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كلمة رئيس االتحاد:
متت موافقة جمل�س اإدارة االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية برئا�سة معايل وزير التعليم خالل االجتماع الثامن 

حيث  ال�سعودية.  اجلامعات  بطالبات  خا�سة  ريا�سية  مناف�سات  وتنظيم  بتهيئة  البدء  على  1440/2/26هـ  بتاريخ  املنعقد 

ي�سعى االحتاد من خالل هذه الربامج واملناف�سات اىل تعزيز الن�ساط البدين ال�سحي والريا�سي التناف�سي والذي يعترب 

هدفاً رئي�ساً من اأهداف روؤية اململكة 2030م.  

وياأتي تنفيذ هذه الربامج واالأن�سطة الريا�سية بدعم ومتابعة من معايل وزير التعليم ومعايل نائبه للجامعات والبحث 

واالبتكار، ويرتكز هذا الدعم وهذه اجلهود حالياً على ريا�سة الطالبات لتواكب التقدم الذي حدث يف ريا�سة الطالب، 

وذلك ملا حتققه ممار�سة الن�ساط البدين والريا�سي لهن من فوائد �سحية واجتماعية ونف�سية واقت�سادية. 

ويعترب هذا الدليل مبثابة اإعالن انطالق امل�سابقات الريا�سية للطالبات بني اجلامعات والكليات احلكومية واالأهلية يف 

اململكة، وهذا يحدث الأول مرة حتت اإ�سراف وتنظيم االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية يف هذا املو�سم الريا�سي للعام 

اجلامعي 1441هـ وذلك يف ت�سع األعاب هي )كرة الطاولة، الري�سة الطائرة، الكاراتيه، كرة ال�سلة، ال�سهام، الكرة الطائرة، 

التن�س، كرة قدم ال�ساالت(، والطموح اأن يتم التو�سع يف هذه امل�سابقات لتغطي اأغلب االألعاب الريا�سية ذات ال�سعبية يف 

والتي  والتوعوية  التدريبية  الربامج  والريا�سي عدد من  البدين  للن�ساط  املمار�سات  زيادة عدد  و�سيدعم جهود  اململكة، 

�ست�سمن باإذن اهلل حت�سن املناف�سات الريا�سية على م�ستوى منتخبات اجلامعات للطالبات كماً ونوعاً. 

 

رئيس االتحاد الرياضي للجامعات السعودية       
أ.د. خالد بن صالح المزيني     
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للجامعات  الريا�سي  باالحتاد  للطالبات  اجلامعية  الريا�سية  امل�سابقات  انطالق  مع  امل�سابقات  للجنة  يطيب 

اهلل  بف�سل  ال�سابقة  الريا�سية  املوا�سم  خالل  حتققت  التي  النجاحات  موا�سلة  م  1441هـ/2020  للعام  ال�سعودية 

ثم بدعم ومتابعة م�ستمرة من حكومتنا الر�سيدة ومن معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد الريا�سي 

يحقق  مبا  م�ستواها  ورفع  اجلامعية  الريا�سة  وازدهار  تقدم  يف  و�ست�ساهم  �ساهمت  والتي  ال�سعودية،  للجامعات 

التميز والريادة لريا�سة الطالبات يف املناف�سات املحلية واالإقليمية والعاملية.

ويتيح االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية يف هذا املو�سم التناف�س يف ت�سعة )9( م�سابقات ريا�سية، مت توزيعها 

بنظام التجمع بني اجلامعات على النحو التايل: 

   كرة الطاولة - الري�سة الطائرة التجمع االأول 

الكاراتيه - كرة ال�سلة - كرة قدم ال�ساالت   التجمع الثاين

األعاب القوى - التن�س - ال�سهام - الكرة الطائرةالتجمع الثالث  

املعلومات  جميع  على  يحتوي  والذي  اأيديكم  بني  )للطالبات(  االأول  للمو�سم  امل�سابقات  دليل  بو�سع  ون�سعد 

والتناف�س  التميز  امل�ساركة  والكليات  اجلامعات  جلميع  متمنني  تنفيذها،  واآليات  ومواعيدها  بامل�سابقات  املتعلقة 

الريا�سي ال�سريف.

لجنة المسابقات باالتحاد الرياضي للجامعات السعودية     
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البطوالت مقامة
بنظام التجمع
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جدول بمواعيد وأماكن التجمعات لمسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
)للطالبات( للموسم الرياضي االول 1441هـ 2019م  

مكان التجمع املقرتحتاريخ التجمع املقرتحا�سم اللعبةم

الف�سل الدرا�سي الثاين 

كرة الطاولة - الري�سة الطائرة1
االأربعاء - ال�سبت

9-1441/7/12هـ املوافق 4 -2020/3/7م
 جامعة الطائف

2
الكاراتيه - كرة ال�سلة

كرة قدم ال�ساالت

الثالثاء - ال�سبت

22-1441/7/26هـ املوافق 17-2020/3/21م
جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل

3
األعاب القوى - التن�س

ال�سهام -  الكرة الطائرة

الثالثاء - ال�سبت    

14-1441/8/18هـ املوافق 7-2020/4/11م
جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(10

• شروط أهلية الالعبات :	
فيه . 1 تقام  الذي  الدرا�سي  للعام  اجلامعة  ك�سوف  وم�سجلة يف  الدرا�سة  الطالبة منتظمة يف  تكون  اأن 

امل�سابقة وال�سادر لها بطاقة االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية.

