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سمو الشيخ
جابر مبارك الحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
راعي الدورة
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اللقاءات ال�سبابية بني اأبنائنا حتقق الكثري من املكا�سب 

الثامنة  الريا�سية  للدورة  الكويت  دولة  احت�سان  اأن  ال�سك 

جلامعات  وموؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية يوؤكد مدى مكانة الكويت وقدرتها على تنظيم 

اللقاءات الريا�سية بني �سباب اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية 

وحتقيق االأهداف املرجوة واأن رعاية �سمو رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح لهو اأكرب دليل على اهتمام 

القيادة ال�سيا�سية بالتجمع الريا�سي لقيادات امل�ستقبل وتوفري 

كافة االمكانات للجنة املنظمة الإبراز الوجه احل�ساري لكويت 

ال�سداقة وال�سالم وانتهز الفر�سة للرتحيب باجلامعات امل�ساركة 

متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

الدكتور/ حامد العازمي



معالي الدكتور/ حامد العازمي
وزير التربية ووزير التعليم العالي
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ي�سعدين ا�ست�سافة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

بدول  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  جلامعات  الثامنة  الدورة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خالل الفرتة من 10-1 

اجلامعات  لكل  والعرفان  ال�سكر  بجزيل  واأتقدم   2019 ابريل 

امل�ساركة  على  التعاون  جمل�س  بدول  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

الأتقدم  الفر�سة  وانتهز  الدورة  بنجاح  �ساهمت  والتي  املتميزة 

باالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن اللجنة املنظمة العليا وجميع 

�سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  بالدورة  العاملة  اللجان 

رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح على 

انطالقها  النجاح قبل  واكت�سابها  الدورة  ورعاية  الطيبة  بادرته 

وحر�س �سموه على االهتمام ب�سباب دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية والرتحيب بهم يف بلدهم الثاين كويت ال�سداقة 

اأمري البالد املفدى حفظه  وال�سالم حتت قيادة �ساحب ال�سمو 

اهلل ورعاه و�سمو ويل عهده االمني .

الدكتور/ علي فهد امل�سف
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الدكتور/ علي فهد المضف
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

رئي�س اللجنة العليا للدورة
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جلامعات  الثامنة  الدورة  الكويت  دولة  تنظيم  فر�سة  انتهز 

وموؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

رئي�س  الأهنئ   2019 ابريل   10-1 من  الفرتة  خالل  العربية 

واأع�ساء اللجنة العليا واللجنة املنظمة للدورة وجلانها العاملة 

املن�سود والذي يرمي  العاملة لتحقيق الهدف  للدورة واللجان 

وموؤ�س�سات  جامعات  اأبناء  بني  والتعارف  الرتابط  زيادة  اإىل 

التعليم العايل والتناف�س ال�سريف خالل اأيام الدورة حتت �سعار 

وال�سباب يحقق  االأهداف  العديد من  الذي حقق  كلنا فايزين 

العديد من املكا�سب واخلربات وكما اأ�سعدين كثريا رعاية �سمو 

ال�سباح  احلمد  املبارك  جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

مما  التعاون  جمل�س  بدول  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  للدورة 

يوؤكد اهتمام �سموه باأبنائه ال�سباب واحلر�س على دعم قيادات 

جامعات  بني  والتعارف  والرتابط  العالقات  وتوطيد  امل�ستقبل 

بدول جمل�س التعاون .

الدكتور/ حممد بن حمد التويجري
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الدكتور/ محمد بن حمد التويجري
ممثل االأمانة العامة - رئي�س التعليم العايل باالأمانة العامة

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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على  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  حر�ست 

اأبناء اخلليج من  ا�ست�سافة الدورة لتعزيز عالقات االأخوة بني 

هذا  اأن  موؤكدة  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  منت�سبي 

التجمع جنح تنظيميًا وفنيًا وب�سهادة جميع الوفود  واأن هذه 

الكويت  يف  الريا�سي  ال�سباب  لتعريف  فر�سة  �سكلت  الدورة 

واخلليج باملن�ساآت املميزة التي متلكها الهيئة يف خمتلف االألعاب 

والتي ا�ست�سافت معظم مناف�سات الدورة.

اإننا فخرون بنجاح هذا املحفل الريا�سي ال�سبابي الذي عاد    

الكرمية  الرعاية  بف�سل  التوقف  من  �سنوات  بعد  الظهور  اإىل 

ل�سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء 

للدورة وننتهز الفر�سة لتهنئة كل الالعبني و الفرق الفائزة يف 

م�سابقاتها املختلفة.

الدورة  الكبري الذي حققته     كما نعرب عن �سعادتنا للنجاح 

الدورة  اجناح  يف  واملتطوعني  العاملة  اللجان  بكافة  ون�سيد 

التي  الدورة  هذه  ا�ستمرار  متمنني  املرجوة  االأهداف  وحتقيق 

جمعت �سباب دول جمل�س التعاون والتعليم العايل يف اأيامًا رائدة 

زادت من تعارفهم وترابطهم يف جو اأخوي رائع وال�سكر مو�سول 

للجنود املجهولني بالدورة الذين قدموا اأعمااًل طيبة و�ساهموا 

يف النجاح الكبري واإبراز الوجه احل�ساري لدولة الكويت احلبية.

الدكتور/ جا�سم حممد اال�ستاد
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الدكتور/ جاسم محمد االستاد
نائب املدير العام للخدمات االأكادميية امل�ساندة

نائب رئي�س اللجنة العليا للدورة
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�سعداء بتجمع االأ�سقاء بالعر�س اخلليجي الثامن ...  

العر�س  الكويت  احلبيبة  دولتنا  احت�سان  بالفعل  وماي�سعدنا 

العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  جامعات  وطالب  ل�سباب  الريا�سي 

العربية بعد غياب طويل  التعاون لدول اخلليج  بدول جمل�س 

جامعة  وبتنظيم  عمان  ب�سلطنة  اآخرها  كان  �سنوات   8 ملدة 

جامعة  نظمت  اأن  �سبق  حيث   2011 عام  قابو�س  ال�سلطان 

الكويت الدورة عام 2005 وناأمل يف حتقيق املزيد من االأهداف 

من هذه اللقاءات التي ي�سارك فيها اأكرث من 700 طالب  واإداري 

من جامعات الدول ال�سقيقة يتناف�سون يف ع�سرة األعاب خمتلفة 

وهناك  اجلميع  بني  والتناف�س  احلما�س  زيادة  يف  ي�ساهم  مما 

ال�سبابي  التجمع  وهو جناح  واخل�سارة  الفوز  من  اأ�سمى  هدف 

لطالبنا وزيادة الرتابط .

