

ملعب جامعة االأمري �صطام 
بن عبد العزيز

ملعب  جامعة امللك �صعودجامعة اأم القرى×جامعة امللك �صعود28

اجلامعة االإ�صالمية×جامعة جازان29
مدينة امللك في�صل الريا�صية 

بجازان

ملعب جامعة طيبةجامعة  احلدود ال�صمالية×جامعة طيبة30

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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المرحلة الثانية :• 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان اقامة الفرق المتباريةالمباراة

المركزالمباراة

س
د�

سا
ل�

ا

د
بع

ا 
م

في
د 

د
ح

ي

الرابع من املجموعة الثانية×الرابع  من املجموعة االأولى31

عد
ا ب

يم
د ف

حد
ي

ال�صابع والثامن

اخلام�س وال�صاد�سالثالث من املجموعة الثانية×الثالث من املجموعة االأولى32

الثاين من املجموعة الثانية×االأول من املجموعة االأولى33

الثاين من املجموعة االأولى×االأول من  املجموعة الثانية34

                                                                                                                                               

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان اقامة الفرق المتباريةالمباراة

المركزالمباراة

ع
اب

�س
ال

د
بع

ا 
م

في
د 

د
ح

ي

املهزوم من مباراة رقم )34(  ×املهزوم   من مباراة رقم )33(  35

عد
ا ب

يم
د ف

حد
الثالث والرابعي

االأول والثاينالفائز من مباراة رقم)34(×الفائز من مباراة رقم)33(36
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دوري كرة القدم المستوى الثاني ) ب (
يبداأ دوري كرة القدم امل�صتوى الثاين )ب( يوم ال�صبت1438/1/20هـ املوافق2016/10/22 م

الشروط :• 
االأول . 1 امل�صتوى  مناف�صات  يف  ت�صارك  مل  التي  اجلامعات/الكليات  كل  )ب(  الثاين  امل�صتوى  م�صابقة  يف  ي�صارك 

والبالغ عددها )  8  ( جامعة .
يتكون فريق اجلامعة/الكلية من ) 18 ( العب كحد اأق�صى يف كل مباراة . ويف حال ح�صول الفريق على مركز . 2

من املراكز الثالثة االأولى يتوج عدد )20( العب فقط.
املرحلة االأولى :  تقام امل�صابقة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات. 3
يتاأهل الفريقــان احلائــــزان علـى املركزيــن االأول والثـانـي مــن كل جممــوعـــــة اإلـــى الـــدور الثــانــــي   . 4
املرحلة الثانية : يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة للعب على املراكز من االأول اإلى الرابع بطريقة خروج . 5

املغلوب ، يتاأهل الثالث من كل جمموعة للعب على املركز اخلام�س وال�صاد�س،و يتاأهل الرابع  من كل جمموعة 
للعب على املركز ال�صابع والثامن

نــح الفريق الفائز ) ثالث نقاط ( ، والتــعـــــادل ) نقطة ( ، . 6 يحدد ترتيــب الفــرق وفقاً ملجمــوع نقــاط الفــوز،  يمُ
واملهزوم ) �صفر ( .

يف حالة التعادل يف عدد النقاط يتبع النظام التايل :. 7
يتم الرجوع  اإلى نتيجة املواجهات املبا�صرة بني الفرق املتعادلة• 
اإذا ا�صتمر التعادل يتحدد الرتتيب على اأ�صا�س طرح االأهداف ) له/عليه ( .• 
اإذا ا�صتمر التعادل يف عدد النقاط وفارق االأهداف يرجح الفريق الذي اأحرز اأهداف اأكرث ، دون احت�صاب • 

قاعدة الهدف بهدفني .
رى قرعة لتحديد الرتتيب .•  اإذا ا�صتمر التعادل بعد ذلك جتمُ

يف املرحلة الثانية    يف حال التعادل يف الوقت االأ�صلي يف مباريات ) حتديد املراكز من االأول اإلى الثامن ( يتم . 8
االحتكام ل�صربات الرتجيح مبا�صرة .

ال يمُ�صمح بتغيري اأكرث من ثالثة العبني مبا فيهم حار�س املرمى .. 9
يجب عدم مغادره اي العب او اداري امللعب اثناء املباراة اال ل�صرورة ويجب يف هذه احلالة اأ�صعار املراقب االداري . 10

ويكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�صبب

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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يحق للحكم او املراقب االداري للمباراة ا�صتدعاء اي العب �صواء بني ال�صوطني او بعد نهابه املباراة. 11
ال يحق الأي اداري او العب دخول غرفه احلكام بني ال�صوطني او بعد نهاية املباراة مبا�صره. 12
�صرورة توفري طقمي مالب�س بلونني مختلفني من األوان اجلامعة املعتمد .. 13
�صرورة ترقيم قم�صان الالعبني باأرقام وا�صحة تثبت طوال البطولة مع اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد . 14

الريا�صي للجامعات ال�صعودية .
تلغى االإنذارات بانتهاء الدور االأول ) عدا الطرد ( .. 15
فيما عدا البنود املو�صحة عالية يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات .. 16
بعد انتهاء مباريات امل�صتوى الثاين )ب( ت�صعد الفرق احلا�صلة على املراكز من االأول اإلى الرابع اإلى الدرجة . 17

االأعلى من درجتها .
ال ي�صمح بالتواجد باملنطقة الفنية اخلا�صة باجلهاز الفني واالإداري والالعبني اأثناء �صري املباراة اإال لالأ�صخا�س . 18

احلا�صلني علي بطاقة االأهلية من  اللجنة املعنية  باالحتاد.
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل  )14( يوما من البطولة كحد اأدنى. 19
يجوز لكل جامعة /كلية ا�صتخراج بطاقات اهلية لعدد ال يتجاوز )40( العب يف املو�صم الواحد. 20

جميع مباريات الدوري تقام بعد اأذان �سالة الع�سر بـ 20 دقيقة ح�سب توقيت مكان اإقامة املباراة• 

ميكن للجنة تغري موعد وقت املباراة يف حالة ال�سرورة .• 

 
المرحلة األوىل :• 

توزيع الفرق المشاركة حسب المجموعات
املجموعة الثانيةاملجموعة االأولىم
جامعة الطائفجامعة الدمام1
جامعة امللك عبد العزيزجامعة االأعمال والتكنولوجيا2
جامعة امللك �صعود للعلوم ال�صحيةجامعة املجمعة3
جامعة االأمري فهد بن �صلطان االأهليةجامعة االأمري محمد بن فهد االأهلية4



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(16

جدول المباريات – المستوى الثاني ) ب ( :• 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ل
و

لأ
ا

بت
ل�ص

ا
ق 

واف
 امل

1هـ
43

8/
1/

20
2م

01
6/

10
/2

2

×جامعة الدمام1
جامعة االأمري محمد بن فهد 

االأهلية
ملعب جامعة الدمام

جامعة املجمعة×جامعة االأعمال والتكنولوجيا2
ملعب جامعة االأعمال 

والتكنولوجيا

×جامعة الطائف3
جامعة االأمري فهد بن �صلطان 

االأهلية
ملعب جامعة الطائف

×جامعة امللك عبد العزيز4
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
ملعب جامعة 

