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اأقيمت بطولة الحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية الثامنة لإخرتاق ال�ضاحية )�ضمن التجمع الأول ( ع�صر يوم الأربعاء 21-

1439/5/24هـ املوافق  7-2018/2/10م با�صت�صافة كرمية من جامعة بي�صة، وباإ�صراف عام من الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية، وقد تكونت 

جلان البطولة على النحو التايل:  

اللجنة المنظمة العليا :
د. عبد الله بن راجح البقمي

رئي�س الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية

د. محمد  بن يحيى آل عجيم

عميد �صوؤون الطالب بجامعة بي�صة

د. صالح بن أحمد السقاء
اأمني عام الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية

 د. حبيب بن علي ربعان

امل�صرف العام على البطولة 

اللجنة الفنية :
أ.د. علي بن محمد جباري

رئي�صاً

د. حبيب بن علي ربعان

ع�صواأ

أ. منصور الحميد

ع�صواأ

أ. بندر القرشي

ع�صواأ

أ. عبد الحكيم الشدوخي

ع�صواأ
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لجنة الحكام :
حكماًاأ. �صعد الرمثي21حكماًاأ. بندر القر�صي1

حكماًاأ. �صامل الوادعي22حكماًاأ. عو�س ع�صريي2

حكماًاأ. �صعيد الأحمري23حكماًاأ. �صعيد ال�صلويل3

حكماًاأ. عبد الهادي اآل خريان24حكماًاأ. عبد الرحمن البي�صي4

حكماًاأ. �صعيد �صيبان25حكماًاأ. خالد حبيان5

حكماًاأ. م�صفر الزهراين26حكماًاأ. عبد احلكيم ال�صدوخي6

حكماًاأ. ح�صن القحطاين27حكماًاأ. خالد الغامدي7

حكماًاأ. عبد املجيد ال�صمري28حكماًاأ. �صعيد ح�صن العمري8

حكماًاأ. �صالح دغيرث الغامدي29حكماًاأ. عبد الرحمن عنزي9

حكماًاأ. اأحمد دغ�صان الزهراين30حكماًاأ. عبد املح�صن غايب10

حكماًاأ. حممد اأحمد الغامدي31حكماًاأ. عادل �صعد الزهراين11

حكماًاأ. ح�صني ناه�س32حكماًاأ. حامد الوادعي12

حكماًاأ. �صمري بادويالن33حكماًاأ. عبد اهلل �صاطي املربوك13

حكماًاأ. عبد اهلل ال�صفار34حكماًاأ. ب�صري القحطاين14

حكماًاأ. علي مرزوق35حكماًاأ. عبد الرحمن العمري15

حكماًاأ. عبد الإله ال�صدوخي36حكماًاأ. عبد اهلل مرزوق16

حكماًاأ. �صعد مبارك ال�صهراين37حكماًاأ. نايف مرزوق17

حكماًاأ. عبد اهلل ال�صاطي38حكماًاأ. م�صطفى ع�صريي18

حكماًاأ. عبد املجيد ال�صمري39حكماًاأ. فهد بازهري19

حكماًاأ. عبد اهلل نا�صر40حكماًاأ. ها�صم اأحمد20
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الضاحية  إختراق  مسابقة  في  المشاركة  والكليات  الجامعات  عدد  مقارنة 
وعدد الالعبين خالل المواسم الثمانية لالتحاد الرياضي للجامعات السعودية:
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) عدد الجامعات والكليات المشاركة (
 خالل المواسم الثمانية لالتحاد الرياضي 

للجامعات السعودية:

) عدد الالعبين المشاركين ( 
خالل المواسم الثمانية لالتحاد الرياضي 

للجامعات السعودية:
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االجتماع الفني للبطولة :
ُعقد الجتماع الفني لبطولة اإخرتاق ال�صاحية م�صاء يوم الثالثاء املوافق 5/21 1439هـ بقاعة الجتماعات بجامعة بي�صة بح�صور جميع 