ويفيِ اخلتام اأتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير ل�سمو رئي�س   

جمل�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح على رعاية 

يف  امل�ساركة  والهيئات  الوزارات  كافة  اأ�سكر  كما  للدورة  �سموه 

الإبراز  تعاوننا  يوؤكد  مما  العاملة  واللجان  التنظيمية  اللجنة 

�ساحب  قيادة  حتت  احلبيبة  الكويت  لدولة  احل�ساري  الوجه 

ال�سيخ �سباح  البالد املفدى قائد العمل االإن�ساين  اأمري  ال�سمو 

اهلل  حفظهم  االأحمد  نواف  ال�سيخ  العهد  ويل  و�سمو  االأحمد 

طيب  الريا�سي  العر�س  يف  امل�ساركني  لالأ�سقاء  وامتنى  ورعاهم 

االقامة يف بلدهم كويت ال�سداقة واملحبة وال�سالم .

الدكتور/ ح�سني زايد املكيمي
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الدكتور/ حسين زايد المكيمي
عميد �سوؤون الطلبة

رئي�س اللجنة املنظمة للدورة
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الدكتور/ سلمان حسين حاجي
م�ساعد العميد للتوجيه الطالبي

نائب رئي�س اللجنة املنظمة ومديــــر الــــــدورة

الكويت  اإن  واإداري  720 العب  االأ�سقاء مب�ساركة  �سمل  كبريًا يف مل  حققت جناحا   

غيبة  بعد  التعاون  جمل�س  دول  اأبناء  جمعت  التي  الدورة  هذه  الإحت�سان  جيدًا  ا�ستعدت 

طويلة يف دورة ريا�سية الرتابط والتعارف بني االأ�سقاء واكت�ساب اخلربات واالإحتكاك من 

الريا�سية  التنظيم واالإدارة للدورات  الكويت احل�ساري يف  واإبراز وجه  الريا�سية  اللقاءات 

وح�سن اال�ستقبال وال�سيافة للوفود الريا�سية ال�سقيقة على اأر�س ال�سداقة وال�سالم .

رعايته  على  املبارك  جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر   

للدورة واالإهتمام بال�سباب 

واأتقدم بجزيل ال�سكر والعرفان اإىل كافة الوزارات والهيئات امل�ساركة باللجنة العليا   

امل�سف  علي  الدكتور  بقيادة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  بال�سكر  واأخ�س 

رئي�س اللجنة العليا والدكتور ح�سني زايد املكيمي رئي�س اللجنة املنظمة للدورة حيث بذلت 

جهدًا كبريًا من اأجل اإبراز هذه الدورة وجناحها .
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الدكتور/ بدر عايض العتيبي
م�شاعد العميد للن�شاط الطالبي

نائب رئي�س اللجنة املنظمة ورئي�س الوفد الريا�سي للهيئة

اأ�شاد الدكتور بدر العتيبي م�شاعد العميد للن�شاط الطالبي ومدير منتخبات الهيئة   

العر�س اخلليجي لطالب اجلامعات  التي �ساركت يف  التطبيقي والتدريب  العامة للتعليم 

والتعليم العايل الريا�سية  و�سكر و�سائل االعالم على تغطيتها املميزة الإ�ستعدادات الكويت 

الحت�سان الدورة باإ�سراف االأمانة العامة لدول جمل�س التعاون واأعرب عن �سعادته لنجاح 

الدورة وت�سدر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للدورة التي �سملت ثمان األعاب.

اأن الهيئة ا�ستعدت جيدًا ال�ست�سافة العر�س الطالبي اخلليجي ومت توفري  واأ�ساف   

كافة االإمكانات من مالعب و�ساالت ومقرات ملنتخبات الهيئة والدول امل�ساركة واأن املناف�سات 

كانت قوية يف معظم البطوالت واأن الهدف االأ�سا�سي واالأ�سمى هو تقوية الروابط والعالقات 

بني  والتعارف  التجمع  لتحقيق  الدورة  هذه  وا�ستمرار  التعاون  جمل�س  دول  �سباب  بني 

االأ�سقاء وفوزنا باللقب يتطلب املزيد من اجلهد والعطاء للمحافظة على التفوق وحت�سني 

امل�ستوي لبقية املنتخبات واأ�ساد بالقيادات التي �ساهمت يف اجناح العر�س اخلليجي و�سكر 

كافة اللجان والطالب الذين اثبتوا قدراتنا التطوعية والفنية واالإدارية .
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الجامعات والكليات المشاركة في الدورة الرياضية
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الفنادق المستضيفة للمشاركين في الدورة الرياضية
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الهيئات والمؤسسات والشركات الراعية للدورة الرياضية
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اللجان المنظمة للدورة الرياضية
اللجنــة العليــا

ال�سفة بالدورةامل�سمى الوظيفياال�سمم

رئي�سا للجنةمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبد. علي فهد امل�سف1

د. فواز الرفاعي2
ممثل وزارة ال�سحة

)وكيل وزاره ال�سحه امل�ساعد للخدمات الطبية(
ع�ســـــــــــــوا

نائب رئي�س اللجنةنائب املدير العام للخدمات االكادمييةد. جا�سم حممد االأ�ستاد3

ع�ســـــــــــــوانائب املدير العام للتعليم التطبيقي و البحوثاأ. د جا�سم حممد االن�ساري4

ع�ســـــــــــــوانائب املدير العام  للتخطيط والتنميةاأ. د فاطمة ح�سن الكندري5

ع�ســـــــــــــوانائب املدير العام ل�سئون التدريبم. طارق يو�سف العمريي6

ع�ســـــــــــــوانائب املدير العام لل�سئون االإدارية واملاليةم. حجرف فالح احلجرف7