امللك عبد العزيز

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ين
ثا

ال

ت 
�صب

ال
ق 

واف
 امل

1هـ
43

8/
1/

27
2م

01
6/

10
/2

9

ملعب جامعة املجمعةجامعة الدمام×جامعة املجمعة 5

6
جامعة االأمري محمد بن فهد 

االأهلية
جامعة االأعمال والتكنولوجيا×

ملعب جامعة االأمري محمد 
بن فهد االأهلية

7
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية 
جامعة الطائف×

ملعب جامعة امللك �صعود 
للعلوم ال�صحية

8
جامعة االأمري فهد بن �صلطان 

االأهلية
جامعة امللك عبد العزيز×

ملعب جامعة االأمري 
فهد بن �صلطان االأهلية

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ث
ال

لث
ا

بت
ل�ص

ا
ق 

واف
 امل

1هـ
43

8 /
2/

4
2م

01
6/

11
/5

جامعة الدمام×جامعة االأعمال والتكنولوجيا 9
ملعب جامعة االأعمال 

والتكنولوجيا

10
جامعة االأمري 

محمد بن فهد االأهلية 
جامعة املجمعة×

ملعب جامعة االأمري 
محمد بن فهد االأهلية

ملعب جامعة الطائفجامعة امللك عبد العزيز×جامعة الطائف11

12
جامعة امللك �صعود 

للعلوم ال�صحية
×

جامعة االأمري 
فهد بن �صلطان االأهلية

ملعب جامعة امللك �صعود 
للعلوم ال�صحية

المرحلة الثانية )دور الثمانية(: • 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان اقامة الفرق المتباريةالمباراة

المركزالمباراة

ع
اب

ر
ال

عد
ا ب

يم
د ف

حد
ي

الرابع من املجموعة الثانية×الرابع  من املجموعة االأولى13

عد
ا ب

يم
د ف

حد
ي

ال�صابع والثامن

اخلام�س وال�صاد�سالثالث من املجموعة الثانية×الثالث من املجموعة االأولى14

الثاين من املجموعة الثانية×االأول من املجموعة االأولى15

الثاين من املجموعة االأولى×االأول من  املجموعة الثانية16
 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان اقامة الفرق المتباريةالمباراة

المركزالمباراة

س
م�

خلا
ا

عد
ا ب

يم
د ف

حد
ي

املهزوم من مباراة رقم )16(  ×املهزوم   من مباراة رقم )15(  17

عد
ا ب

يم
د ف

حد
ي

الثالث والرابع

االأول والثاينالفائز من مباراة رقم)16(×الفائز من مباراة رقم)15(18







دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(20

يبداأ دوري الكرة الطائرة يوم اخلمي�س1438/1/18هـ املوافق  2016/10/20 م

 الشروط :• 
ي�صارك يف امل�صابقة )15( جامعة  .. 1
يتكون فريق اجلامعة من ) 12( العب كحد اأق�صى يف كل مباراة .. 2
املرحلة االأولى : تقام امل�صابقة بنظام دوري املجموعات من دور واحد . . 3
يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة اإلى املرحلة الثانية ) دور الثمانية ( . 4
تقام املرحلة الثانية ) دور الثمانية ( بطريقة التجمع وخروج املغلوب من مرة واحدة مع الرت�صية لتحديد . 5

املراكز الثمانية..
اإلى . 6 الفارق  ي�صل  اللعب حتى  ي�صتمر  التعادل  اأواًل ويف حال  نقطة   )25( ي�صجل  الذي  الفريق  بال�صوط  يفوز   

نقطتني على االأقل عن مناف�صه .
يفوز باملباراة الفريق الذي ي�صجل عدد ثالثة اأ�صواط . .. 7
�صيتم تطبيق النظام اجلديد الحت�صاب نقاط الفوز املعتمدة من االحتاد الدويل للكرة الطائرة والذي ين�س على . 8

نح الفريق الفائز بنتيجة )2-3(  منح الفائز بنتيجة )3-0( اأو )3-1( ثالثة نقاط واخلا�صر ) �صفر (، بينما يمُ
نقطتني واخلا�صر نقطة واحدة .

يف حال تعادل الفريقني يف عدد نقاط الفوز واخل�صارة لتحديد املركز االأول والثاين يف دوري املجموعات يعتمد . 9
التايل: 
اأواًل : عدد االنت�صارات اأي احلا�صل على اأكرث مرات فوز .• 
ثانياً : ن�صبة ق�صمة ما له من االأ�صواط على ما عليه من االأ�صواط .• 
ثالثاً : ن�صبة ق�صمة ما له من نقاط االأ�صواط على ما عليه من نقاط االأ�صواط .• 
رابعاً : الفريق الفائز باملباراة التي اأقيمت بينهما .• 

املراقب . 10 اإ�صعار   احلالة  ويجب يف هذه  لل�صرورة  اال  املباراة  اثناء  امللعب  اداري  او  اي العب  مغادره  يجب عدم 
االداري ويكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�صبب

�صرورة توفري طقمي مالب�س بلونني مختلفني من األوان اجلامعة املعتمد. 11
البطولة، مع . 12 اأن تثبت طوال  الدويل على  للقانون  اإلى )99( طبقاً  �صرورة ترقيم قم�صان الالعبني من )1( 

اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية 

الكرة الطائرة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات . وح�صب التعديالت اجلديدة . 13
املعتمدة من االحتاد الدويل .

انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل )14( يوما من البطولة كحد اأدنى. 14
يجوز لكل جامعة /كلية ا�صتخراج بطاقات اهلية لعدد ال يتجاوز )24( العب يف املو�صم الواحد. 15

جميع مباريات الدوري تقام بعد اأذان �سالة الع�سر بـ 20 دقيقة ح�سب توقيت مكان اإقامة املباراة• 

ميكن للجنة تغري موعد وقت املباراة يف حالة ال�سرورة.• 

المرحلة األوىل :• 

توزيع فرق الجامعات المشاركة حسب المجموعات
املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة االأولىم
جامعة احلدود ال�صماليةجامعة الباحةجامعة الدمامجامعة االإمام محمد بن �صعود االإ�صالمية1
جامعة  جازانجامعة الق�صيمجامعة امللك �صعودجامعة اأم القرى2
اجلامعة االإ�صالميةجامعة �صقراءجامعة امللك �صعود للعلوم ال�صحيةالطائف3
-جامعة املجمعةجامعة حائلجامعة االأعمال والتكنولوجيا4
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جدول المباريات :• 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ل
و

لأ
ا

�س
مي

خل
ا

2م
01

6/
10

/2
ق 0

واف
 امل

1هـ
43

8/
1/

181
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة االأعمال والتكنولوجيا×

جامعة االإمام محمد بن �صعود 
االإ�صالمية

ملعب جامعة اأم القرىالطائف×جامعة اأم القرى2
جامعة الدمامجامعة حائل×جامعة الدمام3

×جامعة امللك �صعود4
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
جامعة امللك �صعود