تعبئة جميع بيانات النماذج املطلوبة لكل م�سابقة اإلكرتونياً من املوقع الر�سمي لالحتاد.. 2

اأهلية الالعبات . 3 اإدخال جميع البيانات ال�سحيحة بدقة واإذا ات�سح خالف ذلك مما يخالف �سروط 

�سدرت البطاقة(.
ُ
ف�سوف ُيلغى الطلب ويطبق النظام )حتى واإن اأ

لن ُي�سمح بامل�ساركة ملن ح�سلت على قبول يف الف�سل الدرا�سي الثاين، حتى انتظامها يف الدرا�سة.. 4

جتوز م�ساركة الطالبة املتخرجة التي كانت منتظمة يف �سجالت اجلامعة يف ال�سنة التي تقام فيها . 5

املناف�سة/ البطولة.

لن ُي�سمح بامل�ساركة ملن معدلها الرتاكمي دون ) 2 من 5  ( اأو  ) 1 من 4 (.. 6

اأ�سبوعني . 7 عن  تقل  ال  مبدة  املباراة  اأو  البطولة  بداية  قبل  البيانات  جميع  واإر�سال  ا�ستكمال  يجب 

)14يوماً( �سوف يغلق اإلكرتونياً موقع االحتاد عند منت�سف الليل ال�ساعة 12:00.

8 . )  40  ( القدم  لكرة  الالعبات  اأهلية  بيانات طلب  واإدخال  بت�سجيل  للتقدم  به  امل�سموح  االأعلى  احلد 

العبة، وللم�سابقات االأخرى �سعف العدد املن�سو�س عليه بقانون اللعبة.

يحق لالعبة امل�ساركة يف اأكرث من لعبة.. 9

أهلية الالعبات
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• المرفقات المطلوبة :	
�سورة اإلكرتونية ملونة لبطاقة هوية الالعبة.. 1

�سورة اإلكرتونية ملونة للبطاقة اجلامعية.. 2

�سورة اإلكرتونية ر�سمية ) خمتومة ( من ال�سجل االأكادميي معتمدة من عمادة القبول والت�سجيل.. 3

ا�سم . 4 عليها  ي�سجل  الر�سمي  لال�ستخدام   )6x4( الريا�سي  بالزي  لالعبة  وملونة  حديثة  �سورة 

الالعبة.

�سورة اإلكرتونية ملونة لبطاقة االإعاقة ) لذوي االحتياجات اخلا�سة (.. 5

• البيانات التي تم إضافتها من قبل المستخدم مقارنة بنسخة 	  مرحلة التدقيق والتحقق من صحة 
الوثائق التي جرى إرفاقها :

ميكن للم�ستخدم متابعة نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق من املرفقات من خالل املوقع.	•

يحق للم�ستخدم رفع اعرتا�س على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق التي يتم عر�سها له يف �سجل حالة الطلب الذي اأجرته 	•

اللجنة على البيانات مبوجب الن�سخة املرفقة من قبله خالل ) 72 ( �ساعة تبداأ من وقت اإظهار نتيجة حالة الطلب على 

املوقع ولن ينظر يف االعرتا�سات التي تتجاوز التوقيت املحدد اأعاله.

امل�ستندات الغري وا�سحة ومقروءة اأو امل�سورة بكامريا اجلوال �سينتج عنها ا�ستبعاد الطلب.	•
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التجمع األول
المسابقة: كرة الطاولة -الريشة الطائرة     

المكان : جامعة الطائف
األيام:  األربعاء -السبت

التاريخ : 9-1441/7/12هـ الموافق 4-2020/3/7م
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• شروط البطولة :	
يتكون فريق اجلامعة/ الكلية من ) 5 ( العبات بحد اأق�سى.. 1

تقام البطولة يف امل�سابقات التالية :. 2

بطولة الفردي.	•

بطولة الزوجي.	•

بطولة الفرق.	•

لكل العبة احلق يف اال�سرتاك يف مباريات الفردي والزوجي و الفرق.. 3

ُي�سمح بت�سجيل عدد ) 2 ( العبات يف بطولة الفردي.. 4

ُي�سمح بت�سجيل عدد ) 1 ( فريق زوجي لكل جامعة/ كلية، من) 2 ( العبات.. 5

ُي�سمح بت�سجيل فريق من ) 3 العبات ( 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

بطريقة . 10 املجموعات  الأوائل  والنهائي  واحد،  دور  من  املجموعات  دوري  بطريقة  الفرق  بطولة  تقام 

خروج املغلوب من مرة واحدة.

�سرورة اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على قم�سان الالعبات.. 11

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 12

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات.. 13

يعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 14

يحق الأي فريق تقدمي احتجاج ر�سمي اإىل املدير الفني للبطولة اأو من ينوب عنه يف وقت ال يتجاوز . 15

ن�سف �ساعة من نهاية املباراة من اإدارية الفريق اأو من ينوب عنها م�سفوع بر�سوم االحتجاج )1500( 

ريال �سعودي يرد يف حال قبول االحتجاج.