د. �سقر غامن املال8
ممثل الهيئة العامة للريا�سة

)نائب املدير العام ل�سئون الريا�سة(
ع�ســـــــــــــوا

ال�سيد / ح�سام عبدال�سمد ال�سالح9
ممثل الهيئة العامة لل�سباب

)نائب املدير العام ل�سئون ال�سباب(
ع�ســـــــــــــوا

ع�سو ومقررا للجنةعميد �سئون الطلبةد. ح�سني زايد املكيمي10

ع�ســـــــــــــواعميد �سئون الطلبة يف جامعة الكويتد. علي �سيف النامي11

ع�ســـــــــــــوامدير اإدارة ال�سئون القانونيةد. فهد يو�سف اجلمعه12

العقيد / عبداهلل اأحمد العتيقي13
مدير عام االإدارة املركزية للعمليات

بوزارة الداخلية
ع�ســـــــــــــوا

ال�سيد /عادل عطاهلل العنزي14
مدير اإدارة القناة الثالثة �سبورت – بتلفزيون 

دولة الكويت - بوزارة االإعالم
ع�ســـــــــــــوا

د. �سلمان ح�سني حاجي15
م�ساعد العميد للتوجيه الطالبي

بعمادة �سئون الطلبة
ع�ســـــــــــــوا

د. بدر عاي�س العتيبي16
م�شاعد العميد للن�شاط الطالبي

بعمادة �سئون الطلبة
ع�ســـــــــــــوا

اأ. د. عبداهلل عيد الغ�ساب17
رئي�س ق�سم الرتبية البدنية والريا�سة

بكلية الرتبية االأ�سا�سية
ع�ســـــــــــــوا
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اللجنــة املنظمة

ال�سفة باللجنةال�سفة بالدورةاال�سمم

رئي�س اللجنةرئي�س اللجنةد. ح�سني زايد املكيمي1

ع�ســـــــــــــوامدير الدورةد. �سلمان ح�سني حاجي2

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة املنتخباتد. بدر عاي�س العتيبي3

ع�ســـــــــــــوارئي�س اللجنة الفنيةاأ.د. حممد �سالح الدين حممد4

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة العالفات العامةاأ. ليلى نوري ماجيكي5

ع�ســـــــــــــوارئي�س اللجنة الطبيةد. نبيل كمال بدوي 6

ع�ســـــــــــــوارئي�س اللجنة االإعالميةاأ. عبا�س اإبراهيم الري7

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة الت�سويقاأ. اأحمد عي�سى اجلاركي8

ع�ســـــــــــــوارئي�س اللجنة املاليةاأ. اأمل اأحمد املن�سوري9

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة التقنياتاأ. علي اأحمد ح�سني10

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة اخلدماتم. فني�س �سعد العجمي11

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة املتطوعنيد. طه عبدالرحمن اجلا�سر12

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة املنتخباتد. بدر عاي�س العتيبي13

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة املن�ساتاأ. طارق علي حممد14

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة ال�سكرتاريةاأ. جمال خالد دندن15

ع�ســـــــــــــوارئي�س جلنة املرا�سم واجلوائزاأ.د. عبداملجيد املو�سوي16

ع�ســـــــــــــوارئي�س اللجنة االأمنيةالعقيد/عبداهلل العتيقي17
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اللجنة الفنية املعينة من قبل الأمانة  ملتابعة النظام الأ�ضا�ضي للدورة الريا�ضية

ال�سفة باللجنةال�سفة بالدورةاال�سمم

رئي�س اللجنةممثل االأمانة العامةد. حممد بن حمد التوجري1

د. زاهر بن بدر بن علي الغ�سيني2
ممثل جامعة ال�سلطان قابو�س

ممثل عن الدورة ال�سابقة
ع�ســـــــــــــوا

ع�ســـــــــــــواممثل جامعة االإماراتد. ابراهيم خمتار احمد علي البلو�سي3

اأ. د. حممد �سالح الدين حممد4
 ممثل الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب )املوؤ�س�سة املنظمة(
ع�ســـــــــــــوا

اأ. عبداهلل مطلق عبدالهادي ق�ساب املطريي5
ممثل جامعة الكويت

)اجلامعة امل�ساركة يف الدورة(
ع�ســـــــــــــوا
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اللجنــة الفنيــة

اأع�ضاء اللجنة: 

رئي�س اللجنة. 1 اأ.د حممد �سالح الدين حممد بكر   

ع�سوًا. 2 د. عبداهلل عبدالعزيز اأكرب     

ع�سوًا. 3 د.اأحمد عبداحلميد  احلمدان    

ع�سوًا. 4 د. حممد عبا�س بوعبا�س     

ع�سوًا. 5 اأ.نايف كرمي احلميدان      

ع�سوًا. 6 اأ.خالد اإبراهيم احللواجي    

ع�سوًا. 7 اأ.عبداهلل مطلق املطريي     

ع�سوًا. 8 اأ.موؤمن عبداهلل م�سطفى     

ع�سوًا. 9 اأ.عبداهلل كايد العنزي     

ع�سوًا. 10 اأ.خالد خليفة ال�سمري     

ع�سوًا. 11 د. جراح جمال الزهري     

ع�سوًا. 12 اأ. فهد خالد املطريي     

مهام اللجنة:

و�شع ال�شروط الفنية اخلا�شة بالألعاب الريا�شية املدرجة يف الدورة بالتن�شيق مع روؤ�شاء اللجان الفنية لكل لعبة . 1

مدرجة على حدا.

ح�سر اجلامعات و املوؤ�س�سات التعليمية امل�ساركة يف الدورة ) االألعاب الفردية واجلماعية( لتحديد نظام املناف�سة . 2

لكل لعبة. 

حتديد نظام املناف�سة لالألعاب بالتن�سيق مع روؤ�ساء اللجان الفنية لكل لعبة مدرجة يف الدورة. . 3

اإعداد اال�ستمارات اخلا�سة بامل�ساركات وبيانات الالعبني وامل�ساركني املمثلني للجامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل، . 4

ورفعها على املوقع االلكرتوين اخلا�س بالدورة بالتن�سيق مع اللجنة التقنية. 

