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اأقيمت بطولة الحتاد الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية ال�ضابعة للكاراتيه �ضمن )التجمع الأول( خالل الفرتة 27-1439/2/29هـ  

املوافق  16-2017/11/18م، با�ست�سافة كرمية من جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل، وباإ�سراف عام من االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية، 

وقد تكونت جلان البطولة على النحو التايل :  

اللجنة المنظمة العليا :
د. عبد الله بن راجح البقمي

رئي�س االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية

د. علي بن طارد الدوسري
عميد �سوؤون الطالب بجامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل

د. صالح بن أحمد السقاء
اأمني عام االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية

أ.د. علي بن عبد الله الجفري  
امل�سرف العام على البطولة

اللجنة الفنية :
أ.د. علي بن محمد جباري

رئي�ساً

أ.د. علي بن عبد الله الجفري  
ع�سواً 

أ. محمد بن حمد السويل
)رئي�س جلنة احلكام، حكم عام البطولة( ع�سواً

أ. تركي بن عبد الله المسلم
)رئي�س جلنة امل�سابقات( ع�سواً

أ. مشرَّف علي الشهري
ع�سواً
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لجنة الحكام :
أ. عدنان عبد الله محمد حمزةأ. مشرَّف علي عبد الله الشهري

أ. محمد أحمد حسن العواجيأ. عمر خليفة محمد المطر

أ. فيصل علي محمد دغريريأ. حسن علي محمد دغريري

أ. عثمان يحيى الحكميأ. عمر بن فهد صالح العلي

أ. عبد الله علي الشهريأ. عبد الله عريمط العتيبي

أ. يوسف صادق أبو لبنأ. طالل فايز شباط العتيبي

أ. فيصل بن علي الشنارأ. محمد سعيد ظافر العمري

أ. زويد سجا عبد الله السعيدأ. علي محمود أحمد الصحبي

أ. فهد بن علي ناصر الهديانأ. بالل بن مبروك رزيق العساف

أ. إبراهيم بن محمد الرزقيأ. سعيد بن علي سعيد األسمري

أ. تركي عبد الله عائض عسيريأ. محمد أحمد حسن عسيري
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الالعبين  وعدد  الكاراتيه  مسابقة  في  المشاركة  والكليات  الجامعات  عدد  مقارنة 
خالل المواسم الثمانية لالتحاد الرياضي للجامعات السعودية :

المجالم

ل 
ألو

م ا
س

مو
ال

هـ
1

4
3

2
/

1
4

3
1

ي
ثان

 ال
سم

مو
ال

هـ
1

4
3

3
/

1
4

3
2

 

ث
ثال

 ال
سم

مو
ال

هـ
1

4
3

4
/

1
4

3
3

 

بع
لرا

م ا
س

مو
ال

هـ
1

4
3

5
/

1
4

3
4

 

س 
ام

لخ
م ا

س
مو

ال

هـ
1

4
3

6
/

1
4

3
5

س
اد

س
 ال

سم
مو

ال

هـ
1

4
3

7
/

1
4

3
6

 

ع 
ساب

 ال
سم

مو
ال

هـ
1

4
3

8
/

1
4

3
7

ن 
ام

الث
م 

س
مو

ال

هـ
1

4
3

9
/

1
4

3
8

202119161818-15عدد اجلامعات والكليات امل�ساركة1

1129989775675-70عدد الالعبني2



9 1439هـ - 2017 / 2018م

) 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 :
�سوؤون  بعمادة  االجتماعات  قاعة  يف  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة  1439/2/26هـ  املوافق  االأربعاء  يوم  للبطولة  الفني  االجتماع   ُعقد 

في�سل  بن  عبدالرحمن  االإمام  بجامعة  الطالب  �سوؤون  عميد  بح�سور  وذلك  في�سل،  بن  الرحمن  عبد  االإمام  بجامعة  الطالب 

الدكتور/ علي بن طارد الدو�سري، و�سعادة االأمني العام  لالحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية  الدكتور/ �سالح بن اأحمد ال�سقاء، 

و�سعادة م�ست�سار االحتاد  الريا�سي للجامعات ال�سعودية امل�سرف العام  على البطولة االأ�ستاذ الدكتور/ علي بن عبد اهلل اجلفري، 

و�سعادة م�ست�سار االحتاد  الريا�سي للجامعات ال�سعودية االأ�ستاذ/ حممد بن حمد ال�سويل، ورئي�س جلنة احلكام  االأ�ستاذ/ م�سرف 

علي عبداهلل ال�سهري. 