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 16

بطولة كرة الطاولة
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• الجامعات المشاركة في البطولة	
جامعة الطائفجامعة دار احلكمة

جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية

كليات ال�سرق العربيجامعة طيبة

 جامعة امللك �سعودجامعة جازان

جامعة املعرفة للعلوم والتقنية االأهليةجامعة دار العلوم
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• شروط البطولة :	
يتكون فريق اجلامعة من عدد )4( العبات كحد اأق�سى. . 1

ُتلعب البطولة بنظام مباريات الفرق )فردي وزوجي(.. 2

ُتلعب املباراة الفردية بتواجد العبة واحدة يف اأحد ن�سفي امللعب، واملباراة الزوجية بتواجد كل زميلتني . 3

يف اأحد ن�سفي امللعب، ويحق لالعبة واحدة فقط من العبتي الزوجي اللعب يف الفردي. 

املرحلة االأوىل: ُتقام امل�سابقة يف جمموعات بطريقة الدوري من دور واحد. . 4

يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة للمرحلة الثانية ) دور االأربعة ( بطريقة خروج املغلوب من . 5

مرة واحدة. 

يفوز بال�سوط يف فردي وزوجي ال�سيدات الفريق الذي ي�سجل عدد )21( نقطة وبفارق نقطتني على . 6

االأقل عن الالعبة االأخرى، وبحد اأق�سى )30( نقطة. اإذا و�سل اأحد الطرفني اإىل النقطة )30(  يفوز 

بال�سوط من ح�سل اأواًل على النقطة )30/29(.

يف ال�سوط الثالث على الالعبات اأو الفرق تغيري ن�سفي امللعب عندما ت�سل النتيجة اإىل )11( يف �سوط . 7

)21( نقطة.

يفوز باملباراة الفريق الذي يفوز ب�سوطني من اأ�سل ثالثة اأ�سواط.. 8

الطائرة . 9 للري�سة  الدويل  االحتاد  من  املعتمدة  الفوز  نقاط  الحت�ساب  اجلديد  النظام  تطبيق  �سيتم 

والذي ين�س على منح الفائز بنتيجة  املباراة )2( نقاط، واخلا�سر )نقطة واحدة( فقط.

يف حال التعادل بالنقاط املركز االأول والثاين يف دوري املجموعات يعتمد التايل: . 10

اأواًل : املواجهات بني الفرق.	•

ثانياً : عدد االأ�سواط.	•

ثالثاً : عدد النقاط.	•

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق للبطولة.. 11

يحق الأي فريق تقدمي احتجاج ر�سمي اإىل املدير الفني للبطولة اأو من ينوب عنه يف وقت ال يتجاوز . 12

ن�سف �ساعة من نهاية املباراة من اإدارية الفريق اأو من ينوب عنها م�سفوع بر�سوم االحتجاج )1500( 

ريال �سعودي يرد يف حال قبول االحتجاج. 

�سرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من األوان اجلامعة املعتمدة.. 13

�سرورة اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على قم�سان الالعبات. . 14

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 15

بطولة الريشة الطائرة
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يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات.. 16

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 17

• الجامعات المشاركة في البطولة	
جامعة الطائفجامعة دار احلكمة

جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنجامعة طيبة

جامعة عفتجامعة امللك �سعود



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(



Saudi Universities Sports Federation

التجمع الثاني
المسابقة: الكاراتيه - كرة السلة - كرة قدم الصاالت       

المكان : جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  
األيام:  الثالثاء - السبت

التاريخ : 22-1441/7/26هـ الموافق 17-2020/3/21م
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• شروط البطولة :	
ُتقام مناف�سات القتال بالبطولة يف الفردي فقط وبنظام خروج املغلوب والرت�سية.. 1

نظام البطولة يف االأوزان التالية: . 2

قتال فردي كاتا فردي وجماعي

+ 68 كجم- 68 كجم- 61 كجم- 55 كجم- 50 كجماالأوزان

االأوزان التي تقل عن ) 4 ( العبات، ُيقام الوزن بطريقة الدوري فقط.. 3

يبداأ الت�سجيل وامليزان قبل االجتماع الفني للبطولة، وعلى ا�ستمارة خم�س�سة لذلك من قبل اللجنة . 4

املنظمة.

يتم تطبيق اأدوار الرت�سية بجميع املناف�سات.. 5

يحق لكل جامعة امل�ساركة بعدد )العبة( يف كل فئة من فئات البطولة.. 6

يف مناف�سات الكاتا ُي�سمح باختيار اأي كاتا من مدار�س الكاراتيه.. 7

يجب ت�سجيل ا�سم الكاتا قبل اأدائها يف كل دور.. 8

ال يحق تكرار الكاتا اإال بعد اأداء اثنتني من الكاتات املختلفة.. 9

يحق للجنة الفنية وجلنة احلكام تعديل ما تراه منا�سباً يف الئحة امل�سابقات للبطولة وقت االجتماع . 10

الفني من حيث عدد امل�ساركات يف كل وزن اأو نظام البطولة.

