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مقدمة : 
م�شاركة  على  1439/7/17هـ  وتاريخ   35491 رقم  ال�سامي  املقام  موافقة  على  بناًء   

االحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية يف بطولة العامل اجلامعية للكرة الطائرة ال�شاطئية 

واملقامة يف مدينة ميونخ باأملانيا. وامل�شاركة يف بطولة العامل اجلامعية للكاراتيه واملقامة 

يف مدينة كوبي باليابان، وبناًء على موافقة معايل نائب وزير التعليم ونائب رئي�س جمل�س 

اإدارة االحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية رقم 50300 وتاريخ 1439/9/7هـ على الربنامج 

االإجراءات  من  العديد  اتخاذ  مت  فقد  اجلامعية،  العامل  بطوالت  يف  للم�شاركة  االإعدادي 

املوؤدية اإىل رفع م�شتوى اال�شتعداد واالأداء ملنتخب اجلامعات ال�شعودية من خالل تطبيق 

الربنامج االإعدادي.









- رئيس الوفد الدكتور/  عبدالله راجح البقمي

- نائب رئيس الوفد االستاذ الدكتور / خالد بن صالح المزيني 



الجامعية  العالمية  البطولة  في  المشارك  الوفد  بأسماء  قائمة 
للكاراتيه باليابان: 

الصفةالجهةاالسم 
رئي�س الوفدرئي�س االحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعوديةد. عبداهلل راجح البقمي

نائب رئي�س الوفد مدير اللعبةجامعة امللك �شعودد. خالد بن �شالح املزيني

�شكرتري الوفداالحتاد الريا�شي للجامعاتفوؤاد بن مرعي ال�شيعري

اإداري املنتخبجامعة امللك �شعودتركي بن عو�س املالكي

حكم )1(االحتاد ال�شعودي للكاراتيهم�شرف بن علي ال�شهري

حكم )2(االحتاد ال�شعودي للكراتيهح�شني بن علي دغريي

مدربجامعة االإمام عبدالرحمن بن في�شلعلي بن م�شفر الزهراين

العبجامعة امللك �شعودعمر بن عبدالعزيز بو قر�شني

العبجامعة امللك  �شعودفرج بن راجح النا�شري

العبجامعة امللك عبدالعزيزرائف بن عادل الرتك�شتاين

العبجامعة االإمام حممد بن �شعودمن�شور بن نا�شر املبارك

العبجامعة امللك �شعود�شعود بن عبدالعزيز الب�شري

العبجامعة االإمام عبدالرحمن بن في�شل�شلطان بن حممد الزهراين

العبجامعة االإمام عبدالرحمن بن في�شلطارق بن علي حامدي

العبجامعة اأم القرىعبدالعزيز بن نزيه احلكمي
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فترة المعسكر: 
اأقام االحتاد الريا�شي  للجامعات ال�شعودية مع�شكراً اعدادياً تدريباً يف الفرتة من 18/ يونيو  وحتى 15 

يوليو 2018م يف )�شالة معهد اإدارة القادة( حيث مت تاأمني �شكن بفندق قولدن توليب )بالنا�شرية( مت من 

خالله رفع امل�شتوى اللياقي والفني لالعبني وتناوب اال�شراف على املع�شكر رئي�س االحتاد وعدداً من م�شرفـي 

املنتخب. حيث مت ال�شفر يف يوم 16 يوليو 2018 اإىل 24 يوليو 2018( 

جانب من التمارين
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افتتاح البطولة
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االأوزان  جميع  فـي  (العبني   8 بعدد)  السعودية  للجامعات  الكاراتيه  منتخب  شارك 
اخلا�شة بامل�شابقة باالإ�شافة اإىل الكاتا الفردي على النحو التايل: 

امليدالية 	• على  �شعود وح�شل  امللك  الب�شري، جامعة  عبدالعزيز  �شعود   / الطالب   60- وزن حتت  �شارك يف 

الف�شية.

�شارك يف وزن حتت - 67 الطالب / �شلطان جمعان الزهراين جامعة االإمام عبدالرحمن بن في�شل .	•

�شارك يف وزن حتت - 75 الطالب / بدر مانع العتيبي، جامعة االمام حممد بن �شعود اال�شالمية .	•

امليدالية 	• على  وح�شل  �شعود  امللك  جامعة  من  النا�شري  راجح  فرج   / الطالب   84- حتت  وزن  يف  �شارك 

الربونزية.

