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التعليم خالل   وزير  برئا�سة معايل  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  اإدارة الحتاد  �سدرت موافقة جمل�س 

الجتماع  الثامن املنعقد بتاريخ 1440/2/26هـ على البدء بالتهيئة لتنظيم مناف�سات ريا�سية خا�سة بطالبات 

اجلامعات ال�سعودية .

ونظراً حلداثة التجربة فقد قرر الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية اأن تتم املرحلة الأوىل ملناف�سات 

الطالبات  داخل اجلامعات، وبالفعل مت تفعيل مناف�سات ريا�سية بني طالبات كليات كل جامعة خالل الف�سل 

تنا�سب  التي  الريا�سية  امل�سابقات  جامعة  كل  تختار  بحيث  1440/1439هـ  اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي 

طالباتها.

الثانية  1441/1440 هـ البدء باملرحلة  باإذن اهلل خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي  كما �سيتم 

بتنظيم م�سابقات ريا�سية بني اجلامعات على غرار امل�سابقات التي ينظمها وي�سرف عليها الحتاد الريا�سي 

لطلبة اجلامعات، و�سيتاح للجامعات اختيار امل�سابقات الريا�سية التي ترغب اإدراجها يف املو�سم الريا�سي.

كما �سيقوم الحتاد  باإ�سدار دليل خا�س مب�سابقات الطالبات وذلك بعد اأن تتفق اجلامعات على الألعاب 

الريا�سية التي ترغب باإدراجها على اأن يتم ذلك على النحو التايل:
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اأن�سطتها الداخلية للطالبات خالل الف�سل الدرا�سي الأول وفق نظام ولوائح هذه امل�سابقات مع تقدمي . 1 تقيم كل جامعة 

تقرير مف�سل عن كل م�سابقة للجنه امل�سابقات بالحتاد الريا�سي للجامعات يف موعد ل يتجاوز اأ�سبوع من تاريخ انتهاء 

البطولة/ امل�سابقة. 

تقوم جلنة امل�سابقات بالحتاد بدرا�سة هذه التقارير واقرتاح م�سابقات وبطولت جممعة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين . 2

للجامعات/ للكليات ويقوم الحتاد الريا�سي بال�سراف والدعم لهذه البطولت/ امل�سابقات وفق اجلدول التايل: 

مكان التجمع املقرتحتاريخ البطولة/ امل�سابقةالبطولة/ امل�سابقةم

1

 

المسابقات/ البطوالت خالل الفصل الدراسي األول
بطولت وم�سابقات داخلية 

تختارها اجلامعة/ الكلية
دد من قبل اجلامعة �سالت ومالعب اجلامعة املعنيةحتمُ

2

المسابقات/ البطوالت المقترحة خالل الفصل الدراسي الثاني 
األعاب القوى- التن�س- 

كرة الطاولة - التايكوندو - 

دد من قبل الحتاد لحقاًاجلودو - الكاراتيه - ال�سهام الريا�س- جدة- الدمامحتمُ

كرة القدم لل�سالت -

الكرة الطائرة- كرة ال�سلة