ُيحت�سب الرتتيب العام للبطولة بعدد امليداليات التي حتققها اجلامعة.. 11

يحق للجنة امل�سابقات والبطوالت تاأجيل اأو تقدمي اأي )مباراة/ مناف�سة( واأي�ساً اتخاذ القرار املنا�سب . 12

بكل ما يتعلق بهذه الالئحة.

الالعبة اأو الفريق الذي يتم نداءه من قبل طاولة الت�سجيل ثالث مرات ومل يح�سر ُيعترب من�سحباً . 13

تعترب  الت�سجيل ثالث مرات ومل حت�سر  نداءها من قبل طاولة  يتم  التي  )الالعبة    املباراة.  من 

من�سحبة من املباراة.(

يُعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 14

يحق الأي فريق تقدمي احتجاج ر�سمي اإىل املدير الفني للبطولة اأو من ينوب عنه يف وقت ال يتجاوز . 15

ن�سف �ساعة من نهاية املباراة من اإدارية الفريق اأو من ينوب عنها م�سفوع بر�سوم االحتجاج )1500( 

ريال �سعودي يرد يف حال قبول االحتجاج. 

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 16

بطولة الكاراتيه
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يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات. 17

�سرورة اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على قم�سان الالعبات.. 18

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 19

• الجامعات المشاركة في البطولة	
جامعة املعرفة للعلوم والتقنية جامعة الطائف

جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سلكليات ال�سرق العربي

-جامعة جدة



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(22

• شروط البطولة :	
يتكون فريق اجلامعة من )12( العبة كحد اأق�سى يف كل مباراة. . 1

املرحلة االأوىل: ُتقام امل�سابقة بنظام الدوري يف جمموعات.. 2

املرحلة الثانية: يتاأهل االأول من كل جمموعة للعب بطريقة خروج املغلوب لتحديد املراكز من االأول . 3

اإىل الرابع.

ُيحدد ترتيــب الفــرق يف الدوري وفقاً ملجمــوع نقــاط الفــوز، مُينــح الفريق الفائز )نقطتني( واملهزوم    . 4

)نقطة واحدة(. 

يف حالة تعادل فريقني اأو اأكرث على اأي من املراكز ُيوؤخذ بنظام الرتتيب التايل: . 5

يتم الرجوع اإىل نتائج املباريات بني الفرق املتعادلة. 	•

اإذا ا�ستمر التعادل يتحدد الرتتيب على اأ�سا�س طرح االإ�سابات )له/ عليه(.	•

اإذا ا�ستمر التعادل ُيحدد الفريق الذي اأحرز اإ�سابات اأكرث. 	•

اإذا ا�ستمر التعادل بعد ذلك جُترى قرعة لتحديد الرتتيب. 	•

�سرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من األوان اجلامعة املعتمدة.. 6

�سرورة ترقيم قم�سان الالعبات باأرقام وا�سحة من الرقم )4( اىل الرقم )15( تثبت طوال البطولة، . 7

مع اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية.

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 8

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات.. 9

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 10

يجوز لكل جامعة/ كلية ا�ستخراج بطاقات اأهلية لعدد ال يتجاوز )24( العبة يف املو�سم الواحد. . 11

ُيقدم االحتجاج على نتيجة املباراة اإىل االحتاد الريا�سي اأو اللجنة الفنية التي تنظم البطولة خالل . 12

24 �ساعة من اإعالن نتيجة املباراة بخطاب ر�سمي موقع من االدارية امل�سوؤولة اأو من ينوب عنها مرفقاً 

اأو �سيك او اإيداع يف ح�ساب االحتاد يرد يف  به مبلغ )3500 ريال( ثالثة اأالف وخم�سمائة ريال نقداً 

حال قبول االحتجاج.

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 13

ميكن للجنة امل�سابقات تغيري موعد وقت املباراة يف حالة ال�سرورة.. 14

كرة السلة
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• الجامعات المشاركة في البطولة	
 

املجموعة الثانيةاملجموعة الأوىل

جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنجامعة دار احلكمة

جامعة اأم القرىجامعة جدة

جامعة املعرفة للعلوم والتقنية االأهليةجامعة جازان

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية

املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثة

جامعة امللك �سعود جامعة عفت 

جامعة طيبة جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل

جامعة الطائفجامعة دار العلوم



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(24

• جدول المباريات :	
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جامعة امللك �سعود ال�سحيةVSجامعة دار احلكمة21

�سالة جامعة االإمام

عبد الرحمن بن في�سل 

جامعة جازانVSجامعة جدة2

3
جامعة االأمرية

نورة بنت عبد الرحمن
VS

جامعة املعرفة

للعلوم والتقنية االأهلية

جامعة دار العلومVSجامعة عفت 4

جامعة الطائفVSجامعة امللك �سعود5

اليوم
والتاريخ

رقم 
ملعب المباراةالفرق المتباريةالمباراة

ء
عا

رب
الأ

ا

م
2

0
2

0
/

3
/

1
8

  
ق

ف
وا

مل
 ا

هـ
1

4
4

1
/

7
/

2
جامعة دار احلكمةVSجامعة جازان36

�سالة جامعة االإمام

عبد الرحمن بن في�سل

جامعة جدةVSجامعة امللك �سعود ال�سحية7

VSجامعة اأم القرى8
جامعة املعرفة

للعلوم والتقنية االأهلية

9

جامعة االإمام

عبد الرحمن بن في�سل
VSجامعة دار العلوم

جامعة طيبةVSجامعة الطائف10

 يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي، يتم اعتماد التاريخ امليالدي.	•