�شارك الطالب / طارق بن علي حامدي، جامعة االإمام.عبدالرحمن بن في�شل.	•

�شارك يف القتال اجلماعي كال من / عبدالعزيز بن نزيه احلكمي ورائف عادل الرتك�شتاين و�شعود الب�شري 	•

يف  الربونزية  امليدالية  على  للجامعات  ال�شعودي  منتخبنا  وح�شول  الزهراين،  و�شلطان  النا�شري  وفرج 

القتال اجلماعي.

�شارك الطالب / من�شور بن نا�شر مبارك يف الكاتا الفردي .	•

مل  باأنه  علماً  العامل  م�شتوى  على  ع�شر  احلادي  املركز  للجامعات  ال�شعودية  العربية  اململكة  منتخب  وحقق 

ي�شارك يف الكاتا اجلماعي وال م�شاركة الن�شاء وبهذا حقق مركز متقدم �شمن اأكرث من 37 جامعة وعدد يفوق 

400 العب.
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ال�شعودية  اجلامعات  منتخب  العب  ح�شول 

سعود البشير على اأول ميدالية ف�شية عاملية 
يف تاريخ االحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية 

يف وزن حتت 60 �شمن بطولة اجلامعات العاملية 

باليابان )كوبي(

ح�شل العب منتخب اجلامعات ال�شعودية فرج الناشري على اأول ميدالية برونزية عاملية 

اجلامعات  بطولة  �شمن   84 حتت  وزن  يف  ال�شعودية  للجامعات  الريا�شي  االإحتاد  تاريخ  يف 

العاملية باليابان كاتي.
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الثالث  املركز  على  للجامعات  للكاراتيه  ال�شعودي  املنتخب  ح�شل 

وامليدالية الربونزية العاملية يف قتال اجلماعي )فرق( 
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اختيار منتخب الجامعات السعودية:
مت ت�شكيل فريق عمل برئا�شة �شعادة رئي�س االحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية وع�شوية �شعادة اأمني عام 

وبعد  االحتاد،  ال�شاطئية وعدد من م�شت�شاري  الطائرة  للكرة  االحتاد  امل�شرف على بطوالت  و�شعادة  االحتاد 

اجتماعات متتالية مت من خاللها و�شع اآلية اختيار املنتخب واجلهازين الفني واالإداري.

اختيار  مت  فقد  ال�شاطئية  الطائرة  للكرة  ال�شعودية  للجامعات  الريا�شي  االحتاد  بطولة  نتائج  على  ا�شتناداً 

العبي اجلامعات احلائزة على املراكز املتقدمة، كما مت اختيار مدرب �شعودي له خرباته يف البطوالت الدولية، 

�شتة  تر�شيح  املدرب مت  امل�شتمر مع  وبالتن�شيق  املنتخب.  الريا�شيني الإدارة  االإداريني  اأحد  تكليف  اإ�شافة اىل 

)6( العبني لالنخراط يف مع�شكر داخلي ملدة ع�شرة اأيام النتقاء اأف�شل اأربعة العبني لتمثيل اململكة ببطولة 

العامل.

المشاركات الدولية لالتحاد الرياضي للجامعات السعودية30



المعسكر الداخلي:
الالعبني  مع  التوا�شل  مت  املحلية،  بالبطولة  املتقدمة  املراكز  على  احلائزة  اجلامعات  مع  التوا�شل  بعد 

رم�شان  �شهر  خالل  في�شل،  بن  الرحمن  عبد  االمام  بجامعة  ال�شرقية  باملنطقة  املقام  باملع�شكر  لالنخراط 

املبارك، وذلك للوقوف على م�شتوى الالعبني الفني والبدين. واجلدول التايل يو�شح امل�شاركني باملع�شكر:
 

الجامعةالصفةاالســــــــمم
جامعة االمام عبد الرحمن بن في�شلاإدارياأ. زكي بن عي�شى ال�شند1

االحتاد العربي ال�شعودي للكرة الطائرةمدرباأ. فايز بن عبد اهلل الداوود2

جامعة االمام عبد الرحمن بن في�شلالعب�شياء علي اخلواهر3

جامعة االمام عبد الرحمن بن في�شلالعبعلي ح�شني حمفوظ4

جامعة جازانالعبعمر دراج5

جامعة جازانالعبيحيى خريات6

جامعة االمام حممد بن �شعود اال�شالميةالعب�شراج العمري7

جامعة االمام عبد الرحمن بن في�شلالعبعيد اخللفان8

ان�شم جميع الالعبني اإىل املع�شكر الداخلي يف الوقت املحدد با�شتثناء العبي جامعة جازان حيث تاأخرا ملدة 

يومني نظراً مل�شاركتهما ببطولة الكويت الدولية، ومت تطبيق الربنامج االعدادي يف الفرتات امل�شائية لتتالءم 

1439/9/14هـ اىل  اأقيم املع�شكر الداخلي خالل الفرتة من  اأوقات االإفطار واالإم�شاك الرم�شانية، حيث  مع 

1439/9/23هـ.