و�سع اجلداول اخلا�سة بامل�سابقات وجداول التدريب للفرق امل�ساركة يف الدورة. . 5

اآلية ت�سجيل اال�ستمارات املطلوبة وال�سور ال�سخ�سية واجلداول الدرا�سية، . 6 التن�سيق مع اللجنة التقنية لو�سع 

و�سور جوازات ال�سفر للطلبة الالعبني وامل�ساركني بالدورة.

العمل  �سمن ) جلنة اأهلية الالعبني ( للتدقيق على االأوراق واال�ستمارات )امل�سوغات( اخلا�سة بامل�ساركني يف الدورة.. 7

ت�سمية جلان منبثقة من اللجنة الفنية الإدارة االألعاب املدرجة يف الدورة واالأ�سراف عليها.. 8

و�سح الربنامج الفني والزمني لكل م�سابقة على حدا مع حتديد تواريخ املباريات وامل�سابقات ومواعيدها واأماكن . 9

اإقامتها بالتن�سيق مع جلنة املن�ساآت الريا�سية.

متابعة �سري الدورة  من حيث تنظيم و اإدارة االألعاب.. 10

عقد االجتماع الفني لالألعاب قبل الدورة مع ممثلي اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية كل لعبة على حدا.. 11

ا�ستقبال االحتجاجات الواردة من ممثلي اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية اإىل اللجنة الفنية املكلفة من قبل االأمانة. . 12

رفع تقرير نهائي اإىل مدير الدورة.. 13

اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.   . 14

رئيس اللجنة
أ.د. محمد صالح الدين محمد
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جلنه العالقات العامة

اأع�ضاء اللجنة :

رئي�س اللجنة . 1 ليلي نوري ماجكي      

ع�سوًا . 2 د. ح�سني فوالذ علي غلوم     

ع�سوًا. 3 د. اأمين ح�سن احلب�سي     

ع�سوًا. 4 د. احمد �سلمان القالف     

ع�سوًا  . 5 قائده فراج الف�سلي      

ع�سوًا  . 6 حممد عبداهلل الثويني     

ع�سوًا. 7 �سرار �سالح ال�سايجي     

ع�سوًا. 8 مبارك حممد بوحيمد     

ع�سوًا. 9 ملياء �سالح اليا�سني      

ع�سوًا. 10 مها �سلطان العجمي      

ع�سوًا. 11 حنان حممد بن عبيد     

ع�سوًا  . 12 حممد جواد ال�سراف      

ع�سوًا   . 13 هناء حممد العمار      

ع�سوًا . 15 ختام �سفيق وهدان      

ع�سوًا. 16 لطيفه علي �سامل      

ع�سوًا  . 17 �ساره خمتار عبداهلل      

ع�سوًا  . 18 نوف فهد الغي�س      

ع�سوًا. 19 حافظ ح�سن �سليمان      

ع�سوًا  . 20 حممد رجب       

ع�سوًا. 21 ن�ساأت الدمنهوري      

ع�سوًا. 22 حممد اأ�سامه  حممد      

مهام اللجنة :

توفري عرو�س اأ�سعار منا�سبه الإقامه الوفود امل�ساركة يف الدورة وال�سخ�سيات العامة .. 1

اإعداد لوحات متنوعه طبقًا لطبيعة الن�شاط املطلوب يف الدورة وتكتب عليها اأ�سماء الفرق امل�ساركة .. 2

تهيئه واإعداد اأماكن االإقامة واالإعا�سة لكافه الوفود امل�ساركة يف الدورة .. 3

ا�ستقبال وتوديع الوفود امل�ساركة ح�سب مواعيد الو�سول واملغادرة .. 4

اعداد وتوزيع الدعوات اخلا�سة بالدورة لل�سيوف وكبار ال�سخ�سيات .. 5

توزيع برنامج الدورة وحمتواها ايل الفرق امل�ساركة .. 6

توزيع دليل الدورة علي جميع امل�ساركني بالتن�سيق مع اللجنة الفنية واالإعالمية .. 7

ح�سر اأ�سماء كبار ال�سخ�سيات الذين �سيقومون بتوزيع املداليات وتقدمي الكوؤو�س للفائزين .. 8

اعداد وتوزيع الهدايا التذكارية اخلا�سة بالدورة وتوزيعها علي جميع امل�ساركني .. 9

اعداد وطبع �سهادات امل�ساركة يف الدورة وتوزيعها علي جميع امل�ساركني بالتن�سيق مع جلنه ال�سكرتارية .. 10

رفع تقرير نهائي ايل مدير البطولة .. 11

اأي مهام اخري تكلف بها من اللجنة العليا املنظمة .. 12

رئيس اللجنة
أ. ليلى نوري ماجكي
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اللجنة الطبية

اأع�ضاء اللجنة :

رئي�س اللجنة . 1 د. نبيل كمال بدوي     

ع�سوًا. 2 د. جعفر عبد الر�سا قا�سم    

ع�سوًا. 3 د. فريال قا�سم التميمي    

ع�سوًا. 4 د. وائل م�ساعد حماده    

ع�سوًا. 5 منذر احمد اجلالهمة    

ع�سوًا  . 6 اأحمد �سليمان احلمادي    

ع�سوًا  . 7 عبداهلل خلف نعمه     

ع�سوًا  . 8 نا�سر احمد ال�سرحان    

ع�سوًا  . 9 علي ح�سني علي القبندي    

مهام اللجنة

حتديد الفريق الطبي املكون من :

املدير الطبي - اأطباء - الهيئة التمري�سية - م�سعفني

حتديد بروتوكوالت الرعاية الطبية املقدمة للم�ساركني والتي ت�ستمل على:

اجراء تقييم للعالمات احليوية للمرتددين مع امكانية عمل فح�س لن�سبة ال�سكر بالدم.. 1

توفري الرعاية يف املوقع لالإ�سابات الطفيفة او احلاالت املر�سية الطارئة( قيء، ا�سهال، �سداع، ارتفاع يف درجة . 2

احلرارة وما �سابه(

تتطلب . 3 التي  املر�سى  ونقل  املر�سية  احلالة  يف  اال�ستقرار  حتقيق  مع  امل�سابني  او  للمر�سى  ال�سريع  الو�سول 

حاالتهم اىل امل�ست�سفى.