تبداأ املباريات ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، ويف�سل كل مباراة عن الأخرى ن�سف �ساعة.	•
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اليوم
والتاريخ
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جامعة جدةVSجامعة دار احلكمة411

�سالة جامعة االإمام

عبد الرحمن بن في�سل

جامعة امللك �سعود ال�سحيةVSجامعة جازان12

13
جامعة االأمرية

نورة بنت عبد الرحمن
VSجامعة اأم القرى

VSجامعة عفت14
جامعة االإمام

عبد الرحمن بن في�سل

جامعة طيبةVSجامعة امللك �سعود15

• المرحلة الثانية:	

اليوم
والتاريخ
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اأول املجموعة الرابعةVSاأول املجموعة االأوىل 16

�سالة جامعة االإمام

عبد الرحمن بن في�سل

اأول املجموعة الثالثةVSاأول املجموعة الثانية17
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املهزوم من مباراة رقم )17(VSاملهزوم من مباراة رقم )16(18

الفائز من مباراة رقم )17(VSالفائز من مباراة رقم )16(19

 يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي، يتم اعتماد التاريخ امليالدي.	•

تبداأ املباريات ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، ويف�سل كل مباراة عن الأخرى ن�سف �ساعة.	•



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(26

• شروط البطولة :	
للجامعات . 1 الريا�سي  لالحتاد  املنت�سبة  الكليات  اجلامعات/  منتخبات  فقط  البطولة  يف  ي�سارك 

ال�سعودية )SUSF(، ومن ينطبق عليهم �سروط االأهلية.

ي�سجل يف كل مباراة )14( العبة فقط، ويف حال ح�سول الفريق على مركز من املراكز االأوىل يتوج . 2

عدد )14( العبة فقط.

اأ. عدد ) 5 ( العبات يف اأر�س امللعب.

ب. عدد ) 9 ( العبات ُبدالء خارج اأر�س امللعب. ويلتزم االحتياطي بلب�سه طوال املباراة.

جُترى مباريات البطولة طبقاً لقوانني االحتاد الدويل با�ستثناء ما ورد له ن�س يف هذه الالئحة مبا . 3

ال يتعار�س مع القانون الدويل لكرة القدم لل�ساالت.

مدة املباراة اأربعون دقيقة ملعوبة على �سوطني مت�ساويني بينهما راحة ال تزيد عن )15( دقيقة ولكل . 4

فريق احلق يف طلب وقتاً م�ستقطعاً مدته دقيقة واحدة يف كل �سوط من االأ�سواط االأ�سلية.

ُتقام جميع املباريات يف �سالة مغلقة اأو اأي ملعب ح�سب املوا�سفات القانونية اخلا�سة بلعبة كرة القدم . 5

لل�ساالت.

توفري �ساعة توقيت ولوحة اإنذارات.. 6

ت�سارك كل جامعة/ كلية مبنتخب من اجلامعة/ الكلية ممن تنطبق عليهم �سروط االأهلية.. 7

ُتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات.. 8

يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة اإىل الدور الثاين للعب بنظام خروج املغلوب.. 9

يحدد ترتيب الفرق وفقاً ملجموع نقاط الفوز، مينح الفريق الفائز )ثالثة نقاط(، والتعادل )نقطة( . 10

واملهزوم )ال يح�سل على نقاط(.

يف حال التعادل يف النقاط بني فريقني اأو اأكرث على اأحد املركزين االأول والثاين يف جمموع النقاط . 11

يتبع التايل:

ُينظر اإىل نتائج املباريات املبا�سرة بني الفرق املتعادلة.	•

اإذا ا�ستمر التعادل ُيح�سب فارق االأهداف )ما له ناق�س ما عليه(.	•

اإذا ا�ستمر التعادل ُيح�سب الفريق الذي اأحرز اأهداف اأكرث.	•

واإذا ا�ستمر التعادل جُترى قرعة بينهما.	•

يف حالة ان�سحاب اأحد امل�ساركني يخ�سر الفريق املباراة بنتيجة )6/�سفر( اإال اإذا كانت النتيجة اأكرث . 12

من ذلك ل�سالح الفريق غري املخالف تثّبت النتيجة كما كانت عليه عند االإيقاف.

بطولة كرة القدم الصاالت 
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يخ�سر الفريق امل�سارك املباراة اإذا:. 13

اأ�سرك العبة غري م�سجلة يف ك�سف املباراة.	•

اأ�سرك العبة موقوفة.	•

اأ�سرك العبة ال تنطبق عليها �سروط االأهلية.	•

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 14

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات . 15

للجنة الفنية احلق يف تف�سري اأي بند من بنود ال�سروط فيما مل يرد ب�ساأنها ن�س وتعترب قراراتها نهائية يف هذا ال�ساأن . 16

ولها احلق يف اإجراء اأي تعديل على نظام اللعب قبل بدء البطولة.

