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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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