بعد وقوف املدرب على م�شتويات الالعبني، من خالل املع�شكر، فقد مت يف اليوم االأخري من املع�شكر اختيار 

اأربعة العبني مر�شحني للم�شاركة يف املع�شكر اخلارجي وبطولة العامل، حيث مت ا�شتبعاد الالعبني العمري 

على  اجلميع  �شكر  خالله  مت  الالعبني  مع  واالإداري  الفني  للجهازين  ختامي  لقاء  خالل  وذلك  واخللفان 

االن�شباطية يف املواعيد واجلهد البدين والفني املبذول خالل فرتة املع�شكر.
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المعسكر الخارجي:
االإعدادي،  الربنامج  من  الثانية،  باملرحلة  امل�شارك  الوفد  اأع�شاء  اجتمع  املبارك،  الفطر  عيد  اإجازة  بعد 

1439/10/6هـ، ا�شتعداداً للمغادرة اىل مدينة مودينا االإيطالية  مبدينة الريا�س وذلك يوم اخلمي�س املوافق 

املقر املحدد الإقامة املع�شكر اخلارجي. وقد تكون وفد منتخب اجلامعات ال�شعودية من التالية اأ�شمائهم:

اأ. د. علي بن حممد جباري     م�شت�شار االحتاد وم�شرف عام على املع�شكر	•

اأ. زكي بن عي�شى ال�شند، اإداري املنتخب	•

اأ. فايز بن عبد اهلل الداوود، مدرب املنتخب	•

اأ. حممد بن عبد اهلل االأ�شمري، �شكرتري الوفد	•

�شياء علي اخلواهر، العب	•

علي ح�شني حمفوظ، العب	•

عمر دراج، العب	•

يحيى خريات، العب	•

ويف �شباح يوم اجلمعة 1439/10/7هـ غادر الوفد مطار امللك خالد، على منت اخلطوط العربية ال�شعودية، 

متجهني اىل مطار روما الدويل، حيث كان يف ا�شتقبال الوفد �شعادة مدير ال�شوؤون الثقافية بامللحقية الثقافية 

ال�شعودية يف اإيطاليا، االأ�شتاذ عبد العزيز املبدل. بعد ذلك وا�شل الوفد الرحلة اىل مطار بولونيا، ومنه اىل 

مدينة مودينا مقر اإقامة املع�شكر. 

خالل فرتة املع�شكر، 6/23/ اإىل 2018/7/6م، مت تطبيق برنامج تدريبي متميز، حيث خ�شع الالعبني اىل 

مترينات �شباحية وم�شائية مقننة، مع حتديد جدول ملواعيد التدريب والتغذية والراحة. كما تخلل املع�شكر 

اإقامة خم�س مباريات ودية )5( مع الفرق التي ت�شتخدم املركز الريا�شي اخلا�س بالكرة الطائرة ال�شاطئية. 

بنهاية فرتة املع�شكر اخلارجي وبعد تلقي قرار تاأكيد عدم موافقة االحتاد الدويل للريا�شة اجلامعية، ممثال 

باللجنة املنظمة، على م�شاركة الفريق الثاين )ب( للمنتخب ال�شعودي، فقد مت توديع الالعبان عمر ويحيى 

املنتخب اىل  بعثة  ال�شعودية. كما غادرت  العربية  اململكة  د. علي جباري لعودتهم اىل  املع�شكر  وامل�شرف على 

مدينة ميونخ باأملانيا للم�شاركة يف بطولة العامل.  
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المشاركة في بطولة العالم:
و�شلت بعثة املنتخب اىل ميونخ يف اليوم ال�شابع من يوليو 2018/7/7م وكان يف اال�شتقبال اأع�شاء اللجنة 

املنظمة للبطولة، وقد مت ا�شطحاب البعثة اىل اأماكن اإقامتهم بفنادق القرية االأوملبية الريا�شية، والتي كان 