ُتطبق �سروط االأهلية فيما يتعلق مب�ساركة الطالبة يف لعبة جماعية واحدة ولعبة فردية واحدة فقط.. 17

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 18

ُيقدم االحتجاج على نتيجة املباراة اإىل االحتاد الريا�سي اأو اللجنة الفنية التي تنظم البطولة خالل )24( �ساعة من . 19

اإعالن نتيجة املباراة بخطاب ر�سمي موقع من االدارية امل�سوؤولة اأو من ينوب عنها مرفقاً به مبلغ )3500ريال( ثالثة 

اأالف وخم�سمائة ريال نقداً اأو �سيك اأو اإيداع يف ح�ساب االحتاد ُيرد يف حال قبول االحتجاج.

يجب على كل فريق االلتزام باإح�سار االأدوات اخلا�سة بكرة قدم ال�ساالت )احلذاء يكون خا�س بلعبة كرة قدم ال�ساالت/ . 20

الك�سارات( ولن ُي�سمح اللعب من دونها.

�سرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من األوان اجلامعة املعتمدة مع وجوب ا�سطحاب الطقمني يف املباراة.. 21

و�سعار . 22 اجلامعة  �سعار  اإ�سافة  مع  البطولة  طوال  تثّبت   )15-1( من  وا�سحة  باأرقام  الالعبات  قم�سان  ترقيم  وجوب 

االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية. 

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 23

• الجامعات المشاركة في البطولة	

املجموعة الثانيةاملجموعة الأوىل

جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنجامعة الطائف 

جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سلجامعة امللك �سعود 

 جامعة اأم القرىجامعة طيبة

جامعة جازانكليات ال�سرق العربي

جامعة دار العلومجامعة املعرفة للعلوم والتقنية 



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(28

• جدول المباريات :	
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كليات ال�سرق العربيVSجامعة امللك �سعود2
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جامعة امللك �سعودVSجامعة املعرفة للعلوم والتقنية10

جامعة جازانVSجامعة اأم القرى11

جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل VSجامعة دار العلوم12

الثاين 

الفرتة 

امل�سائية  

جامعة طيبةVSجامعة الطائف13

جامعة املعرفة للعلوم والتقنيةVSكليات ال�سرق العربي14

جامعة اأم القرىVSجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن15

جامعة دار العلومVSجامعة جازان16

 يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي، يتم اعتماد التاريخ امليالدي.	•

تبداأ املباريات ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، ويف�سل كل مباراة عن الأخرى ن�سف �ساعة.	•
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جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنVSجامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل19

جامعة دار العلومVSجامعة اأم القرى20

 

• المرحلة الثانية:	

رقم التاريخاليوم
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ثاين املجموعة االأوىلVSاأول املجموعة الثانية22

الرابع 

الفرتة 

امل�سائية

املهزوم من مباراة رقم )22(VSاملهزوم من مباراة رقم )21(23

الفائز من مباراة رقم )22(VSالفائز من مباراة رقم )21(24

 يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي، يتم اعتماد التاريخ امليالدي.	•

تبداأ املباريات ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، ويف�سل كل مباراة عن الأخرى ن�سف �ساعة.	•
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التجمع الثالث
المسابقة: ألعاب القوى - التنس - السهام – الكرة الطائرة      

المكان : جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
األيام:  الثالثاء -السبت

التاريخ : 14-1441/8/18هـ الموافق 7-2020/4/11م



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(32

• شروط البطولة :	
يحق لكل جامعة امل�ساركة بطالبتني )2( يف كل م�سابقة من امل�سابقات وفريقاً واحداً يف كل �سباق من . 1

�سباقات التتابع. 

ال ُتقام امل�سابقات اإذا مل ي�سارك فيها ثالثة العبات من جامعتني خمتلفتني على االأقل. . 2

ُتعترب بطاقة االأهلية الوثيقة الر�سمية للطالبة.. 3

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 4

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات. 5

�سروط البطولة تعتمد على امل�سابقة املحددة يف الربنامج ويف حالة اإ�سافة اأي م�سابقة من م�سابقات . 6

واالحتاد  القوى  الألعاب  الدويل  االحتاد  واأنظمة  ل�سروط  طبقاً  ال�سروط  تعديل  يتم  القوى  األعاب 

ال�سعودي الألعاب القوى لكل م�سابقة.

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 7

امل�سابقات املقررة يف الربنامج هي : )100- 200 ( عدو.. 8

�سرورة اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على قم�سان الالعبات.. 9

يحق الأي فريق تقدمي احتجاج ر�سمي اإىل املدير الفني للبطولة اأو من ينوب عنه يف وقت ال يتجاوز . 10

ن�سف �ساعة من نهاية امل�سابقة من اإدارية الفريق اأو من ينوب عنها م�سفوع بر�سوم االحتجاج )1500( 

ريال �سعودي يرد يف حال قبول االحتجاج.