جامعة الباحةجامعة املجمعة×جامعة الباحة5
جامعة الق�صيمجامعة �صقراء×جامعة الق�صيم6
جامعة  جازاناجلامعة االإ�صالمية×جامعة  جازان7

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ين
ثا

ال

�س
مي

خل
ا

2م
01

6/
10

/2
ق 7

واف
 امل

1هـ
43

8/
1/

×جامعة الطائف258
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة الطائف

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة اأم القرى×جامعة االأعمال والتكنولوجيا 9

10
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
جامعة الدمام×

جامعة امللك �صعود للعلوم 
ال�صحية

جامعة حائلجامعة امللك �صعود×جامعة حائل11
جامعة �صقراءجامعة الباحة×جامعة �صقراء12
جامعة املجمعةجامعة الق�صيم×جامعة املجمعة13
اجلامعة االإ�صالميةاحلدود ال�صمالية×اجلامعة االإ�صالمية14

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ث
ال

لث
ا

�س
مي

خل
ا

2م
01

6/
11

/3
ق 

واف
 امل

1هـ
43

8/
2/

2

15
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة اأم القرى×

جامعة االإمام محمد بن �صعود 
االإ�صالمية

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة الطائف×جامعة االأعمال والتكنولوجيا16

جامعة الدمامجامعة امللك �صعودجامعة الدمام17

18
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
جامعة حائل×

جامعة امللك �صعود للعلوم 
ال�صحية

جامعة الباحةجامعة الق�صيم×جامعة الباحة19

جامعة �صقراءجامعة املجمعة×جامعة �صقراء20

احلدود ال�صماليةجامعة  جازان×احلدود ال�صمالية21

المرحلة الثانية :•   

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

بع
لرا

ا

عاء
رب

اال
2م

01
6/

12
/1

7-
14

ق 
واف

 امل
1هـ

43
8/

3/
  1

7-
14

الثاين من املجموعة الثالثة×االأول من املجموعة االأولى22

)جتمع(

 الثاين من املجموعة الرابعة× االأول من  املجموعة الثانية23
الثاين من املجموعة االأولى×االأول من املجموعة الثالثة24
الثاين من املجموعة الثانية×االأول من املجموعة الرابعة25
املهزوم من مباراة رقم )23(×املهزوم من مباراة رقم )22(26
املهزوم من مباراة رقم )25(×املهزوم من مباراة رقم )24(27
الفائز من مباراة رقم )23(  ×الفائز من مباراة رقم )22(  28
الفائز من مباراة رقم)25(×الفائز من مباراة رقم)24(29
املهزوم من مباراة رقم )27(  ×املهزوم  من مباراة رقم )26(  30
الفائز من مباراة رقم)27(×الفائز من مباراة رقم)26(31
املهزوم من مباراة رقم )29(  ×املهزوم   من مباراة رقم )28(  32
الفائز من مباراة رقم)29(×الفائز من مباراة رقم)28(33
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تحديد المركز الثالث والرابعتحديد المركز السابع والثامن

3032

األول من المجموعة األوىل

المهزوم

األولالخامس

2628

2729

33 31

الفائز

الثاني من المجموعة الثالثة

األول من  المجموعة الثانية

الثاني من المجموعة الرابعة

األول من المجموعة الثالثة

الثاني من المجموعة األوىل

األول من المجموعة الرابعة

الثاني من المجموعة الثانية

المهزوم من مباراة رقم )28(المهزوم من مباراة رقم )26(

المهزوم من مباراة رقم )29(المهزوم من مباراة رقم )27(

22

23

24

25
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(26

 يبداأ دوري كرة ال�سلة يوم اخلمي�س 1438/5/26هـ املوافق2017/2/23م

 الشروط :• 
ي�صارك يف امل�صابقة )10( جامعات .. 1
يتكون فريق اجلامعة من ) 12( العب كحد اأق�صى يف كل مباراة .. 2
املرحلة االأولى : تقام امل�صابقة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات.. 3
ي�صعد الفريقان احلائزان على املركزين االأول والثاين من كل جمموعة اإلى الدور الثاين . دور االربعة. 4
 املرحلة الثانية : يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة للعب على املراكز من االأول اإلى الرابع بطريقة خروج . 5

املغلوب ، يتاأهل الفريق الثالث من كل جمموعة للعب بطريقة خروج املغلوب على املركز اخلام�س وال�صاد�س ، و 
يتاأهل الفريق الرابع من كل جمموعة للعب بطريقة خروج املغلوب على املركز ال�صابع والثامن .

يحدد ترتيب الفرق وفقاً ملجموع النقاط .. 6
يف حالة تعادل فريقني اأو اأكرث على اأي من املراكز يمُوؤخذ بنظام الرتتيب التايل : . 7

يتم الرجوع  اإلى نتائج املباريات بني الفرق املتعادلة . • 
اإذا ا�صتمر التعادل يتحدد الرتتيب على اأ�صا�س طرح اال�صابات )له /عليه( .• 
اإذا ا�صتمر التعادل يمُحدد  الفريق الذي اأحرز اإ�صابات اأكرث . • 
رى قرعة لتحديد الرتتيب . •  اإذا ا�صتمر التعادل بعد ذلك جتمُ

�صرورة توفري طقمي مالب�س بلونني مختلفني من األوان اجلامعة املعتمدة .. 8
�صرورة ترقيم قم�صان الالعبني باأرقام وا�صحة من الرقم )4( الى الرقم )15( تثبت طوال البطولة، مع اإ�صافة . 9

�صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية.
فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يمُطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات .. 10
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل )14( يوما من البطولة كحد اأدنى. 11
يجوز لكل جامعة /كلية ا�صتخراج بطاقات اهلية لعدد ال يتجاوز )24( العب يف املو�صم الواحد. 12

جميع مباريات الدوري تقام بعد اأذان �سالة الع�سر بـ 20دقيقة ح�سب توقيت مكان اإقامة املباراة• 

ميكن للجنة تغري موعد وقت املباراة يف حالة ال�سرورة .• 

كرة السلة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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المرحلة األوىل :• 

توزيع الفرق المشاركة حسب المجموعات
املجموعة الثانيةاملجموعة االأولىم
جامعة امللك �صعوداجلامعة االإ�صالمية1
جامعة امللك عبد العزيزجامعة الدمام2
جامعة االإمام محمد بن �صعود االإ�صالميةجامعة امللك في�صل3
جامعة جدةجامعة اأم القرى4
جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة طيبة5

