






جامعة الملك فيصل

جامعة طيبة

جامعة القصيم

مدرب 12

12

144

إداري

حكم



جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

جامعة الطائف

جامعة الملك عبد العزيز 

مدرب 8

8

64

إداري

حكم



جامعة جازان

جامعة الطائف

جامعة الملك سعود

مدرب 22

22

30

إداري

حكم



جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

جامعة اإلمام محمد بن سعود

جامعة  الملك عبد العزيز

مدرب 20

20

25

إداري

حكم



جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة طيبة

مدرب 12

12

15

إداري

حكم



جامعة الملك سعود

جامعة القـصـيم

جامعة الملك خالد

مدرب 9

9

8

إداري

حكم



جامعة جازان

جامعة الطائف

جامعة الملك سعود

مدرب 18

18

20

إداري

حكم



جامعة الملك سعود

جامعة الملك فهد للبترول

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

مدرب 19

19

20

إداري

حكم



جامعة الملك فهد للبترول 

جامعة الملك سعود

جامعة شقراء 

مدرب 16

16

25

إداري

حكم



جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

جامعة اإلمام محمد بن سعود

جامعة الملك سعود

مدرب 15

15

115

إداري

حكم



جامعة أم القرى

جامعة جازان

جامعة الملك سعود

مدرب 18

18

35

إداري

حكم



جامعة طيبة

جامعة القصيم

جامعة الباحة

مدرب 18

18

26

إداري

حكم



 جامعة طيبة

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك سعود

مدرب 9

9

  130

إداري

حكم



جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك سعود

مدرب 15

15

24

إداري

حكم



الترتيب العام
للجامعات والكليات المشاركة في مسابقات الموسم السابع

لالتحاد الرياضي للجامعات السعودية



اسم المسابقة
 الترتيب 

الرابعالثالثالثانياألول
  احلدود ال�صماليةجامعة الق�صيمجامعة طيبةجامعة امللك في�صلكرة القدم )أ (

كرة القدم )ب(
جامعة 

الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة املجمعة  جامعة امللك عبد العزيزجامعة الطائف

كرة الطائرة
جامعة 

الإمام عبد الرحمن بن في�صل

جامعة الإمام حممد بن �صعود 

الإ�صالمية

جامعة 

امللك �صعود 
جامعة املجمعة  

جامعة طيبةكرة السلة
جامعة 

امللك في�صل

جامعة 

امللك �صعود
جامعة امللك عبد العزيز 

جامعة اأم القرىجامعة امللك �صعودجامعة الطائفجامعة جازانإختراق الضاحية

جامعة امللك في�صلجامعة امللك �صعودجامعة جازانجامعة اأم القرىألعاب القوى

الكاراتيه
جامعة 

الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة اجلوفجامعة اأم القرىجامعة امللك �صعود

جامعة امللك �صعودكرة الطاولة
جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن

جامعة 

الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك في�صل

التنس
جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن
جامعة �صقراءجامعة امللك �صعود

جامعة 

الإمام عبد الرحمن بن في�صل

جامعة اجلوف )ب(جامعة امللك �صعود )اأ(جامعة امللك في�صل )ب(جامعة امللك عبد العزيز ) ب(كرة الطائرة الشاطئية

السباحة
جامعة 

الإمام عبد الرحمن بن في�صل

جامعة الإمام حممد بن �صعود 

الإ�صالمية
جامعة امللك �صعودجامعة امللك عبد العزيز

جامعة جازانجامعة الباحةجامعة الق�صيم جامعة طيبة  كرة القدم للصاالت

الترتيب العام 
لبطلولة الجامعات

لذوي االحتياجات الخاصة 
)ألعاب قوى، كرة الهدف(:

جامعة امللك خالدجامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك �صعود  
جامعة الإمام حممد بن �صعود 

الإ�صالمية

ألعاب قوى
 جامعة طيبةجامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك �صعودذوي احتياجات خاصة

جامعة الإمام حممد بن �صعود 

الإ�صالمية

كرة الهدف
جامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك خالدجامعة الق�صيم جامعة امللك �صعودذوي احتياجات خاصة

ترتيب الجامعات المشاركة
حسب المسابقة الرياضية



مقارنة عدد الالعبين المشاركين
في كل مسابقة ما بين المواسم السبعة



مقارنة عدد الجامعات/الكليات المشاركة
في كل مسابقة ما بين المواسم السبعة