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 11

بطولة ألعاب القوى
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• الجامعات المشاركة في البطولة	
جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنجامعة دار احلكمة

جامعة اأم القرى جامعة طيبة

جامعة املعرفة للعلوم والتقنيةجامعة جازان

جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(34

• شروط البطولة :	
يتكون فريق اجلامعة من )5( العبات بحد اأق�سى.. 1

تقام البطولة بني الفرق.. 2

اأقل عدد لالعبي الفرق )3( العبات.. 3

يحق لالعبة واحدة فقط اال�سرتاك يف بطولة الفردي وبطولة الزوجي.    . 4

ُي�سمح بت�سجيل عدد )3( العبات يف بطولة الفردي.. 5

ُي�سمح بت�سجيل فريق واحد يتكون من العبتني يف بطولة الزوجي.. 6

تتكون كل مباراة من )3( جمموعات.. 7

اأ�سواط . 8 الق�سرية )4(  املجموعات  الثمانية )8( بطريقة  الفرق ودور  التمهيدية لبطولة  االأدوار  ُتلعب 

اأ�سواط لكل جمموعة، ويطبق نظام ك�سر  ب�ستة )6(  اللعب  االأربعة )4( يتم  اأما يف دور  ونقطة مقررة 

التعادل يف جميع املجموعات.

يف حال التعادل يف االأ�سواط )4 - 4( اأو )6- 6( حُتدد النتيجة بطريقة ك�سر التعادل من �سبع نقاط. . 9

مباريات الزوجي ُتلعب بنظام )NO AD( وفى حال التعادل يف املجموعات ُتلعب جمموعة فا�سلة من . 10

ع�سر نقاط.

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 11

للجنة الفنية احلق يف تغيري اللوائح يف اأي وقت متى راأت ذلك.. 12

اأو من ينوب عنه يف وقت ال يتجاوز . 13 اإىل املدير الفني للبطولة  يحق الأي فريق تقدمي احتجاج ر�سمي 

ن�سف �ساعة من نهاية املباراة من اإدارية الفريق اأو من ينوب عنها م�سفوع بر�سوم االحتجاج )1500( ريال 

�سعودي يرد يف حال قبول االحتجاج.

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 14

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات. 15

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 16

بطولة التنس
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• الجامعات المشاركة في البطولة	
جامعة الطائفجامعة دار احلكمة

جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية

جامعة جازانكليات ال�سرق العربي

جامعة املعرفة للعلوم والتقنية



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(36

• شروط البطولة :	
يحق لكل جامعة اال�سرتاك بـ )4( العبات يف م�سابقة الفردي و)3( العبات يف م�سابقة الفرق.. 1

ميكن . 2 ال�ساالت.  داخل  االأعمار  بجميع  والبكرة  االأوملبي  للقو�سني  )18م(  م�سافة  على  الرمي  يكون 

ا�ستخدام اأحد الهدفني اإما الهدف الثالثي العمودي اأو الهدف الثالثي مثلت يف البطولة.

يف قو�س البكرة الع�سرة الداخلية )×( يف الهدف حُت�سب )10( اأما الع�سرة اخلارجية حُت�سب )9(.. 3

الت�سفيات التاأهيلية تكون على �سوطني كل �سوط )10( رميات وكل رمية )3( اأ�سهم، وتكون الراحة . 4

ن�سف �ساعة بني ال�سوطني.

تتاأهل الالعبات االأعلى نقاطاً يف الفردي لدور الثمانية بعد جمع نتائج ال�سوطني. ويف حال وجود . 5

اأربع فرق فقط يتاأهل اأعلى اأربع العبات.

حُت�سب نتائج الفرق بجمع نتائج اأعلى )3( العبات.  . 6

اأ�سهم . 7  )6( الزوجي  ويف  دقيقتني.  يف  العبة  لكل  اأ�سهم  بـ)3(  الرمي  يتم  للفردي  الثانية  املرحلة  يف 

�سهمني لكل العبة يف دقيقتني.

يجب لب�س قمي�س ريا�سي مكتوب عليه اال�سم يف اأعلى الظهر وبلون موحد للفريق واالإداري واملدرب، . 8

ال ي�سمح بارتداء اجلينز اأو التنورة الق�سرية اأو اللب�س ذو اللون اجلي�سي املموه.

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 9

يحق الأي فريق تقدمي احتجاج ر�سمي اإىل املدير الفني للبطولة اأو من ينوب عنه يف وقت ال يتجاوز . 10

ن�سف �ساعة من نهاية املباراة من اإدارية الفريق اأو من ينوب عنها م�سفوع بر�سوم االحتجاج )1500( 

ريال �سعودي ُيرد يف حال قبول االحتجاج.

للجنة الفنية احلق يف تغيري اللوائح يف ىي وقت متى ما راأت ذلك.. 11

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 12

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات . 13

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 14

بطولة السهام
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• الجامعات المشاركة في البطولة	
جامعة اأم القرى جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن

جامعة املعرفة للعلوم والتقنيةجامعة امللك �سعود



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(38

• شروط البطولة :	
يتكون فريق اجلامعة من عدد ) 12( العبة كحد اأق�سى يف كل مباراة.. 1

املرحلة االأوىل : ُتقام امل�سابقة بطريقة دوري املجموعات. . 2

يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة. . 3

ُتقام املرحلة الثانية ) دور االأربعة ( بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة .. 4

يفوز بال�سوط الفريق الذي ي�سجل عدد )25( نقطة اأواًل ويف حال التعادل ي�ستمر اللعب حتى ي�سل . 5

الفارق اإىل نقطتني على االأقل عن مناف�سه.