 
جدول المباريات :• 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ل
و

لأ
ا

�س
مي

خل
ا

ق 
واف

 امل
1هـ

43
8/

5/
26

2م
01

7/
2/

23

جامعة طيبة×اجلامعة االإ�صالمية1
�صالة مدينة االأمري محمد 

بن عبد العزيز الريا�صية
�صالة جامعة الدمامجامعة اأم القرى×جامعة الدمام2

جامعة االأعمال والتكنولوجيا×جامعة امللك �صعود3
�صالة اخليمة بجامعة امللك 

�صعود

جامعة جدة×جامعة امللك عبد العزيز4
   �صالة جامعة امللك عبد 

العزيز
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ين
ثا

ال

ق 
واف

 امل
1هـ

43
8/

6/
س 3

ي�
خلم

ا
2م

01
7/

3/
2

اجلامعة االإ�صالمية×جامعة اأم القرى5
  ال�صالة الريا�صية باالإ�صتاد 

الريا�صي بال�صرائع

جامعة الدمام ×جامعة امللك في�صل 6
ال�صالة الريا�صية باال�صتاد 

الريا�صي   باالأح�صاء
جامعة جدةجامعة امللك �صعود×جامعة جدة7

8
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة امللك عبد العزيز×

  �صالة جامعة االإمام محمد 
بن �صعود االإ�صالمية

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ث
ال

لث
ا

�س
مي

خل
ا

2م
01

7/
3/

ق 9
واف

 امل
1هـ

43
8/

6/
جامعة امللك في�صل×جامعة اأم القرى109

  ال�صالة الريا�صية باالإ�صتاد 
الريا�صي بال�صرائع

جامعة الدمام×جامعة طيبة10
مدينة االأمري محمد بن عبد 

العزيز الريا�صية

×جامعة جدة11
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة جدة

جامعة امللك عبد العزيز×جامعة االأعمال والتكنولوجيا12
  جامعة االأعمال 

والتكنولوجيا
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

ع
اب

ر
ال

�س
مي

خل
ا

ق 
واف

 امل
1ه

43
8/

6/
17

2م
01

7/
3/

16

جامعة امللك في�صل×اجلامعة االإ�صالمية13
�صالة مدينة االأمري محمد 

بن عبد العزيز الريا�صية

جامعة اأم القرى×جامعة طيبة14
�صالة مدينة االأمري محمد 

بن عبد العزيز الريا�صية

×جامعة امللك �صعود15
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
�صالة اخليمة بجامعة امللك 

�صعود
جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة جدة×جامعة االأعمال والتكنولوجيا16

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

س
م�

خلا
ا

�س
مي

خل
ا

ق 
واف

 امل
1هـ

43
8/

6/
24

2م
01

7/
3/

23

�صالة  جامعة الدماماجلامعة االإ�صالمية×جامعة الدمام17

جامعة طيبة×جامعة امللك في�صل 18
ال�صالة الريا�صية باال�صتاد 

الريا�صي   باالح�صاء

جامعة امللك �صعود×جامعة امللك عبد العزيز19
�صالة اخليمة بجامعة امللك 

عبد العزيز  

20
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة االأعمال والتكنولوجيا×

�صالة جامعة االإمام محمد بن 
�صعود االإ�صالمية
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المرحلة الثانية:• 
يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة للعب على املراكز من االأول اإلى الرابع بطريقة خروج املغلوب ، • 
يتاأهل الفريق الثالث من كل جمموعة للعب بطريقة خروج املغلوب على املركز اخلام�س وال�صاد�س ، • 
و يتاأهل الفريق الرابع من كل جمموعة للعب بطريقة خروج املغلوب على املركز ال�صابع والثامن .• 

اليوماألسابيع
والتاريخ

رقم 
المركزمكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

�س
صاد

ل�
ا

عد
ا ب

يم
د ف

حد
ي

ال�صابع والثامنيحدد بالقرعةالرابع من املجموعة الثانية×الرابع  من املجموعة االأولى21

اخلام�س وال�صاد�سيحدد بالقرعةالثالث من املجموعة الثانية×الثالث من املجموعة االأولى22

اليوماألسابيع
والتاريخ

رقم 
المركزمكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة

بع
�صا

ال

هـ 
14

38
/8

/2
 - 

 7/
29

ت 
�صب

 ال
عاء

رب
االأ

2م
01

7/
4/

 29
- 2

ق 6
واف

امل

الثاين من املجموعة الثانية×االأول من املجموعة االأولى23

جتمع
الثاين من املجموعة االأولى×االأول من  املجموعة الثانية24

الثالث والرابعاملهزوم من مباراة رقم )24(  ×املهزوم   من مباراة رقم )23(  25

االأول والثاينالفائز من مباراة رقم)24(×الفائز من مباراة رقم)23(26
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Saudi Universities Sports Federationدليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(

التجمع األول

المسابقات: اختراق الضاحية  - الكاراتيه  - ذوي االحتياجات الخاصة
المكان :  

األيام:  األربعاء-السبت
التاريخ : 1  - 1438/2/4هـ الموافق 2 -4 /2016/11م



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(34

الشروط :• 
حتدد م�صافة ال�صباق 10 كم ) ع�صرة كيلومرتات ( تقريباً.. 1
يتكون فريق اجلامعة امل�صاركة من ) 4 ( اإلى ) 6 ( العبني.. 2
ت�صب النتائج النهائية الأح�صن ) 4 ( العبني اأمتوا ال�صباق.. 3 حتمُ
اأقل من احلد . 4 اإذا �صاركت بعدد  �صب لها نتائج  ال تعترب اجلامعة م�صاركة يف البطولة كفريق وال حتمُ

 ،) 4 العبني   ( ال�صباق  املطلوب من العبيها  العدد  يمُكمل  اأو مل  للفرق  به  امل�صموح  العدد  االأدنى من 
وحت�صب نتائج العبيها فردياً.

�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 5
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 6
ال يحق للطلبة امل�صاركني يف بطولة اخرتاق ال�صاحيه امل�صاركة يف بطولة العاب القوى للجامعات.. 7
فيما عدا البنود املو�صحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة امل�صابقة.. 8
اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14يوم من البطولة كحد اأدنى.. 9

الجامعات المشاركة:• 
جامعة الباحةجامعة جازان

جامعة طيبةجامعة امللك خالد
جامعة املجمعةجامعة �صقراء
جامعة اجلوفجامعة جدة

جامعة االأمري فهد بن �صلطان االأهليةجامعة االأمري �صطام بن عبد العزيز
جامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحية جامعة جنران

جامعة اليمامة االأهليةكلية املعرفة االأهلية للعلوم والتقنية
جامعة اأم القرىجامعة حائل

كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحيةجامعة احلدود ال�صمالية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنكليات الق�صيم االأهلية

الطائف

إختراق الضاحية

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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الشروط :• 
نظام مناف�صات الكاتا والقتال يتم بنظام خروج املغلوب.. 1
نظام البطولة يف االأوزان التالية : . 2

+ 84 كجم- 84 كجم- 75 كجم- 70 كجم-67 كجم- 60 كجم- 55 كجماالأوزان
يبداأ الت�صجيل وامليزان قبل االجتماع الفني للبطولة.. 3
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 4
تمُقام البطولة يف الفردي فقط للقتال والكاتا.. 5
تمُقام البطولة بطريقة الدوري فقط لكل وزن يقل فيه عدد امل�صاركني عن ) 4 ( العبني.. 6
يحق لكل جامعة امل�صاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن.. 7
يف مناف�صات الكاتا يمُ�صمح باختيار اأي كاتا من مدار�س الكاراتيه.. 8
يجب ت�صجيل ا�صم الكاتا قبل اأدائها يف كل دور.. 9