وقد تكرم �سعادة   عميد �سوؤون الطالب  بجامعة االإمام عبدالرحمن بن في�سل الدكتور/ علي بن طارد الدو�سري باإلقاء كلمة 

ترحيب بوفود اجلامعات والكليات امل�ساركة معلناً افتتاح االجتماع الفني، وقد مت خالل االجتماع اإجراء القرعة بني امل�ساركني يف 

االوزان املختلفة.

وحتظى هذه البطولة مب�ساركة ) 75 ( العباً ميثلون  ) 18 ( جامعة/ كلية يف ) 7 (  اأوزان، ويتوىل حتكيمها ) 22 (حكماً �سعودياً.



11 1439هـ - 2017 / 2018م



بطولة االتحاد الرياضي للجامعـات السعــوديـة الساـبعـة للكـاراتيــه 12

أسماء العبي الجامعات المشاركة وممثليها:

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

�سلطان جمعان حممد الزهراين1

طارق علي حممد حامدي2

عمر �سلطان فخري الظاهر3

جامعة الملك سعود

�سعود عبدالعزيز ب�سري الب�سري1

اإبراهيم يحيى اإبراهيم ناتتومي2

حممد مطر دروي�س املغربي3

في�سل عبداهلل عثمان اجلا�سر4

حامت نا�سر فهاد البي�سي5

فرج راجح بركوت النا�سري6

أ. علي مسفر الزهرانيمدرب

إداريأ. تركي عبد الله المسلم

د. عمر عبد العزيز أبو قرصينمدرب

إداريأ.تركي عوض المالكي
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جامعة أم القرى                                 

حممد بن علي بن عبيد املالكي1

بندر بن �سالح م�ساعد امل�سعودي2

تركي بن مو�سى يحيى الفيفي3

عبدالعزيز بن نزيه احلكمي4

م�ساري بن �سالح ال�سرواين5

فهد بن اأحمد حممد حكمي6

عزام بن زكريا رم�سان برناوي7

جامعة الطائف     

�سلمان خالد عوا�س احلارثي1

فهد غازي م�ستور الع�سيمي2

وليد خالد علي القر�سي3

فهد حممد فهد القحطاين4

حممد نا�سر عبد اهلل النفيعي5

حممد فهاد حممد الثبيتي6

عبد الرحمن حممد را�سد الزهراين7

عبد العزيز علي عائ�س القرين8

فالح �سعد فالح ال�سلوي9

أ. مصطفى محمود محمدمدرب

إداريأ. محمد سليم بشير هارون

أ.  محمد عبد الله الشهريمدرب

إداريأ. أبو بكر محمد جمال الدين
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الجامعة اإلسالمية                                     

عثمان بجان1

ب�سري �سيك2

اإبراهيم اإجناي3

جامعة الباحة

ح�سن حامد علي الغامدي1

عبد الرحمن حامد علي الغامدي2

اأحمد علي اأحمد الزهراين3

كوين بكاري4

جامعة الملك عبد العزيز                             

رائف عادل غالم ترك�ستاين1

زكريا حممد عبداهلل الهتاين2

عبداهلل جالل اأحمد املغربي3

حممود عماد فهمي �سراب4

مروان عبداهلل كامل في�سل5

نايف خالد غالب عبد اهلل6

موؤيد حممد علي االأحمدي7

أ. امجد عبد الله مهيوبمدرب

إداريأ. عادل عطية الجهني

-مدرب

إداريأ. راشد عبد الله الغامدي

أ. وسام صالح غالممدرب

إداريأ. خالد سالم  بازرعة
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جامعة جدة                                                                      
اأن�س تركي مو�سى اللبان1

با�سم زايد عبد اهلل الغامدي2

حممد ها�سم هارون هو�ساوي3

هيثم حف�س كامل في�سل4

حممد عبد الرحمن �سعد ال�سمراين5

�سالح فهد حممد ال�سمري6

جامعة القصيم                               

نواف عبد اهلل عبد الرحمن املحيميد1

اأن�سار زليهني�س2

جامعة الحدود الشمالية                      

اأمين عبد اهلل  عطية الرويلي1

أ.  إيهاب ثابت محمد سيدمدرب

إداريأ. أحمد الغامدي

أ. علي عصام الدين عليمدرب

إداريأ. عبد الله العبيد

د .إيهاب عزت عبد اللطيفمدرب

إداري-
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كلية ابن سينا األهلية  للعلوم الطبية 