ان . 4 الأ�سواأ احلاالت على  �سيناريو  فر�سية  و�سع  اال�سابات مع  او  املر�سية  التعامل مع احلاالت  حتديد خطوات 

ت�ستمل اخلطوات على االتي:

• ا�ستقبال نداء للح�سول على م�ساعدة.	

• اإر�سال فريق طبي.	

• انتقال فريق طبي جمهز للمري�س.	

• نقل املري�س اإىل م�ستوى اأعلى من الرعاية.... اإلخ.	

• بخ�سو�س �سيناريو اأ�سواأ احلاالت احتماال، �سيكون الهدف اخلا�س هو امكانية توفري اإنعا�س الدورة 	

الدموية القلبية املتقدمة، مع توافر جهاز ال�سدمات الكهربائية، اإىل �سحية ال�سكتة القلبية خالل 

ثالث اإىل خم�س دقائق يف اأي مكان.

التن�سيق مع اخلدمات الطبية العاجلة يف وزارة ال�سحة بخ�سو�س:

توفري �سيارات اال�سعاف باالأعداد التي �سيتم االتفاق عليها الحقا.. 1

حتديد اقرب م�ست�سفى ملكان الفاعليات والذى �سيتم الية نقل اأي حالة ت�ستدعى ذلك مع التن�سيق مع روؤ�ساء . 2

اق�سام الطوارئ بهذه امل�ست�سفيات ال�ستقبال احلاالت.

حتديد عدد واأنواع واماكن مراكز اال�سعاف املطلوبة:

• عيادة لالإ�سعافات االولية بفندق االقامة للوفود امل�ساركة.	

• اأي مهام اأخرى يتم تكليفها من قبل اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
د. نبيل كمال بدوي
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اللجنـة الإعالميـة 

اأع�ضاء اللجنة :  

رئي�س اللجنة . 1 عبا�س ابراهيم الري      

ع�سو. 2 مرمي جا�سم ال�سراف      

ع�سو . 3 نور بدر الفا�سل      

ع�سو . 4 منال يعقوب األ هيد      

ع�سو. 5 عاي�سة غامن الغامن      

ع�سو. 6 �سهد عبداللطيف املحيميد     

ع�سو. 7 �سالح الدين ر�سدي �سيد علي     

ع�سو. 8 خالد يحيى عجالن      

ع�سو. 9 م�سطفي جنم الدين حممود اجلنايني   

مدحت احمد حممود جنيب                                                    ع�سو. 10

ع�سو. 11 اأبرار عدنان العلي      

مهام اللجنة:

• اأعداد  وجتهيز املركز االأعالمي للدورة باالإ�ستاد الرئي�سي. 	

• اإعداد و جتهيز البو�سرتات والربو�سورات واملن�سورات والكتيبات االأعالمية.	

• جتهيز اجلدول الزمني للتغطية االإعالمية للدورة ) قبل - اأثناء - بعد(.	

• اأعداد ن�سرة تو�سح الفعاليات واأن�سطة الدورة من خالل املركز االعالمي .	

• اأعداد و جتهيز قاعة املوؤمترات ال�سحفية باالأ�ستاد الرئي�سي.	

• التن�سيق مع وزارة االعالم ب�ساأن النقل التلفزيوين واالحداث والر�سائل اليومية.	

• الفنية جلنة وجلنة 	 اللجنة  بالتن�سيق مع  امل�ساركني  لتوزيعه على جميع  الدورة  دليل  اإ�سدار  و  اإعداد 

ال�سكرتارية.

• تغطية اإعالمية �ساملة الأن�سطة وفعاليات الدورة.	

• تنظيم املوؤمترات ال�سحفية للقيادات قبل واأثناء وبعد الدورة ودعوة االإعالميني لها.	

• واملقروء 	 املرئي  االعالم  طريق  عن  الدورة  وان�سطة  لفعاليات  للرتويج  االإعالمية   اجلهات  خماطبة 

وامل�سموع وو�سائل التوا�سل االجتماعي. 

• توفري خدمات الت�سوير الفوتوغرايف لالألعاب وان�سطة و فعاليات الدورة.	

• اإنتاج ر�سالة اخبارية يومية وتوزيعها على و�سائل االإعالم املتنوعة يوميا قبل واأثناء الدورة.	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.   	

رئيس اللجنة
أ. عباس إبراهيم الري
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جلنة الت�ضويق

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة. 1 اأحمد عي�سى جاركي      

ع�سو. 2 احمد علي املطاوعة      

ع�سو. 3 يو�سف حمد احلمد      

ع�سو. 4 اأحمد حممد الربيعان     

ع�سو. 5 �سعيد عبداملنعم ال�سعدي     

ع�سو. 6 عزيزة الفودري      

ع�سو. 7 هناء املجادي      

ع�سو. 8 حنان بوغيث       

ع�سو. 9 ليلى الفرحان      

ع�سو . 10 عبدالوهاب خالد املبيلي�س     

ع�سو. 11 ندي عادل املني�س      

مهام اللجنة:

• ت�سنيف م�ستويات الرعاية من ناحية املزايا والقيم املالية.	

• اأعداد الكتب اخلا�سة مبخاطبة ال�سركات واجلهات لرعاية الدورة.	

• متابعة ردود ال�سركات واجلهات املعنية.	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة  املنظمة.	

رئيس اللجنة
أ. أحمد عيسى اجلاركي
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اللجنة املالية

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة . 1 امل اأحمد املن�سوري      

ع�سو. 2 عالية عبداهلل ال�سراف     

ع�سو. 3 وليد حممد القالف        

ع�سو. 4 جيهان عبدالفتاح ال�سرقاوي     

ع�سو. 5 حممد زكريا  اأبوعامر      

ع�سو  . 6 مروة اأحمد الع�سيمي     

ع�سو. 7 خالد را�سد الرقدان      

ع�سو. 8 �سليمان �سالح االيوب     

ع�سو. 9 حممد داود حممد عثمان     

مهام اللجنة:

• متابعة �سرف امليزانية اخلا�سة بالدورة.	

• ايداع و�سرف املبالغ للجان العاملة.	

• واالإداريني من 	 امل�ساركني  الالعبني  والطلبة  التعليمية  واملوؤ�س�سات  ر�سوم اال�سرتاك للجامعات  حت�سيل 

خالل الربيد االلكرتوين اخلا�س بالتح�سيل املايل.