ال يحق تكرار الكاتا اإال بعد اأداء اثنتني من الكاتات املختلفة.. 10
ال يمُ�صرتط اأداء الكاتات االإجبارية يف دور ) 16 و32 (.. 11
يمُحت�صب الرتتيب العام للبطولة بعدد امليداليات االأعلى التي حتققها اجلامعة.. 12
يحق للجنة امل�صابقات والبطوالت تاأجيل اأو تقدمي اأي ) مباراة اأو مناف�صة واأي�صاً اتخاذ القرار املنا�صب . 13

بكل ما يتعلق بهذه الالئحة (.
الالعب اأو الفريق الذي يتم نداءه من قبل طاولة الت�صجيل ثالث مرات ومل يح�صر يمُعترب من�صحباً . 14

من املباراة.
رئي�س . 15 با�صم  التنظيمية  االحتجاجات  وتقدم   ، احلكام  جلنة  رئي�س  با�صم  الفنية  االحتجاجات  تمُقدم 

اللجنة الفنية مع ر�صم اعرتا�س قدره ) 2500 ريال ( يمُرد يف حال قبوله ويف حال رف�صه ال يمُ�صرتد 
املبلغ ويدخل يف ح�صاب االحتاد.

ي�صارك يف البطولة فقط حاملي احلزام الربتقايل وما فوق، مع وجوب اإبراز �صورة من �صهادة اختبار . 16
احلزام.

يحق للجنة الفنية للبطولة تعديل عدد الالعبني امل�صاركني يف كل مناف�صات الكاتا والقتال يف جميع . 17
االأوزان ح�صب ما تراه منا�صباً.

�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 18

الكاراتيه
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يتاأهل الفائز من دور االأربعة اإلى املباراة النهائية.. 19
يلعب اخلا�صران من دور االأربعة على املركز الثالث والرابع.. 20
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 21

 يجوز لكل جامعة/كلية ا�ستخراج بطاقات اهلية لعدد ل يتجاوز ) 14 ( لعب يف للبطولة• 

الجامعات المشاركة:• 
جامعة الباحةجامعة امللك �صعود

جامعة جازانجامعة الطائف
جامعة اجلوفجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

اجلامعة االإ�صالميةجامعة احلدود ال�صمالية
كلية العناية الطبيةجامعة الدمام

كلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبيةجامعة اأم القرى
جامعة اليمامة االأهليةجامعة جنران

جامعة طيبةجامعة الق�صيم
جامعة امللك خالدجامعة جدة

جامعة امللك عبدالعزيزكليات �صليمان الراجحي االأهلية
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(40

بطولة كرة الهدف
الشروط :• 
يتكون فريق اجلامعة من ) 3 ( العبني مع احتياطي ) 3 ( العبني كحد اق�صى، ويكن للجامعة امل�صاركة بعدد . 1

) 2 ( العبني كحد ادين.
على جميع املتناف�صني ارتداء قمي�س ريا�صي يكون عليه رقم )بني �صفر  و 9( مثبت على كال واجهتي القمي�س . 2

من االأمام واخللف. 
ينع ارتداء النظارات والعد�صات. . 3
االأولى . 4 البداية  اأي �صوء من �صافرة  ت�صمح مبرور  �صوداء حتى ال  ارتداء معتمات عيون  على جميع الالعبني 

وحتى نهاية كل �صوط ويتم اعتمادها من قبل م�صت�صار االحتاد لذوي االحتياجات اخلا�صة او من ينوب عنه. 
مل�صت�صار . 5 االأ�صل  واإبراز  الالعبني  ت�صجيل  عند  الب�صرية  االإعاقة  تثبت  وثيقة  اأي  اأو  املعاق  بطاقة  ارفاق  يجب 

االحتاد لذوي االحتياجات اخلا�صة اأو من ينوب عنه العتمادها قبل البطولة. 
وقت . 6 هناك  يكون  دقيقة   )  12  ( منهما  كل  زمن  مت�صاويني  �صوطني  على  مق�صمة  دقيقة   )  24  ( املباراة  زمن 

ا�صرتاحة بني ال�صوطني مقداره ) 3 ( دقائق. 
يف حال التعادل يف االأ�صواط يلعب الفريقان �صوطان اإ�صافيان زمن كل منهما ) 3 ( دقائق. . 7
يجب اأن يكون الالعب الئق �صحياً.. 8
يطبق قانون االحتاد الدويل لكرة الهدف بهذه البطولة.. 9

يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 10
تقدم االحتجاجات خالل ) 30 ( ثالثون دقيقة فور اإعالن نتيجة امل�صابقة مو�صع االحتجاج.. 11
�صرورة ا�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 12
يحق لالعب امل�صارك يف بطولة كرة الهدف امل�صاركة يف امل�صابقات االأخرى اخلا�صة باالإعاقة الب�صرية.. 13
تلغى البطولة يف حالة ا�صرتاك عدد اقل من   )6(  �صت جامعات  .. 14
اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 15

بطوالت ذوي االحتياجات الخاصة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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الجامعات المشاركة:• 
جامعة امللك عبد العزيز جامعة امللك �صعود 

جامعة اأم القرىجامعة جازان
جامعة الق�صيمجامعة طيبة

جامعة حائلجامعة امللك خالد

بطولة ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة

الشروط :• 
تطبق �صروط بطولة األعاب القوى لالأ�صوياء يف االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية.. 1
نتيجة . 2 احت�صاب  مع  امل�صمار،  م�صابقات  يف  اق�صى  كحد  العبني  ثالثة  الى  بالعب  اال�صرتاك  فريق  لكل  يحق 

اف�صل العبني.               
يجب اأن يكون الالعب الئق �صحياً.. 3
يجب اإرفاق بطاقة املعاق اأو اأي وثيقة تثبت االإعاقة عند ت�صجيل الالعبني واإبراز االأ�صل مل�صت�صار االحتاد لذوي . 4

االحتياجات اخلا�صة اأو من ينوب عنه العتمادها قبل البطولة.   
جميع امل�صابقات يجب اأن تتوافق مع قوانني االحتاد الدويل الألعاب القوى للمعاقني.. 5
يكن لالعبني من ذوي االعاقة الب�صرية اختيار الدليل باأنف�صهم مع االلتزام بارتداء معتمات، عيون �صوداء . 6

تعتمد من قبل م�صت�صار االحتاد لذوي االحتياجات اخلا�صة او من ينوب عنه. 
امل�صابقات املقررة يف الربنامج هي :   . 7

100م كر�صي متحركاالإعاقة احلركية ال�صفلية )كر�صي متحرك(
200م »عدو«االإعاقة الب�صرية
وثب طويل200م »عدو«االإعاقة ال�صمعية

يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 8
تقدم االحتجاجات خالل ) 30 ( ثالثون دقيقة فور اإعالن نتيجة امل�صابقة مو�صع االحتجاج.. 9