ممثلي الفرق امل�صاركة يف البطولة، وبح�صور �صعادة عميد �صوؤون الطالب بجامعة بي�صة الدكتور/ حممد بن يحيى اآل عجيم، وبح�صور �صعادة  

م�صت�صار الحتاد  الريا�صي للجامعات ال�صعودية امل�صرف العام على البطولة الدكتور/ حبيب بن علي ربعان، و�صعادة م�صت�صار الحتاد الريا�صي 

للجامعات ال�صعودية رئي�س اللجنة الفنية الأ�صتاذ الدكتور/ علي بن حممد جباري، و�صعادة م�صت�صار الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية 

رئي�س اللجنة الإعالمية الدكتور/ تركي بن فهد العيار، و�صعادة م�صت�صار الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية الأ�صتاذ/ حممد بن حمد 

ال�صويل، وبح�صور جميع ممثلي اجلامعات والكليات امل�صاركة يف البطولة والبالغ عددهم ) 25 جامعة /كلية (، وبح�صور حكم عام البطولة 

الأ�صتاذ/ عبد احلكيم ال�صدوخي.

ويف بداية الجتماع األقى �صعادة عميد �صوؤون الطالب بجامعة بي�صة الدكتور/ حممد بن يحيى اآل عجيم كلمة رحب فيها بوفود اجلامعات 

والكليات امل�صاركة معلناً افتتاح الجتماع الفني، ثم األقى امل�صرف العام على البطولة الدكتور/ حبيب بن على ربعان كلمة �صكر فيها جامعة 

ث عن نظام البطولة  بي�صة على ح�صن التنظيم وكرم ال�صيافة والدوائر احلكومية املختلفة من مرور و�صرطة واأمن عام وال�صحة، ثم حتدَّ

واإعداد الالعبني الذين يحق لهم امل�صاركة يف كل فريق بالبطولة، وطرق احت�صاب نتائج الفردي والفرق وكذلك اعتماد طول ال�صباق مب�صافة 

) 8 كلم ( وحتديد م�صار ال�صباق باخلرائط، كما مت اعتماد عدد اجلامعات/ الكليات النهائي امل�صاركة يف البطولة بـ) 25 جامعة/ كلية ( وعدد 

لعبي اجلامعات/ الكليات امل�صاركني يف ال�صباق بـ) 119 لعباً ( ميثلون اجلامعات والكليات امل�صاركة بالإ�صافة لعتماد اأرقام ال�صدر والظهر 

لكل لعب يف ال�صباق، كما مت الإجابة على ت�صاوؤلت مندوبي اجلامعات/ الكليات امل�صاركة.

ويف اخلتام متنى للجميع التوفيق والنجاح وتاأكيد التعاون من اجلميع لإجناح ال�صباق. يذكر اأن ال�صباق يقوم بتحكيمها 40 حكماً معتمداً 

ميثلون خرية حكام اململكه. 
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أسماء العبي الجامعات/ الكليات المشاركة وممثليها:
جامعة الملك خالد

حميد عبد اهلل نقى احلارثي4عقيل علي ه�صبل العماري1

عبد الرحمن ح�صن عاي�س ع�صريي5حمزة وليد حممد اليا�صني2

ريان وليد حممد اليا�صني3

أ. سيف الشهرانيمدرب

إداريأ. عبد الله السحيمي
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جامعة جازان                                           

حممد تادجو دين5راجح علي حممد ع�صريي1

بندر هبه جاوي كنجل6عادل هبه جاوي كنجل2

يحيى �صريف �صامل املالكي7من�صور حممد اإبراهيم جمممي3

�صامل حممد جرب غزواين8رمزي اأحمد ح�صن جغيفي4

أ. مطلق يحيى مهديمدرب

إداريأ. هادي محمد حكمي
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جامعة الملك سعود