يو�سف حممد عبد الرحمن قازيل1

جامعة الجوف                                       
م�سعل بن �سامل بن حماد اجلباب1

عبد الرحمن بن حممد النا�سر2

عبد اهلل بن حممد النا�سر3

يزيد بن راجح م�سعد الفهيقي4

�سليم بن راكان �سليم ال�سرحاين5

عبد اهلل بن تركي �سليم ال�سرحاين6

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

من�سور نا�سر من�سور مبارك1

عبد اهلل ح�سن عزيز العمري2

منذر مطلق عبد اهلل ال�ساحلي3

-مدرب

إداريأ. أسامه صالح حسين حلس

أ. عبده السعيد ناصفمدرب

إداريأ. عبد الرحمن العياد

-مدرب

إداريأ. نواف مهدي القحطاني
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جامعة الملك فيصل                                        

ريان عدنان عبدالعزيز احلميني1

م�ساري اأحمد حممد اخلمي�س2

حممد عدنان عبد العزيز احلميني3

جامعة طيبة

مروان اأحمد �سليم ال�ساعدي1

عمار حممد �سالح الردادي2

اأ�سامه اأحمد ح�سن احلارثي3

ح�سام حممد اأمني خوجه4

حمزة �سامر حمزة عالم5

ماجد حممد حميد ال�سهلي6

جامعة جازان

ح�سن علي عائ�س وافـي1

خليل اإبراهيم علي عمري2

علي توفيق اأبكر الراجحي3

-مدرب

إداريأ. عبد العزيز الدندن

أ. عيسى محمد كالومدرب

إداريأ. عبد الصمد مرزا أحمد

أ. يحيى علي معيديمدرب

إداريأ. علي عيسى مجمعي
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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ح�سني ماجد ح�سني البا�سا1

علي حممد عبدالرحمن احلربي2

حممد علي هادي مباركي3

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

اإبراهيم خليفه نا�سر االأمل�س1

عثمان حممد عثمان ال�سهراين2

أ. حبيب مزروق ال خليفمدرب

إداريأ. حمد ناصر األحمد

د. محمد عبد الفتاح الشعارمدرب

إداريأ. محمد سعد الرفاعي
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النتائج النهائية لبطولة االتحاد السادسة للكاراتية :

          الكــــاتا الفردي

بشير سيك
الجامعة اإلسالمية

سليم راكان السرحاني
جامعة الجوف

سليم راكان السرحاني
جامعة الجوف

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبدالرحمن

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبدالرحمن

منصور ناصر مبارك
جامعة اإلمام محمد بن سعود

تركي موسى الفيفي
جامعة أم القرى

سليم راكان السرحاني
جامعة الجوف

فيصل عبدالله الجاسر
الملك سعود

عثمان محمد الشهراني
األمير سطام بن عبد العزيز

فيصل عبدالله الجاسر
جامعة الملك سعود

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبدالرحمن

أسامه أحمد الحارثي
جامعة طيبة

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبدالرحمن

-
-

-
-

مازن عمر محمد علي مباركي
جامعة الملك فهد

رائف عادل تركستاني
جامعة الملك عبد العزيز

ريان عدنان الحميني
جامعة الملك فيصل

رائف عادل تركستاني
جامعة الملك عبد العزيز

منصور ناصر مبارك
جامعة اإلمام محمد بن سعود

محمد فهاد الثبيتي
جامعة الطائف

منصور ناصر مبارك
جامعة اإلمام محمد بن سعود

منصور ناصر مبارك
جامعة اإلمام محمد بن سعود

سليم راكان السرحاني
جامعة الجوف

باسم الغامدي
جامعة جدة

تركي موسى الفيفي
جامعة أم القرى

تركي موسى الفيفي
أم القرى

-
-

-
-

علي توفيق الراجحي
جامعة جازان

1

2
3م

3
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النتائج النهائية لبطولة االتحاد السادسة للكاراتية :