تلغى اأي م�صابقة   ي�صارك فيها اقل من )6( �صت جامعات . 10
�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 11
اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 12
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الجامعات المشاركة :• 
جامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك �صعود 

جامعة حائلجامعة طيبة
جامعة الباحةجامعة امللك خالد
الطائفجامعة اأم القرى
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Saudi Universities Sports Federationدليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(

التجمع الثاني

المسابقات: السباحة  - التنس  - نهائي الكرة الطائرة
المكان :  

األيام:  األربعاء-السبت
التاريخ : 14 - 1438/3/17هـ الموافق 14 -17 /2016/12م



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(46

الشروط :• 
يحق لكل جامعة امل�صاركة بعدد ) 2 ( العبني يف كل �صباق.. 1
يحق لكل العب امل�صاركة يف عدد ) 2 ( �صباقني من ال�صباقات الفردية وتتابع واحد فقط من احلرة اأو املتنوع.. 2
تخ�صع البطولة لقواعد القانون الدويل لل�صباحة ال�صادر من االحتاد الدويل لل�صباحة.. 3
تمُقام البطولة فى ال�صباقات االآتية :. 4

50 م 
حرة

100م 
حرة

200م 
حرة

400م 
حرة

800م 
حرة

1500م 
حرة

50م 
ظهر

100م 
ظهر

200م 
ظهر

50 م 
�صدر

100م 
�صدر

200م 
�صدر

50م 
فرا�صة

100م 
فرا�صة

200م 
فرا�صة

200م 
متنوع

400م 
متنوع

 4X100
حره

 4X200
حره

 4 X 100
متنوع

تكون النهائيات من عدد ) 8 ( �صباحني.. 5
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 6
�صروط تقدمي االأ�صماء وت�صليم الت�صفيات والنتائج :. 7

يقوم مندوب كل جامعة بتقدمي اأ�صماء ال�صباحني الإدارة الدورة على النماذج املعتمدة مع كتابة • 
�صوى  اأخرى  مناذج  اأي  تقبل  ولن  املرفقة  اال�صرتاك  بنماذج  امل�صارك  ال�صباح  زمن  ال�صباح  اأ�صم 

النماذج املرفقة واملعتمدة من االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية.
يتم اعتماد اال�صتمارة من اإدارة االحتاد ولن تمُقبل اأي ا�صتمارة غري م�صتوفاة لل�صروط.• 
يف حالة عدم كتابة زمن ال�صباح �صيتم و�صع ال�صباح ح�صب القانون الدويل ) يف الت�صفية االأولى (.• 
البطولة •  ي�صبق  الذي  الفني  االجتماع  يف  جامعة  لكل  ال�صباحني  و�صباقات  اأ�صماء  مراجعة  يتم 

ويحدد موعده.
يف حالة عدم تواجد مندوب اجلامعة للمراجعة اخلا�صة يف موعد مراجعة ال�صباقات واالأ�صماء • 

بعد كتابتها تعترب الك�صوف املقدمة م�صبقاً نهائيه.
لن ي�صمح الأي جامعة باإ�صافة اأ�صماء �صباحني يف ال�صباقات اأو اإجراء اأية تعديالت اأثناء البطولة • 

ولو وافق على هذه التعديالت جميع اجلامعات امل�صاركة يف البطولة.
اإداري الفريق وتوقيع مندوب اجلامعة على ا�صتمارة املراجعة •  بعد مراجعة االأ�صماء عن طريق 

تعترب هذه املراجعة النهائيه ولي�صت الك�صوف املر�صلة من اجلامعة.

السباحة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة امل�صابقات.. 8
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل  14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 9

الجامعات المشاركة:• 
جامعة الباحةجامعة امللك �صعود 

جامعة االأمري محمد بن فهد االأهليةجامعة امللك عبد العزيز
جامعة اأم القرىجامعة امللك في�صل

جامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحيةجامعة طيبة
جامعة �صقراءكلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبية

كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحيةجامعة املجمعة
كليات الق�صيم االأهلية بربيدةكلية العناية و العلوم الطبية

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنكليات �صليمان الراجحي االأهلية بالبكريية
جامعة احلدود ال�صماليةجامعة الدمام

كليات الريا�س لطب االأ�صنان وال�صيدلةجامعة االإمام محمد بن �صعود االإ�صالمية
كليات الهيئة امللكية بينبع ال�صناعيةجامعة جدة
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(50

الشروط :• 
يتكون فريق اجلامعة من ) 5 ( العبني بحد اأق�صى.. 1
تقام البطولة بني الفرق . . 2
يحق لالعب اال�صرتاك يف بطولة الفردي وبطولة الزوجي.. 3
يمُ�صمح بت�صجيل عدد ) 3 ( العبني يف بطولة الفردي.. 4
يمُ�صمح بت�صجيل فريق واحد يتكون من العبني اثنني يف بطولة الزوجي.. 5
تتكون كل مباراة من ) 3 ( جمموعات.. 6
يف حال التعادل يف االأ�صواط ) 6- 6 ( حتدد النتيجة بطريقة ك�صر التعادل. . 7
التعادل يف املجموعات تلعب جمموعة فا�صلة من ع�صر . 8 تمُلعب بنظام )NO AD( وفى حال  الزوجي  مباريات 

نقاط.
اأقل عدد لالعبي الفرق ) 3 ( العبني.. 9

تلعب االأدوار التمهيدية لبطولة الفرق بطريقة املجموعات الق�صرية ) 4 ( اأ�صواط، ويف دور الثمانية ) 8 ( يتم . 10
اللعب ب�صتة ) 6 ( ا�صواط لكل جمموعة، ويطبق نظام ك�صر التعادل يف جميع املجموعات.

يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 11
للجنة الفنية احلق يف تغيري اللوائح يف اي وقت متى راأت ذلك.. 12
فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يمُطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 13
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 14

الجامعات المشاركة:• 
جامعة �صقراءجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

جامعة حائلجامعة امللك �صعود
جامعة اجلوفجامعة امللك خالد

جامعة اليمامة االأهليةجامعة املجمعة
كليات بريدة االأهلية بربيدةجامعة طيبة

كليات الق�صيم االأهلية بربيدةكلية العناية والعلوم الطبية
جامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحيةجامعة الباحة

كليات الهيئة امللكية بينبع ال�صناعية

التنس

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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Saudi Universities Sports Federationدليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(

التجمع الثالث

المسابقات: ألعاب القوى  - كرة القدم للصاالت
المكان :  

األيام:  األربعاء-السبت
التاريخ : 23  - 1438/6/26هـ الموافق 22 -25 /2017/3م



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(54

الشروط :
يحق لكل فريق اال�صرتاك مبت�صابقني ) 2 ( يف كل �صباق، و فريق واحد يف كل تتابع.. 1
يحق لكل العب اال�صرتاك يف �صباقني و تتابع واحد.. 2
بالن�صبة مل�صابقة الع�صاري :. 3