هاين عزيز حبيب امليطري5ريان موفق نا�صر الطعي�س1

عادل �صعيد م�صفر الغامدي6كرمي عدنان جذلن احلربي2

حمي الدين رائد �صعيد �صامل7عبد اهلل فرحان علي القرين3

حممد حممود عبد القادر8اأحمد اأدينريان يو�صف4

د. طارق الشامخمدرب

إداريأ. عبد العزيز ناصر الحيدر
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الجامعة اإلسالمية

عمران �صجويل4عبده ملمال1

احلدوي اأبو بكر اإبراهيم5كنيث �صوويدي2

علي م�صطفى6في�صل بريتيت اإيتور�صي3

أ. ماهر الدبيسيمدرب

إداريأ. عادل عطية الجهني
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تركي علي �صم جمر�صي4حمي الدين تاز هيبيف1

عاي�س طاحو�س بليه القحطاين5�صعيد اأبوبكر عبدالقادر2

اأوله اإدري�س عبا�س6مو�صى �صماورو3

أ. سليمان عبد الله الداودمدرب

إداريأ. سليمان عمر العمر
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جامعة الطائف

ثامر عوي�س �صويعد املطريي1

عمر حممد معتوق النمري2

مقبول غامن مقبول ال�صفياين3

يو�صف عبد اهلل حممد ع�صريي4

أ. فيصل العتيبيمدرب

إداريأ. أبو بكر جمال الدين
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جامعة الحدود الشمالية                                     

مالك با�صان ر�صيد الرويلي1

تركي قايزفبيل الرويلي2

جار اهلل خملف حممد ال�صمري3

عبد اهلل ذياب رياح املخلفي4

د. إ يهاب عبد اللطيفمدرب

إداريد. ياقوت زيدان علي
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جامعة حائل

حممد رونك اأحمد علي4اأ�صامه �صمري حممد1

عبد الإله عي�صى احلميد5عبد اهلل عبد الرحمن ال�صقي2

عبد املح�صن عبدالرحمن امللق6حممد عمر عو�س باوزير3

أ. مصطفى الزغلولمدرب

إداريأ. سليمان  الشمري
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جامعة الجوف                                     

حممد عيادة عاي�س الرويلي4عبد الرحمن مرعي الرويلي1

يزيد حممد را�صي الرويلي5اأحمد عيد لفـي العنزى2

مازن را�صد زقم ال�صمري3

د. عاطف شهاب الدينمدرب

إداريأ. عيسى فهاد الرويلي
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جامعة شقراء

اإياد عبيد ر�صود األ ر�صود4فاهد فار�س حممد املر�صدي1

ثاين �صجاع تركي العتيبي5فهد ناجي عيد املطريي2

�صلطان خلف متعب العنزي3

أ. سعد ردن العصيميمدرب

إداريأ. نواف عزيز العتيبي
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جامعة بيشة                                     

ح�صن م�صاري حممد ال�صعريي1

�صعيد عامر ظافر العوي�س2

اأن�س نبيل حممد العب�صي3

�صلمان ح�صني حممد اجلبريي4

أ. مسعر سعد ال نغاشمدرب

إداري-
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جامعة القصيم                                     

يزيد �صالح �صليمان العرفج4ريان راجح حوباين1

�صليمان دوكري5�صليمان حممد �صليمان اجلري2

�صالح عبد اهلل عثمان ال�صقريان6حممد علي3

أ. حمود دحيم الحربيمدرب

إداريأ. عبد الله صالح العبيد
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كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهلية                                     

خالد عبد الرحمن علي ال�صقيهي1

خالد حممد نا�صر الدخيل2

نواف وائل �صاكر العليان3

فهد فرج نايف العجمي4

-مدرب

إداريأ. سليمان الزامل
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كلية ابن سينا للعلوم الطبية األهلية                                     