من�شق لها م�شبقاً من خالل من�شق العالقات الدولية 

م�شاء  ويف  �شكنهم.  اإجراءات  اإنهاء  مت  وقد  باالحتاد، 

الدكتور/  �شعادة  املنتخب  بعثة  رئي�س  قام  ذاته  اليوم 

على  امل�شرف  ب�شحبة  ال�شقاء  اأحمد  بن  �شالح 

اأحمـد  الدكتور/  باالحتاد  ال�شاطئية  الطائرة  الكرة 

البعثة  اأع�شاء  جميع  مبقابلة  الفـا�شل  حممد  بن 

واالطمئنان على �شحتهم وراحتهم.

ال�شاعة  متام  ويف  2018/7/8م  التايل  اليوم  يف 

العا�شرة �شباحاً جتمع اأع�شاء وفد املنتخب عند مقر 

لتوا�شل  نتيجة  و�شهولة  ي�شر  بكل  الت�شجيل  اإجراءات  اكمال  ومت  املرافقة،  والوفود  الالعبني  اأهلية  اعتماد 

االحتاد املميز مع اللجنة املنظمة. عند ال�شاعة الواحدة ظهراً اأجرى املنتخب ال�شعودي ح�شة تدريبة ملدة �شاعة 

واحدة، حمددة من اللجنة املنظمة لكل منتخب، على املالعب املعدة للبطولة، وذلك بح�شور جميع اأع�شاء 

البعثة.

عند ال�شاعة الثالثة ع�شراً بداأ االجتماع الفني للبطولة، والذي من خالله مت توزيع الفرق امل�شاركة اىل 

ثمان جمموعات وذلك بناًء على املعيارين التاليني:

املراكز االأربعة االأوىل املحققة يف ن�شخة البطولة ال�شابقة. 	•

الت�شنيف النقطي املعتمد لدى االحتاد الدويل عن كل فريق.	•
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الفرق التي مت ت�شكينها على راأ�س املجموعات كانت فرق الدول التالية: املانيا، بولندا، �شوي�شرا، النم�شا، 

فرن�شا، هولندا، كندا، ا�شبانيا. ومت توزيع بقية املنتخبات على املجموعات ح�شب ت�شنيفهم الدويل، �شريطة اال 

يكون فريقني من نف�س الدولة يف جمموعة واحدة، كما مت عمل قرعة لثمان )8( فرق لي�س لديها نقاط حيث 

مل تكن من الفرق امل�شنفة عاملياً. وبناء على ما اأ�شفرت عنه نتائج القرعة فقد حل منتخبنا يف املجموعة االأوىل 

املكونة من املنتخبات التالية:

اأملانيا )1(، ا�شبانيا )2(، بيالرو�شيا )1(، ال�شعودية.	•

المباراة األولى:
منتخب  �شد  االأوىل  مباراته  منتخبنا  لعب 

اأملانيا االأول يوم االثنني املوافق 9/يوليو/2018م، 

وذلك عند ال�شاعة التا�شعة 9:00 �شباحاً، وحيث 

كانت املباراة االفتتاحية فقد اأقيمت على امللعب 

املنتخب  يوؤازر  كثيف  جمهور  واأمام  الرئي�س 

خ�شارة  يف  رئي�س  دور  للرهبة  كان  فقد  املحلي، 

منتخبنا �شوط املباراة االأول بنتيجة 21/14.

اأداء العبي  ان  اال  املناف�س،  الفريق  رغم قوة 

 15/14 اىل  النتيجة  و�شلت  حيث  الثاين،  املباراة  �شوط  يف  وا�شحة  ندية  واأظهر  كثريا  حت�شن  منتخبنا 

للفريق االأملاين، ونتيجة لبع�س االأخطاء الفردية وخربة الفريق املناف�س فقد فاز الفريق االأملاين بنتيجة 

الفريق  هذا  ح�شل  وقد  االأول،  االأملاين  املنتخب  ل�شالح  �شيء  ال  مقابل  ب�شوطني  املباراة  وتنتهي   21/17

االأملاين على بطولة امل�شابقة.