القتال الفردي وزن تحت 60 كجم

حسام محمد خوجة
جامعة طيبة

محمد هوساوي
جامعة جدة

سعود عبد العزيز البشير
جامعة الملك سعود

عبد الله محمد الناصر
جامعة الجوف

سلمان خالد الحارثي
جامعة الطائف

فهد أحمد الحكمي
جامعة أم القرى

سلمان خالد الحارثي
جامعة الطائف

محمد هوساوي
جامعة جدة

-
-

-
-

سعود عبد العزيز البشير
جامعة الملك سعود

-
-

-
-

عبدالله محمد الناصر
جامعة الجوف

-
-

-
-

عثمان محمد الشهراني
جامعة األمير سطام

فهد أحمد الحكمي
جامعة أم القرى

خليل إبراهيم عمير
جامعة جازان

فهد أحمد الحكمي
جامعة أم القرى

-
-

-
-

نايف خالد عبد الله
جامعة الملك عبدالعزيز

سلمان خالد الحارثي
جامعة الطائف

سعود عبد العزيز البشير
جامعة الملك سعود

-
-

-
-

سلمان خالد الحارثي
جامعة الطائف

-
-

-
-

أحمد علي الزهراني
جامعة الباحة

1

2

3م

3
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القتال الفردي وزن تحت 67 كجم

محمد مطر المغربي
جامعة الملك سعود

منذر مطلق الصالحي
جامعة اإلمام محمد بن سعود

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبد الرحمن

    علي توفيق الراجحي
جامعة جازان

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبد الرحمن

    مؤيد محمد األحمدي
جامعة الملك عبد العزيز

    فهد غازي العصيمي
جامعة الطائف

محمد مطر المغربي
جامعة الملك سعود

عبد الله تركي السرحاني
جامعة الجوف

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبد الرحمن

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبد الرحمن

    علي توفيق الراجحي
جامعة جازان

عمار محمد الردادي
جامعة طيبة

    علي توفيق الراجحي
جامعة جازان

-
-

-
-

عثمان بجان
الجامعة اإلسالمية 

    حسن حامد الغامدي
جامعة الباحة

    مؤيد محمد األحمدي
جامعة الملك عبد العزيز

    مؤيد محمد األحمدي
جامعة الملك عبد العزيز

-
-

-
-

مشاري السرواني
جامعة أم القرى

    مؤيد محمد األحمدي
جامعة الملك عبد العزيز

سلطان جمعان الزهراني
جامعة اإلمام عبد الرحمن

    فهد غازي العصيمي
جامعة الطائف

    ريان عدنان الحميني
جامعة الملك فيصل

    فهد غازي العصيمي
جامعة الطائف

-
-

-
-

أنس اللبان
جامعة جدة

1

2

3م

3
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القتال الفردي وزن تحت 75  كجم

مروان أحمد الصاعدي
جامعة طيبة

عمر سلطان الظاهر
جامعة اإلمام عبدالرحمن

رائف عادل تركستاني
جامعة الملك عبد العزيز

فرج راجح الناشري
جامعة الملك سعود

فرج راجح الناشري
جامعة الملك سعود

محمد علي المالكي
جامعة أم القرى

مشاري أحمد الخميس
جامعة الملك فيصل

عمر سلطان الظاهر
جامعة اإلمام عبد الرحمن

رائف عادل تركستاني
جامعة الملك عبد العزيز

حسن علي وافي
جامعة جازان

رائف عادل تركستاني
جامعة الملك عبد العزيز

صالح الشمري
جامعة جدة

فرج راجح الناشري
جامعة الملك سعود

فرج راجح الناشري
جامعة الملك سعود

-
-

-
-

وليد حامد القرشي
جامعة الطائف

محمد علي المالكي
جامعة أم القرى

عبد الرحمن محمد الناصر
جامعة الجوف

محمد علي المالكي
جامعة أم القرى

أنصار زليهنيش 
جامعة القصيم

عبد الله حسن العمري
جامعة اإلمام محمد بن سعود

عبدالله حسن العمري
جامعة اإلمام محمد بن سعود

محمد علي المالكي
جامعة أم القرى

فرج راجح الناشري
جامعة الملك سعود

مشاري أحمد الخميس
جامعة الملك فيصل

عبد الرحمن حامد الغامدي
جامعة الباحة

مشاري أحمد الخميس
جامعة الملك فيصل

-
-

-
-

محمد علي مباركي
جامعة الملك فهد

1

2

3م

3
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القتال الفردي وزن تحت 84  كجم 