يفوز باملباراة الفريق الذي ي�سجل عدد ثالثة اأ�سواط من اأ�سل خم�سة.. 6

�سيتم تطبيق النظام اجلديد الحت�ساب نقاط الفوز املعتمدة من االحتاد الدويل للكرة الطائرة والذي . 7

اأو )3-1( ثالثة نقاط واخلا�سر )�سفر(، بينما مُينح الفريق  ين�س على منح الفائز بنتيجة )0-3( 

الفائز بنتيجة )3-2( نقطتني واخلا�سر نقطة واحدة .

يف حال التعادل بالنقاط يف حتديد املركز االأول والثاين يف دوري املجموعات ُيعتمد التايل: . 8

اأواًل : عدد االنت�سارات اأي احلا�سل على اأكرث مرات فوز.	•

ثانياً : ن�سبة ق�سمة ما له من االأ�سواط على ما عليه من االأ�سواط.	•

ثالثاً : ن�سبة ق�سمة ما له من نقاط االأ�سواط على ما عليه من نقاط االأ�سواط.	•

رابعاً : الفريق الفائز باملباراة التي اأقيمت بينهما.	•

اإال لل�سرورة ويجب يف هذه احلالة  . 9 املباراة  اأثناء  امللعب  اأر�س  اإدارية  اأو  اأي العبة  يجب عدم مغادرة 

اإ�سعار املراقب االإداري وُيكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�سبب.

�سرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من األوان اجلامعة املعتمدة.. 10

�سرورة ترقيم قم�سان الالعبات من )1( اإىل )99( طبقاً للقانون الدويل على اأن تثّبت طوال البطولة، . 11

مع اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية .

ُيعقد االجتماع الفني يف اليوم الذي ي�سبق انطالق البطولة.. 12

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات. . 13

يتم ت�سجيل الطالبات ح�سب النظام وال�سروط املتبعة باأهلية الطالبات. 14

يجوز لكل جامعة/ كلية ا�ستخراج بطاقات اأهلية لعدد ال يتجاوز )24( العبة يف املو�سم الواحد.. 15

الكرة الطائرة
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يقدم االحتجاج على نتيجة املباراة اإىل االحتاد الريا�سي اأو اللجنة الفنية التي تنظم البطولة خالل )24( �ساعة من . 16

اإعالن نتيجة املباراة بخطاب ر�سمي موقع من االإدارية امل�سئوؤولة اأو من ينوب عنها مرفقاً به مبلغاً )3500ريال( ثالثة 

اأالف وخم�سمائة ريال نقداً اأو �سيك اأو اإيداع يف ح�ساب االحتاد ُيرد يف حال قبول االحتجاج.

ميكن للجنة امل�سابقات تغيري موعد ووقت املباراة يف حالة ال�سرورة.. 17

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 18

• توزيع فرق الجامعات المشاركة حسب المجموعات	

املجموعة الثانيةاملجموعة الأوىل

جامعة عفتجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن

جامعة جازانجامعة جدة

جامعة طيبةجامعة املعرفة للعلوم والتقنية



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )للطالبات(40

• جدول المباريات :	
جدول املباريات بطريقة الدوري:

اليوم
والتاريخ

رقم 
ملعب الفرق المتباريةالمباراة

المباراة
الثالثاء

1441/8/14هـ 

املوافق  

2020/4/7م

جامعة املعرفة للعلوم والتقنيةVSجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن1

�سالة جامعة 

االأمرية نورة

جامعة طيبةVSجامعة عفت2

االأربعاء

1441/8/15هـ 

املوافق

2020/4/8م

     جامعة جدةVSجامعة املعرفة للعلوم والتقنية3

     جامعة جازانVSجامعة طيبة4

اخلمي�س

1441/8/16هـ 

املوافق

2020/4/9م

جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمنVSجامعة جدة5

جامعة عفتVSجامعة جازان6

 

املرحلة الثانية )دور الأربعة(:

اليوم
والتاريخ

رقم 
ملعب الفرق المتباريةالمباراة

المباراة
اجلمعة

1441/8/17هـ 

املوافق

2020/4/10م

ثاين املجموعة الثانيةVSاأول املجموعة االأوىل 7

�سالة جامعة 

االأمرية نورة

ثاين املجموعة االأوىلVSاأول املجموعة الثانية8

ال�سبت 

 1441/8/18هـ 

املوافق  

2020/4/11م

املهزوم من مباراة رقم )8(VSاملهزوم من مباراة رقم )7(9

الفائز من مباراة رقم )8(VSالفائز من مباراة رقم )7(10

 يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي، يتم اعتماد التاريخ امليالدي.	•

تبداأ املباريات ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، ويف�سل كل مباراة عن الأخرى ن�سف �ساعة.	•
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