المشاركات الدولية لالتحاد الرياضي للجامعات السعودية34



المباراة الثانية:
اأقيمت املباراة الثانية يف نف�س اليوم، عند ال�شاعة الواحدة والثلث 1:20 ظهراً �شد فريق ا�شبانيا الثاين، 

والذي ال يقل قوة عن املنتخب االأملاين، حيث تناف�س الفريقان على بطولة املجموعة يف مباراة ماراثونية، 

وقد اأظهر منتخبنا م�شتوى مغاير عن مباراة االفتتاح. بداأ منتخبنا ال�شوط االأول بحما�س وعزمية اإال ان 

عامل اخلربة لدى العبي الفريق املناف�س كان له دور يف ح�شم املباراة ل�شالح املنتخب اال�شباين رغم تقارب 

النتائج حيث كانت 17/21 لل�شوط االأول و19/21 لل�شوط الثاين.

المباراة الثالثة:
منتخب  منتخبنا  قابل  2018/7/10م،  املوافق  الثالثاء،  يوم  من  �شباحاً   9:00 التا�شعة  ال�شاعة  عند 

املباراتني  نتيجة  االإرهاق  عليهما  بدى  حيث  املطلوب،  امل�شتوى  منتخبنا  العبي  يقدم  ومل  بيالرو�شيا، 

ال�شابقتني واللتني اأقيمتا يف اليوم ال�شابق، وفاز منتخب بيالرو�شيا بنتيجة 0/2 حيث كانت نتائج االأ�شواط 

.16/21 ،13/21
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المباراة الرابعة:
عند ال�شاعة 1:20 ظهرا لعب منتخبنا مع منتخب �شوي�شرا يف مباراة لتحديد املراكز، وقدم منتخبنا 

م�شتوى متميز وندية عالية يف �شوط املباراة االأول، فقد كانت نتيجة ال�شوط متقاربة جدا رغم فوز منتخب 

�شوي�شرا بنتيجة 19/21. 

املنتخب  جماراة  منتخبنا  ا�شتطاع  حيث  ا�شتثنائياً،  �شوطاً  منتخبنا  العبي  قدم  الثاين  ال�شوط  يف 

ال�شوي�شري، بل وتقدم عليه بنتيجة 20/21، اإال اأن االأحوال اجلوية املتمثلة ب�شدة عالية يف الرياح امل�شحوبة 

وقد   ،21/22 منتخبنا  ل�شالح  النتيجة  كانت  حينما  املباراة  اإيقاف  على  االأول  احلكم  اأجربت  باالأمطار 

ا�شتاأنفت املباراة بعد توقف ا�شتغرق قرابة 45 دقيقة، وكانت املفاجاأة بانخفا�س م�شتوى اأداء العبي منتخبنا 

ب�شبب برودة اجلو املفاجئ، وانتهت ال�شوط بنتيجة 25/23 ل�شالح املنتخب ال�شوي�شري والفوز 0/2.

المباراة الخامسة:
لعب منتخبنا مباراته الرابعة عند ال�شاعة 10:00 �شباحا، من يوم االأربعاء 2018/7/11م، مع منتخب 

جنوب اأفريقيا، وقدم فيها منتخبنا اأداء متميز وروح تناف�شية عالية، فعلى الرغم من تقدم منتخب جنوب 

يف  وانت�شر  االأمر  تدارك  منتخبنا  ان  اإال   ،18/21 بنتيجة  االأول  املباراة  �شوط  يف  ال�شعب  بفوزه  اأفريقيا 

�شوطي املباراة الثاين والثالث بنتيجة 15/21 و 10/15 ) ال�شوط الثالث يح�شم من 15 نقطة(.
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المباراة السادسة:
عند ال�شاعة 1:00 ظهراً، من يوم االأربعاء 2018/7/11م، لعب منتخبنا مع منتخب �شرييالنكا، وا�شتطاع 

العبينا ح�شم املباراة ب�شهولة وبنتيجة �شوطني مقابل ال �شيء 0/2.

جدير بالذكر ان هذه امل�شاركة الدولية كانت اأوىل م�شاركات العبي منتخبنا اجلامعي على امل�شتوى الدويل يف 

الكرة الطائرة ال�شاطئية، ومع ذلك فقد قدم الالعبني م�شتوى مقبول جداً كونها امل�شاركة الدولية االأوىل 

اأداء متميز على م�شتوى املجموعات، فقد ح�شل فريق املانيا على املركز  لهما وناف�شا منتخبات ذات م�شتوى 

الثاين ع�شر يف  املركز  البيالرو�شي على  املركز اخلام�س والفريق  الثاين يف البطولة والفريق اال�شباين على 

البطولة .
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