يحق للجامعة امل�صاركة بالعبني.• 
�صب نقاط امل�صابقة م�صاعفة للمراكز الثمانية االأولى وهي : ) 18، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2 (.•  حتمُ
يحق لالعبي الع�صاري امل�صاركة يف اأحد م�صابقات التتابع فقط والتي تمُقام يف اليوم الذي ال توجد • 

به م�صابقات للع�صاري ) اإذا اأقيمت البطولة على مدى اأكرث من يومني ( .
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة . 4
امل�صابقات املقررة يف الربنامج هي :. 5

400م X 1004م X 4004م/ح110م/ح5000م1500م800م400م200م100م
وثب
عايل

وثب
طويل

وثب
ثالثي

قفز
بالزانة

دفع
جلة

رمي
رمح

قذف
قر�س

اإطاحة
املطرقة

ع�صاري3000م/م

�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 6
فيما عدا البنود املو�صحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 7
انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 8

الجامعات المشاركة:• 
جامعة جازانجامعة اأم القرى

كلية العناية و العلوم الطبيةجامعة امللك في�صل
جامعة املجمعةجامعة امللك �صعود 

جامعة الباحةكليات الغد الدولية للعلوم ال�صحية
جامعة االأمري محمد بن فهد االأهليةجامعة امللك خالد

كليات بريدة االأهلية بربيدةجامعة طيبة
جامعة �صقراءجامعة اليمامة االأهلية

جامعة اجلوفجامعة حائل
جامعة جدةكلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبية

كليات الق�صيم االأهلية بربيدةجامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنجامعة احلدود ال�صمالية

كليات الهيئة امللكية بينبع ال�صناعيةالطائف

ألعاب القوى

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(56

الالئحة الفنية لبطولة الجامعات/الكليات الثالثة لكرة القدم للصاالت ) الخماسية (• 
ينظم االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية البطولة الثالثة لكرة القدم لل�صاالت.. 1
للجامعات . 2 الريا�صي  لالحتاد  املنت�صبة  باجلامعات/الكليات  الكليات/االأق�صام  فرق  فقط  البطولة  يف  ي�صارك 

.)SUSF( ال�صعودية
ت�صارك كل كلية/ق�صم يف البطولة فقط بالطالب امل�صجلني يف نف�س الكلية/الق�صم.. 3
ي�صجل يف كل مباراة ) 12 ( العب فقط، و يف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز االأولى يتوج عدد )14( . 4

العب فقط.
اأ( عدد ) 5 ( العبني يف ار�س امللعب.

ب( عدد ) 7 ( العبني بمُدالء خارج ار�س امللعب.
 املرحلة االأولى تقيم كل جامعة/كلية بطولة يف كرة القدم لل�صاالت بني فرق الكليات/االأق�صام بالطريقة التي . 5

تختارها على اأن ال تقل مدة البطولة عن خم�صة اأيام.
 ت�صارك كل كلية/ق�صم باأكرث من فريق.) العدد مفتوح (. 6
 جترى مباريات البطولة طبقاً لقوانني االحتاد الدويل با�صتثناء ما ورد له ن�س يف هذه الالئحة مبا ال يتعار�س . 7

مع القانون الدويل لكرة القدم لل�صاالت.
 مدة املباراة اأربعون دقيقة ملعوبه على �صوطني مت�صاويني بينهما راحة ال تزيد عن 15 دقيقة ولكل فريق احلق . 8

يف طلب وقتاً م�صتقطعاً مدته دقيقة واحدة بكل �صوط.
 تقام جميع املباريات يف �صالة مغلقة اأو اأي ملعب ح�صب املوا�صفات القانونية اخلا�صة بلعبة كرة القدم لل�صاالت.. 9

 توفري �صاعة توقيت ولوحة انذارات.. 10
 ت�صمي كل جامعة/كلية الكلية/الق�صم الفائز بالبطولة يف نهاية الف�صل الدرا�صي االأول 1438هـ، وال يقبل اأي . 11

تر�صيح بعد ذلك.
 يحق لكل كلية/ق�صم ت�صجيل العبني )2( يتم اختيارهم من بني طالب اجلامعة من خارج الكلية/الق�صم الفائز.. 12
 املرحلة الثانية يقيم االحتاد بطولة بني فرق الكليات/االأق�صام الفائزة.. 13
 تقام مباريات البطولة لفرق الكليات/االأق�صام املمثلة للجامعات/الكليات بنظام الدوري من دور واحد بنظام . 14

كرة القدم للصاالت

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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املجموعات.
 يتم توزيع املجاميع بنظام القرعة املفتوحة.. 15
 يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة اإلى الدور الثاين للعب بنظام خروج املغلوب. . 16
 يحدد ترتيب الفرق وفقاً ملجموع نقاط الفوز، ينح الفريق الفائز ) ثالثة نقاط (، والتعادل ) نقطة( واملهزوم . 17

) ال يح�صل على نقاط (.
 يف حال التعادل يف النقاط بني فريقني اأو اأكرث على اأحد املركزين االأول والثاين يف جمموع النقاط يتبع التايل:. 18

ينظر اإلى نتائج املباريات املبا�صرة بني الفرق املتعادلة.• 
اإذا ا�صتمر التعادل يح�صب فارق االأهداف ) ما له ناق�س ما عليه (.• 
اإذا ا�صتمر التعادل يح�صب الفريق الذي اأحرز اأهداف اأكرث.• 
واإذا اأ�صتمر التعادل جترى قرعة بينهما.• 

 يف حالة ان�صحاب اأحد امل�صاركني يخ�صر الفريق املباراة بنتيجة ) 6/�صفر  ( اإال اإذا كانت النتيجة اأكرث من ذلك . 19
ل�صالح الفريق غري املخالف تثبت النتيجة كما كانت علية عند االإيقاف.

 يخ�صر الفريق امل�صارك املباراة اإذا :. 20
ا�صرك العب غري م�صجل يف ك�صف املباراة.• 
ا�صرك العب موقوفاً.• 
ا�صرك اأكرث من العبني ال يحمال �صجل درا�صي لنف�س الكلية/الق�صم.• 

 يتم ت�صجيل الطالب ح�صب النظام وال�صروط املتبعة باأهلية الالعبني، . 21
 للجنة الفنية احلق يف تف�صري اأي بند من بنود ال�صروط فيما مل يرد ب�صاأنها ن�س وتعترب قراراتها نهائية يف هذا . 22

ال�صاأن ولها احلق يف اأجراء اأي تعديل على نظام اللعب قبل بدء البطولة.
 تلتزم اجلامعة/الكلية بتزويد اللجنة الفنية مبا يلي :. 23

1 (  الطريقة املتبعة الإقامة الدوري
2 (  عدد الفرق امل�صاركة يف البطولة

3 (  عدد الطالب امل�صاركني يف البطولة
4 (  نتائج املباريات واأ�صماء الالعبني ) ك�صف املباراة (