يوسف محمد قازلي
كلية ابن سيناء

إبراهيم إنجاي
الجامعة اإلسالمية

حمزة سامر عالم
جامعة طيبة

محمود عماد شراب
جامعة الملك عبد العزيز

عبد العزيز الحكمي
جامعة أم القرى

عبد العزيز الحكمي
جامعة أم القرى

علي محمد الحربي
جامعة الملك فهد

يوسف محمد قازلي
كلية ابن سيناء

حمزة سامر عالم
جامعة طيبة

إبراهيم خليفة األلمس
جامعة األمير سطام

حمزة سامر عالم
جامعة طيبة

نواف عبد الله المحيميد
جامعة القصيم

محمود عماد شراب
جامعة الملك عبد العزيز

محمود عماد شراب
جامعة الملك عبد العزيز

-
-

-
-

محمد عدنان الحميني
جامعة الملك فيصل

عبد العزيز الحكمي
جامعة أم القرى

أيمن عبد الله الرويلي
جامعة الحدود الشمالية

عبد العزيز الحكمي
جامعة أم القرى

-
-

-
-

إبراهيم يحيى نانتومي
جامعة الملك سعود

عبد العزيز الحكمي
جامعة أم القرى

محمود عماد شراب
جامعة الملك عبد العزيز

علي محمد الحربي
جامعة الملك فهد

فهد محمد القحطاني
جامعة الطائف

علي محمد الحربي
جامعة الملك فهد

-
-

-
-

محمد الشمراني
جامعة جدة

1

2

3م

3
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القتال الفردي وزن فوق  84  كجم 

كوني بكاري
جامعة الباحة

عبد الله جالل المغربي
جامعة الملك عبد العزيز

عبد الله جالل المغربي
جامعة الملك عبد العزيز

هيثم حفص كامل
جامعة جدة

طارق علي حامدي
جامعة اإلمام عبدالرحمن

طارق علي حامدي
جامعة اإلمام عبدالرحمن

حسين ماجد باشا
جامعة الملك فهد

عبد الله جالل المغربي
جامعة الملك عبد العزيز

-
-

-
-

بشير سيك
الجامعة اإلسالمية

-
-

-
-

عزام زكريا برناوي
جامعة أم القرى

-
-

-
-

هيثم حفص كامل
جامعة جدة

-
-

-
-

طارق علي حامدي
جامعة اإلمام عبد الرحمن

-
-

-
-

حاتم ناصر البيشي
جامعة الملك سعود

طارق علي حامدي
جامعة اإلمام عبد الرحمن

عبد الله جالل المغربي
جامعة الملك عبد العزيز

-
-

-
-

محمد ناصر النفيعي
جامعة الطائف

-
-

-
-

حسين ماجد باشا
جامعة الملك فهد

1

2

3م

3
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قتال الوزن المفتوح

يزيد راجح الفهيقي
جامعة الجوف

فالح سعد الشلوي
جامعة الطائف

مروان عبد الله فيصل
جامعة الملك عبد العزيز

مروان عبد الله فيصل
جامعة الملك عبد العزيز

سليم راكان السرحاني
جامعة الجوف

فيصل عبدالله الجاسر
جامعة الملك سعود

يزيد راجح الفهيقي
جامعة الجوف

فالح سعد الشلوي
جامعة الطائف

زكريا محمد الهتاني
جامعة الملك عبد العزيز

مروان عبد الله فيصل
جامعة الملك عبد العزيز

عبد الرحمن محمد الزهراني
جامعة الطائف

مروان عبد الله فيصل
جامعة الملك عبد العزيز

فالح سعد الشلوي
جامعة الطائف

-
-

-
-

1

2

3م

3
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النتائج النهائية:

الكاتا الفردي

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعةاالإمام حممد بن �سعود االإ�سالميةمن�سور نا�سر مبارك1

جامعة اجلوف�سليم راكان ال�سرحاين2

جامعة امللك عبد العزيزرائف عادل ترك�ستاين3

جامعةامللك �سعودفي�سل عبد اهلل اجلا�سر3 م

                                                                  

قتال وزن تحت 60 كجم

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعةالطائف�سلمان خالد احلارثي1