• توفري مالب�س اخلا�سة باللجان والفرق الريا�سية.	

• حتديد احتياجات اللجان العاملة واعداد امليزانية اخلا�سة لها.	

• عمل جرد يومي مبا مت �سرفه وما تبقى باحل�ساب.	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
أ. أمل أحمد املنصوري
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اللجنـة التقنيـة

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة . 1 علي اأحمد ح�سني      

مقرر. 2 اأمل عبا�س القطان      

ع�سو. 3 عبداهلل �سليمان الدو�سري     

ع�سو. 4 مبارك خالد اجلوفان                 

ع�سو. 5 حممود حممد ح�سني     

ع�سو. 6 حممد عبا�س اأحمد      

ع�سو. 7 يعقوب يو�سف عزيز ظاهر     

ع�سو  . 8 علي عبداحلميد ال�سايغ     

مهام اللجنة: 

• حجز نطاق اإلكرتوين على موقع الهيئة.	

• جمع ا�ستمارات الت�سجيل املقدمة من اللجنة الفنية. 	

• ت�سميم مناذج الت�سجيل النهائية وطريقة عر�سها باملوقع.	

• فعالة 	 ادوات  بتوفري  اجلامعات  لت�سجيل  مرنة  بيئة  تطوير  منها  والهدف  باملوقع  خا�سة  وثيقة  عمل 

للت�سجيل وتو�سيحه خطوة بخطوة.

• برجمة املوقع االلكرتوين.	

• برجمة التطبيق اخلا�س بالدورة.	

• فح�ص املوقع اللكرتوين والتطبيق اخلا�ص بالدورة على نطاق جتريبي والتاأكد من ا�شتيفائه ل�شروط 	

الت�سجيل املو�سحة من اللجان وعدم وجود اي اخطاء يف عملية الت�سجيل.

• نقل املوقع من النطاق التجريبي اىل النطاق الرئي�سي.	

• ا�سافة جميع املحتويات اخلا�سة باملوقع والتطبيق اخلا�س بالدورة واي حتديث حتى نهاية الدورة.	

• 	.Info ان�ساء بريد عام الدورة الريا�سية

• اجلامعات 	 من  اال�سرتاك  ر�سوم  دفع  ال�ستقبال  الكرتوين  وبريد  الفني  للدعم  الكرتوين  بريد  ان�ساء 

وا�سافتها باملوقع ومتابعة عملية الدفع عرب الربيد االلكرتوين .

• والتن�سيق 	 امل�ساركات  وا�ستقبال  الكرتونيا  اال�ستف�سارات  على  الرد  لتلقي  بالدورة  خا�س  بريد  عمل 

والتوا�سل مع االإداريني لفرق امل�ساركة.

• عمل متابعة وحل م�ساكل الت�سجيل يف املوقع عرب بريد الدعم الفني واالجابة على اال�ستف�سارات الفنية.	

• ت�سميم قوالب للدورة يف برنامج ) power point(ال�ستخدامه يف جميع ان�سطة الدورة.	

• الهامة 	 املواقع  من  وغريها  الريا�سية  املن�ساآت  اأماكن  والتي حتدد  للدورة  االر�سادية  اخلريطة  ت�سميم 

بالتن�سيق مع اللجنة الفنية جلنة املن�ساآت الريا�سية.

• عر�س مواعيد املباريات وامل�سابقات ونتائجها باملوقع والتطبيق اخلا�س بالدورة وال�سا�سات يف املالعب 	

وال�ساالت بالتن�سيق مع اللجنة الفنية.

• التن�سيق مع اللجنة االإعالمية الإر�سال نتائج املناق�سات اواًل باأول لو�سائل االإعالم املتنوعة.	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
أ. علي أحمد حسني
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جلنة اخلدمات العامة

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة . 1  م. فني�س �سعد العجمي      

مقرر. 2  م. فريد بدر العو�سي      

ع�سو. 3  فداء عامر اإبراهيم      

ع�سو. 4  عبداهلل وليد الطبطبائي      

ع�سو . 5  احمد �سالح ال�سايجي      

ع�سو. 6  يو�سف يحيى املعراج      

ع�سو. 7  رانيه ح�سني العو�سي                                        

مهام اللجنة: 

• توفري املوا�سالت مبا يخدم الوفود امل�ساركة.	

• متابعة وتنفيذ خدمات ال�سيافة بالدورة.	

• خماطبة اجلهات اخلارجية املعنية بتاأمني فعاليات الدورة )ال�سرطة-االطفاء-االإ�سعاف ........األخ(.	

• ت�سكيل فريق اأمني منبثق من جلنة اخلدمات.	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة. 	

• اأي مهام اأخرى يتم تكليفها من قبل اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
م. فنيس سعد العجمي
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جلنة املتطوعني

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة. 1  د. طه عبدالرحمن اجلا�سر      

مقرر اللجنة. 2  د. حممد في�سل جا�سم القطان    

ع�سو. 3  د. علي ح�سن اأحمد الوايل     

ع�سو. 4  د.م�سعل فهد حممد الثويني     

ع�سو. 5 حممد بدر عبداللطيف ح�سن     

مهام اللجنة:

• حتديد عدد املتطوعني للدورة.	

• اعداد خطة ال�ستقطاب املتطوعني.	

• اختيار املتطوعني للدورة .	

• اعداد املتطوعني وتدريبهم قبل الدورة لتعريفهم مبهامهم وواجباتهم.	

• تق�سيم املتطوعني على فئات خمتلفة الواجبات.	

• توزيع ومتابعة املتطوعني خالل الدورة على مواقع اإقامة امل�سابقات والتدريب.	

• التن�سيق مع اللجنة الفنية ملعرفة احتياجاتهم لعدد املتطوعني.	