حممد اأ�صامه حممد قناوي1  أ. أسامه حلسمدرب

إداري-
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جامعة الباحة

علي م�صعل ح�صن الغامدي4�صعيد اأحمد حممد الغامدي1

ثامر عاي�س نا�صر قا�صي5عبد القادر خالد كحالن2

عبد الإله علي عبداهلل الغامدي6عبد املح�صن �صفر الغامدي3

أ. راشد  الغامديمدرب

إداريد. مدحت سالم
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جامعة أم القرى

معدي عوي�صه عامر ع�صريي6علي مقبول علي املنت�صري1

عبد الرحمن زاهر حممد ع�صريي7يحيى �صالح اأحمد الزبيدي2

عبد العزيز حميد حممد ال�صمداين8عبد الرحمن حمزة علي ال�صيد3

في�صل مبارك اإبراهيم الرا�صدي9حممد زياد عبده الزيادي4

وليد عمر عبد اهلل املع�صي5

أ. علي حمدي برجلمدرب

إداريأ. حسن محمد الرفيدي
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جامعة تبوك

اأ�صلومي دين اأوزاكرف4عبد العزيز حممد عجيبي1

نا�صر يحيى عمر فالين5اأحمد حممد جمر�صي2

يحيى اآدم رامي6اأحمد حممد نور كوري3

-مدرب

إداريأ. عبد الرحمن العنزي
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جامعة طيبة

عبد الإله عثمان اأبو الفرج �صفر5عمر را�صد عوي�س اجلهني1

طارق ح�صن يحيى العمري6عبد العزيز عبداهلل اجلهني2

 عمر معتق عايد اجلهني7حممد �صاعد رجاء احلربي3

يو�صف عيا�صة عوا�س ال�صحيمي4

د. عدنان أبو الديمدرب

إداريأ. وليد سعيد األحمدي
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جامعة الملك فيصل                                     

اإبراهيم م�صفر مبارك القحطاين1

عبد الرحمن اأنور ال�صويلم2

أ. خالد إبراهيم المخيمرمدرب

إداريأ. عثمان الشعيبي

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز                                     

حممد �صعد حممد الدو�صري4معاذ عبد اهلل را�صد اآل معدي1

حممد حم�صن حميان الدو�صري5جربان �صامل جربان الدو�صري2

عيد �صقر �صعود الدو�صري3

أ. محمد سعد الرفاعيمدرب

إداريأ. يزيد الطمرة
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جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل                                     

حممد ويدراوغو4حممد حممود حممد عثمان1

منتظر علي ح�صن ال�صيخ5اأ�صامه في�صل ح�صن مغربي2

دري�صا ديان3

أ.د. أحمد علي حجاجمدرب

إداريأ. زكي عيسى السند

جامعة الملك عبد العزيز

عبد الرحمن جمال حممد هريدي1

حممد اأحمد ح�صن مدخلي2

عثمان عبد الرحمن اأبكر علي3

ع�صام عبد اهلل عبد احلميد بكر4

أ. علي  الجدعانيمدرب

إداريأ. صالح سعد الزهراني



بطولة االتحاد الرياضي للجامعـات السعــوديـة الثامنـة إلختراق الضاحية 32

جامعة جدة                                         

�صلمان عبد العظيم �صلمان اخل�صراوي1 أ. أحمد صالح الغامديمدرب

إداري-

 كليات الغد الدولية للعلوم الصحية                                     

اأحمد كاظم ح�صني احل�صني1
أ. محمد ماضيمدرب

إداري-

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن                                      

اأحمد �صابر حممد جمعة1 أ. حبيب مرزوق آل خليفمدرب

إداريأ. محمد ناصر األحمد
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نتائج سباق إختراق الضاحية الثامن على المستوى الفردي :
الفريقالزمناسم الالعبرقم الصدرالترتيب