5 (  ترتيب الفرق بالبطولة
 اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14يوم من البطولة كحد اأدنى.. 24
 تطبق �صروط االأهلية فيما يتعلق بلعب لعبة جماعية واحدة فقط ولعبة فردية واحدة فقط.. 25
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الجامعات المشاركة:• 
جامعة املجمعةجامعة الق�صيم

جامعة اجلوفجامعة االأمري �صطام بن عبد العزيز
كليات بريدة االأهلية بربيدةجامعة طيبة

كلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبيةجامعة امللك �صعود
جامعة االمري فهد بن �صلطان االهليةجامعة امللك في�صل

جامعة امللك خالدجامعة اأم القرى
كليات �صليمان الراجحي االأهلية بالبكرييةجامعة الباحة
جامعة جدةجامعة جازان
كلية العناية االأهلية للعلوم الطبيةجامعة �صقراء

جامعة الدمامجامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحية
جامعة احلدود ال�صماليةجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
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التجمع الرابع

المسابقات: كرة الطاولة - الكرة الطائرة الشاطئية - نهائي كرة السلة
المكان :  

األيام:  األربعاء-السبت
التاريخ : 7/29  - 1438/8/2هـ الموافق 26 -29 /2017/4م
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الشروط : • 
يتكون فريق اجلامعة من ) 5 ( العبني  بحد اأق�صى.. 1
تقام البطولة يف امل�صابقات التالية :. 2

بطولة فردى• 
بطولة زوجي• 
بطولة الفرق • 

لكل العب احلق يف اال�صرتاك يف مباريات الفردي والزوجي و الفرق.. 3
يمُ�صمح بت�صجيل عدد ) 2 ( العبني يف بطولة الفردي.. 4
يمُ�صمح بت�صجيل عدد ) 1 ( فريق زوجي ) 2 العبني ( يف بطولة الزوجي.. 5
يمُ�صمح بت�صجيل فريق من ) 3 العبني ( يف بطولة الفرق.. 6
تقام البطولة على طاوالت معتمدة من االحتاد الدويل لكرة الطاولة. 7
تقام بطولة الفردي بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.. 8
تقام بطولة الزوجي بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.. 9

تقام بطولة الفرق بطريقة دوري املجموعات من دور واحد، و النهائي الأوائل املجموعات بطريقة خروج املغلوب . 10
من مرة واحدة.

�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 11
فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات ح�صب اأخر التعديالت.. 12
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 13
اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 14

كرة الطاولة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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الجامعات المشاركة :• 
جامعة �صقراءجامعة املجمعة

جامعة االأمري محمد بن فهد االأهليةجامعة امللك عبد العزيز
جامعة اليمامة االأهليةجامعة امللك �صعود
كليات بريدة االأهلية بربيدةجامعة امللك في�صل

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة جازان
كلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبيةجامعة اأم القرى
كلية العناية والعلوم الطبية  جامعة اجلوف

كليات املعرفة  االأهلية للعلوم والتقنيةكليات الق�صيم االأهلية بربيدة
كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحيةاجلامعة االإ�صالمية

كليات �صليمان الراجحي االأهلية بالبكرييةجامعة الباحة
جامعة جدةجامعة طيبة

جامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحيةجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة احلدود ال�صماليةجامعة الدمام

كليات الريا�س لطب االأ�صنان وال�صيدلة
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الشروط :• 
ت�صنف الكرة الطائرة ال�صاطئية من االألعاب اجلماعية.. 1
ي�صارك كل ق�صم اأو كلية بفريق اأو اأكرث ) تنظيم داخلي خا�س باجلامعة / الكلية (.. 2
تقيم اجلامعة / الكلية بطولة للكرة الطائرة ال�صاطئية بني الفرق امل�صاركة بالطريقة التي تختارها.. 3
جترى مباريات البطولة الداخلية باجلامعة / الكلية طبقاً لقوانني االحتاد الدويل للعبة.. 4
ت�صمي كل جامعة / كلية فريق الكلية / الق�صم الفائز باملركز االأول، كما ت�صمي الفريق الفائز باملركز الثاين )مع . 5

مالحظة اأنه يكن ا�صتبدال اأحد العبي الفريق الفائز باملركز الثاين - اختياري – على اأن يكون اأحد طالب 
اجلامعة / الكلية (.

للم�صاركة يف بطولة االحتاد يجب على كل جامعة / كلية تزويد اللجنة الفنية باالحتاد الريا�صي للجامعات . 6
ال�صعودية بتقرير مف�صل عن البطولة الداخلية يت�صمن التايل:

عدد الفرق امل�صاركة واأ�صماء الالعبني.• 
الطريقة املتبعة الإقامة البطولة الداخلية.• 
الك�صوفات الر�صمية لنتائج املباريات ) Score sheet ( باأ�صماء الالعبني واحلكام.• 
ترتيب الفرق امل�صاركة.• 
ا�صماء العبي الكلية / الق�صم احلائز على املركز االأول.• 
ا�صماء العبي الكلية / الق�صم احلائز على املركز الثاين ) للجامعة / الكلية احلق يف ا�صتبدال اأحد العبي الفريق • 

الفائز باملركز الثاين بالعب اآخر من طالب اجلامعة / الكلية، مع تو�صيح ا�صم الالعب البديل وامل�صتبدل، اإن 
وجد(.

تقام بطولة االتحاد بين فرق الكليات / األقسام الممثلة للجامعة / الكلية حسب التنظيم التايل:• 
يجب انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوما من اقامة البطولة.. 1
يحق لكل جامعة / كلية امل�صاركة بفريقني اثنني كحد اأعلى.. 2
يتكون كل فريق من العبني اثنني فقط.. 3
يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 4
يلتزم كل فريق بارتداء الزي الريا�صي للجامعة / الكلية مع ترقيم القمي�صني 1 ، 2 وو�صع �صعار اجلامعة / . 5

الكلية و�صعار االحتاد الريا�صي على �صدر القمي�س.

الكرة الطائرة الشاطئية

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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تقام املباريات بنظام الدوري من دور واحد داخل املجموعات.. 6
يتاأهل للدور الثاين ) 16 ( الفريقان احلائزان على املركزين االأول والثاين من كل جمموعة.. 7
تقام مباريات الدور الثاين بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة، مع اقامة مباريات لتحديد املراكز الثمانية االأولى بالبطولة. 8

الجامعات المشاركة:• 
جامعة امللك عبد العزيزجامعة جدة 

جامعة جازانجامعة اجلوف 
جامعة امللك في�صل جامعة امللك �صعود 
جامعة االأمري محمد بن فهد االأهليةجامعة امللك خالد

جامعة اليمامة االأهليةجامعة الباحة
كليات بريدة االأهلية بربيدةجامعة �صقراء
جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة املجمعة
كلية ابن �صينا االأهلية للعلوم الطبيةجامعة طيبة

جامعة اأم القرىجامعة جنران
كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحيةكليات الق�صيم االأهلية بربيدة

جامعة الدمامجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
كليات الهيئة امللكية بينبع ال�صناعيةجامعة احلدود ال�صمالية



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(68



69 Saudi Universities Sports Federation



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(



Saudi Universities Sports Federation