• التن�سيق مع جلنة املرا�سم واجلوائز ملعرفة احتياجاتهم لعدد املتطوعني. 	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
د. طه عبدالرحمن اجلاسر
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جلنــة املنتخبــات

اأع�ضاء اللجنة: 

رئي�س جلنة . 1 د.بدر عاي�س العتيبي      

ع�سوًا. 2 اأ.د حامت ح�سني يو�سف     

ع�سو. 3 علي ح�سني املهدي       

ع�سو. 4 م�ساري اأ�سعد الروي�سد      

ع�سو. 5 جراح �سهيل املطريي      

ع�سو. 6 �سعد بدر حممد العازمي     

ع�سو. 7 طالل �سامل احل�ساوي      

مهام اللجنة:

• اختيار االأجهزة الفنية واالإدارية جلميع منتخبات الهيئة  امل�ساركني يف الدورة .	

• اال�سراف االإداري على جميع الالعبني واالأجهزة الفنية واالإدارية ملنتخبات الهيئة.	

• و�سع احللول للمعوقات التي  تواجه الالعبني واالجهزة الفنية واالإدارية التابعني للهيئة.	

• تن�سيق وترتيب جميع اأن�سطة منتخبات الهيئة .	

• تقدمي الدعم اللوج�ستي للالعبني واالجهزة الفنية واالإدارية ملنتخبات الهيئة من مالب�س واحتياجات.	

• احل�سور وامل�ساركة يف جميع اجتماعات روؤ�ساء الوفود امل�ساركة يف الدورة الريا�سية.	

• تزويد االأجهزة الفنية واالإدارية بجميع اللوائح وامل�ستجدات اخلا�سة باالألعاب وامل�سابقات.	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة  املنظمة.	

رئيس اللجنة
د. بدر عايض العتيبي
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جلنة املن�ضاآت الريا�ضية

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة. 1 م. طارق علي حممد الكندري      

ع�سو. 2 اأ. حممد عبدالرحمن علي      

ع�سو. 3 اأ. عادل حميد عيد فراج       

ع�سو. 4 م. بدر هادي الر�سيدي       

ع�سو. 5 م. عي�سى عبدالقادر ال�ستالن      

ع�سو. 6 م. حممد كمال �سو�سة       

ع�سو. 7 اأ. قا�سم علي حمزه       

ع�سو. 8 اأ. هاين في�سل الربيعان       

ع�سو. 9 اأ. علي يحيى علي       

ع�سو. 10 اأ. م�سعل حممد ال�سليمان      

ع�سو. 11 اأ. �سالح عبداهلل عبدالرحمن      

ع�سو. 12 اأ. اأحمد ال�سيد م�سطفى       

ع�سو. 13 م. يو�سف اأحمد عبد الرحيم      

ع�سو. 14 م. اأ�سامة ثروت اإبراهيم       

ع�سو. 15 اأ. عبداهلل حممد الكندري      

مهام اللجنة:

• التاأكد من �سالمة املن�ساآت ومدى قابليتها الإقامة امل�سابقات عليها.	

• ح�سر اأعمال ال�سيانة للمن�ساآت الريا�سية بالهيئة.	

• التن�سيق مع جلنة اخلدمات اأثناء البطولة واإقامة االألعاب ) الهيئة/ اخلدمات / التقنيات(	

• ح�سر االأدوات واالأجهزة واملعدات الريا�سية التي تخدم االألعاب الدرجة بالدورة.	

• رفع تقارير تفيد احتياجات املالعب ومرافق الدورة من �سيانة وجتهيزات قبل الدورة بثالثة اأ�سهر العليا املنظمة.	

• حتديد من�ساآت التدريب واملباريات .	

• تزويد اللجنة الفنية مبخططات للمن�ساآت الريا�سية التي �سيتم اإقامة امل�سابقات عليها مبينا عليها كل 	

ما يتعلق باخلدمات العامة.

• التاأكد من جهازية املن�ساة قبل بداأ كل م�سابقة من النواحي التالية:	

• اعمال التكييف	

• اعمال الكهرباء	

• اعمال ال�سيانة	

• اعمال ال�سحي	

• رفع تقرير نهائي اىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة العليا املنظمة.	

رئيس اللجنة
م. طارق علي محمد
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جلنة ال�ضكرتارية

اأع�ضاء اللجنة :

رئي�س اللجنة. 1 جمال خالد دندن      

ع�سو   . 2 ثروت ال�سيد م�سطفى     

ع�سو. 3 بدر �سامل الهده      

ع�سو. 4 فواز �سعد اخلبيزي      

ع�سو. 5 �سريف طه حممد �سبيح      

ع�سو. 6 رمي اأحمد الدوب                                              

مهام اللجنة: 

• القيام باأعمال ال�سكرتارية العامة.	

• القيام باالأعمال املكتبية اخلا�سة باللجان العاملة. 	

• الرد على اال�ستف�سارات املقدمة من قبل امل�ساركني يف الدورة.	

• جتميع وتوثيق املرا�سالت اخلا�سة بالدورة.	

• ح�سر االدوات املكتبية اخلا�سة بال�سكرتارية.	

• ار�سفة موافقات اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل امل�ساركة يف الدورة.	

• م�ساعدة الوفود امل�ساركة باإمتام االعمال املكتبية خالل الدورة. 	

• توفري مطبوعات خا�سة بالوثائق ال�سريرية للجنة الطبية.	

• ح�سور جميع اجتماعات اللجان واللجنة العليا للدورة. 	

• اأي مهام اأخرى يتم تكليفها من قبل اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
أ. جمال خالد دندن
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جلنة املرا�ضم واجلوائز

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة. 1 اأ. د. عبداملجيد حممد املو�سوي    

ع�سو. 2 اأ. د .يو�سف عبد الر�سول بوعبا�س    

ع�سو. 3 د. بدر �سليمان الدخمي     

ع�سو. 4 علي فا�سل التميمي      

ع�سو. 5 عبا�س عي�سى د�ستي      

مهام اللجنة:                                                                                                                    

• اإعداد امليداليات والكوؤو�س لتوزيعها على الفائزين يف امل�سابقات بالتن�سيق مع اللجنة الفنية.	

• اإعداد من�سات الفوز بالتن�سيق مع اللجنة الفنية.	

• اأعداد من�سات رفع االأعالم.	

• اأعالن نتائج واأ�سماء الالعبني لكل م�سابقة وقت ت�سليم امليداليات.	

• جتهيز الالعبني الفائزين ملرا�سم التتويج بالتن�سيق مع اللجنة الفنية.	