اجلامعة الإ�صالمية27.48.02 دفي�صل بريتيت اإيتور�صي65الأول

جامعة امللك خالد29.59. دعقيل علي ه�صبل العماري96الثاين

جامعة امللك عبد العزيز30.13 دحممد اأحمد ح�صن مدخلي73الثالث

جامعة امللك عبد العزيز30.24 دع�صام عبد اهلل عبد احلميد بكر74الرابع

جامعة الطائف30.55 ديو�صف عبد اهلل حممد ع�صريي 100اخلام�س

جامعة امللك خالد30.59 دجمبد عبد اهلل احلارثي94ال�صاد�س

جامعة حائل31.06 دعبد املح�صن عبد الرحمن امللق110ال�صابع

جامعة الطائف31.13 دثامر عوي�س �صويعد املطريي102الثامن

جامعة تبوك31.23 داأحمد حممد جمر�صي15التا�صع

جامعة جازان31.24 دبندر هبه جاوي كنجل32العا�صر
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نتائج سباق إختراق الضاحية الثامن على مستوى الفرق :
النقاطالفرقالترتيبم
49جامعة امللك خالدالأول1

56جامعة جازانالثاين2

76جامعة امللك عبد العزيزالثالث3

77اجلامعة الإ�صالميةالرابع4

102جامعة امللك �صعوداخلام�س5

110جامعة اأم القرىال�صاد�س6

110الباحة جامعةال�صابع7

117جامعة الطائفالثامن8

151جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالميةالتا�صع9

174جامعة حائلالعا�صر10
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التتويج :
ختتمت ع�صر يوم الأربعاء املوافق 1439/2/21هـ بطولة الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية الثامنة لإخرتاق ال�صاحية، حيث انطلق ال�صباق 

ُ
اأ

ف مرا�صم اخلتام معايل مدير جامعة بي�صة الأ�صتاذ الدكتور/ اأحمد بن حامد نقادي،  من ميدان جامعة بي�صة بطول ثمانية كيلومرتات، وقد �صرَّ

راجح  بن  الدكتور/ عبد اهلل  ال�صعودية  للجامعات  الريا�صي  رئي�س الحتاد  و�صعادة  �صربه،  بن  �صعيد  بن  الأ�صتاذ/ حممد  بي�صة  و�صعادة حمافظ 

البقمي، و�صعادة الأمني العام لالحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية الدكتور/ �صالح بن اأحمد ال�صقاء، و�صعادة عميد �صوؤون الطالب بجامعة بي�صة 

الدكتور/ حممد بن يحيى اآل عجيم، و�صعادة م�صت�صار الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية امل�صرف العام على البطولة الدكتور/ حبيب بن علي 

ربعان، و�صعادة م�صت�صار الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية رئي�س اللجنة الفنية الدكتور/ علي بن حممد جباري، وعدداً من اأ�صحاب ال�صعادة 

م�صت�صاري الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية ومن�صوبي اجلامعات/ الكليات امل�صاركة.

ويف نهاية ال�صباق وبعد اعتماد النتيجة النهائية مت تتويج الفائزين باملراكز الع�صرة الأوىل على م�صتوى الرتتيب الفردي والفرق، حيث مت 

الثاين، وفريق  املركز  وكاأ�س  الف�صية  بامليداليات  الأول، وفريق جامعة جازان  املركز  وكاأ�س  الذهبية  بامليداليات  امللك خالد  تتويج فريق جامعة 

جامعة امللك عبد العزيز بامليداليات الربونزية وكاأ�س املركز الثالث .

كما مت تبادل الدروع والهدايا التذكارية وتكرمي امل�صاركني يف تنظيم البطولة بالإ�صافة لتكرمي احلكام امل�صاركني بالبطولة وم�صت�صاري الحتاد 

الريا�صي للجامعات ال�صعودية واجلامعات والكليات امل�صاركة واجلهات احلكومية امل�صاندة.
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العشرة األوائل
)المستوى الفردي(
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كأس وميداليات المركز األول
فريق جامعة الملك خالد
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كأس وميداليات المركز الثاني
فريق جامعة جازان
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كأس وميداليات المركز الثالث
فريق جامعة الملك عبد العزيز
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صور جماعية
للفرق الفائزة بالمراكز الثالثة األولى
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