جامعة امللك �سعود�سعود عبد العزيز الب�سري2

جامعة اأم القرىفهد اأحمد احلكمي3

جامعة اجلوفعبد اهلل حممد النا�سر3 م

قتال وزن تحت 67 كجم 

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعة االإمام عبدالرحمن بن في�سل�سلطان جمعان الزهراين1

جامعة امللك عبد العزيزموؤيد حممد االأحمدي2

جامعة امللك �سعودحممد مطر املغربي3

جامعة الطائففهد غازي الع�سيمي3 م
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قتال وزن تحت 75 كجم 

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعة امللك �سعودفرج راجح النا�سري1

جامعة اأم القرىحممد علي املالكي2

جامعة امللك عبد العزيزرائف عادل ترك�ستاين3

جامعة اجلوفعبد الرحمن حممد النا�سر3 م

                   

قتال وزن تحت 84 كجم 

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعة اأم القرىعبد العزيز نزيه احلكمي1

جامعة امللك عبد العزيزحممود عماد �سراب2

جامعة امللك �سعوداإبراهيم يحيى نانتومي3

جامعة امللك في�سلحممد عدنان احلميني3 م

قتال وزن فوق 84 كجم 

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعة االإمام عبدالرحمن بن في�سلطارق علي حامدي1

جامعة امللك عبد العزيزعبد اهلل جالل املغربي2

جامعة امللك �سعودحامت نا�سر البي�سي3

جامعة جدةهيثم حف�س كامل3 م
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قتال الوزن المفتوح 

الجامعة/ الكليةاسم الالعبم
جامعة امللك عبد العزيزمروان عبد اهلل في�سل1

جامعة الطائففالح �سعد ال�سلوي2

جامعة اجلوفيزيد راجح الفهيقي3

جامعة اجلوف�سليم راكان ال�سرحاين3 م

الترتيب العام للبطولة :
برونزفضةذهبالجامعةالمركز
200جامعة االإمام عبدالرحمن بن في�سلاالأول

114جامعة امللك �سعودالثاين

111جامعة اأم القرىالثالث

101جامعة الطائفالرابع

النتائج النهائية :
الجامعةالترتيب

جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سلاالأول

جامعة امللك �سعودالثاين 

جامعة اأم القرى الثالث 

جامعة الطائف الرابع 
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التتويج:
 ( �سمن  للكاراتيه  ال�سابعة  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  االحتاد  بطولة  1439/2/28هـ  املوافق  اجلمعة  يوم  م�ساء  ختتمت 

ُ
اأ

التجمع االأول (،   بح�سور�سعادة رئي�س االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية الدكتور/ عبد اهلل بن راجح البقمي، و�سعادة عميد 

�سوؤون الطالب بجامعة االإمام عبدالرحمن بن في�سل الدكتور/ علي بن طارد الدو�سري، و�سعادة االأمني العام لالحتاد الريا�سي 

للجامعات ال�سعودية الدكتور/ �سالح بن اأحمد ال�سقاء، و�سعادة م�ست�سار االحتاد  الريا�سي للجامعات ال�سعودية امل�سرف العام  على 

االأ�ستاذ/ حممد بن حمد  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  و�سعادة م�ست�سار االحتاد  الدكتور/ علي بن عبد اهلل اجلفري،  البطولة 

ال�سويل، وعدداً من اأ�سحاب ال�سعادة م�ست�ساري االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية ومن�سوبي اجلامعات امل�ساركة.

حيث مت تتويج الفائزين باملراكز الثالثة االأوىل  يف االأوزان املختلفة، باال�سافة اإىل تتويج اجلامعات/ الكليات احلائزة على املراكز 

الثالثة االأوىل على م�ستوى الفرق، حيث مت تتويج فريق جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�سل بكاأ�س البطولة وامليداليات الذهبية 

لتحقيقه املركز االأول، وفريق جامعة امللك �سعود بالكاأ�س الف�سية وامليداليات الف�سية حل�سول فريقها على املركز الثاين، وجامعة 

اأم القرى بالكاأ�س الربونزية وامليداليات  الربونزية لتحقيقها املركز الثالث.
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كأس وميداليات المركز الثالث
فريق جامعة أم الفرى
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كأس وميداليات المركز الثاني
فريق جامعة الملك سعود
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كأس وميداليات المركز األول
فريق جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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صور جماعية 
للفرق الثالث الفائزة
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