• رفع تقرير نهائي اإىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.	

جلنة الفتتاح واخلتام

اأع�ضاء اللجنة:

رئي�س اللجنة. 1 م. عبداهلل مو�سى كاكويل    

ع�سو. 2 اأ. م�سعل العنزي     

مهام اللجنة:                                                                                                                    

• تنظيم مرا�سم حفل االفتتاح .	

• تنظيم حفل جاال ) تبادل الدروع بني الوفود امل�ساركة( .	

• تنظيم مرا�سم حفل اخلتام .	

• رفع تقرير نهائي اإىل مدير البطولة.	

• اي مهام اخرى تكلف بها من اللجنة املنظمة.	

رئيس اللجنة
أ.د. عبداملجيد املوسوي

م. عبدالله كاكولي
رئيس اللجنة

مخرج عام احلفالت
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اللجنــــة الأمنيـــــة

اأع�ضاء اللجنة :

رئي�س اللجنة . 1 العقيد / عبداهلل اأحمد العتيقي    

ع�سوًا. 2 العقيد / خالد عبداللطيف الها�سل    

ع�سوًا. 3 العقيد / احمد فهد العازمي     

ع�سوًا. 4 العقيد / احمد عبداهلل اأبااخليل    

ع�سوًا. 5 العقيد / بدر عبدالرحمن الكندري    

ع�سوًا. 6 العقيد / �سليمان حممد ال�سبيعي    

ع�سوًا . 7 العقيد / احمد يو�سف خليل الدريع    

ع�سوًا. 8 العقيد / ح�سني �سعدون ال�سرييف    

ع�سوًا    . 9 العقيد / عبدالعزيز غازي العو�سي    

ع�سوًا. 10 املقدم / احمد حيدر بن حيدر     

ع�سوًا. 11 الرائد / جا�سم حممد الدالوي    

ع�سوًا. 12 الرائد / عبداهلل م�سعان الهاجري    

ع�سوًا. 13 النقيب / طالل ه�سام ال�سايع     

ع�سوًا. 14 النقيب / عبداهلل حممد العقيل    

مهام اللجنة :

• متابعه جميع قطاعات القوه االأمنية ح�سب االخت�سا�سات .	

• اإ�سدار الت�ساريح االأمنية ) الهويات ( .	

• اإ�سدار اأوامر العمليات والربقيات واأوامر اخلدمة اخلا�سة للجهات االأمنية .	

• التن�سيق والربط مع االإدارات االأمنية امليدانية لتحقيق التواجد الفعال ميدانيًا .	

• التن�سيق مع اجلهة املنظمة – الربط االإداري .	

• القيام بواجبات البحث والتحري اخلا�سة باالأمن الوقائي  .	

• تنظيم وت�سهيل حركه ال�سري بعموم املواقع ) ال�سكن / املالعب / ... اإلخ (	

• توفري الفرق اخلا�سة بتاأمني املالعب ح�سب احلاجه .	

• تقدمي االإ�سناد االأمني واملروري لكافه املواقع وت�سيري وجتوال الدوريات ح�سب املواقع .	

• اإ�سدار تاأ�سريات الدخول اخلا�سة ل�سيوف البطولة .	

• القيام بواجبات البحث والتحري اخلا�سة باالأمن اجلنائي .	

• ت�سهيل اإجراءات و�سول الوفود وت�سهيل مهمه اللجنة املنظمة يف ا�ستقبال وتوديع ال�سيوف .	

• االإ�سراف علي توزيع قوات االأمن العام يف املالعب وال�سكن ح�سب احلاجه .	

رئيس اللجنة
العقيد/عبدالله العتيقي
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لجنة أهلية االعبين
د.حممد حمد التويجري ) االمانة العامة (. 1

اأ. د. حممد �سالح الدين حممد رئي�س اللجنة الفنية للجنة املنظمة يف الدورة الريا�سية وممثل الهيئة العامة . 2

للتعليم التطبيقي والتدريب يف جلنة اهلية الالعبني 

اأ. عبد اهلل املطريي ) ممثل جامعة الكويت ( يف جلنة اهلية الالعبني . 3

د . �سلمان ح�سن حاجي نائب رئي�س اللجنة املنظمة ومدير الدورة. 4

• فرز القوائم التي ترد اإليها من اجلامعات واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف الدورة والتدقيق على اأهلية امل�ساركة وفقًا للمادة 	

15 من النظام الأ�شا�شي للدورة وا�شتيفاء ال�شتمارات طبقًا لل�شروط الواردة يف الفقرة )ب( من املادة )11( من 
هذا النظام واإقرارها قبل اأ�سبوع من بدء الدورة .

• يف 	 التقنيــــة  جلنة  رئي�س  بوجود  للمباريات  االلكرتونية  القرعة  وعمل  للدورة  االلكرتوين  املوقع  على  االطالع 

الـــدورة اأ. علي ح�سني 
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افتتاح الدورة الرياضية الثامنة
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الدرع التذكاري والميداليات للدورة الرياضية الثامنة
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كرة القدم العشبي
املركز االأول : جامعة ال�سلطان قابو�س 

املركز الثاين : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

املركز الثالث : جامعة طيبة

12 3
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جدول مجموعات كرة القدم العشبي

Group A

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي 

والتدريب

جامعة السلطان قابوس

جامعة الطائف

جامعة اإلمارات
العربية املتحدة



- 42 -

Group B

جامعة قطر

جامعة الكويت

جامعة طيبه

جامعة حفر الباطن
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نتائج مباريات كرة القدم العشبي
Group A

3 Apr 2019 4:00 PM
جامعة 

االمارات
جامعة السلطان 

قابوس

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

1

0 3

Group A

3 Apr 2019 7:00 PM
جامعة 
الطائف

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

3

3 Apr 2019 4:00 PM
جامعة حفر 

الباطن جامعة الكويت

ملعب املعهد الصناعي - صباح السالم

Group B
2

4

3 Apr 2019 7:30 PM

جامعة طيبه جامعة قطر

ملعب املعهد الصناعي - صباح السالم

Group B

1

1

4

4

3

0
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Group B

4 Apr 2019 4:00 PM

جامعة حفر 
الباطن جامعة طيبه

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

5

Group A

ملعب املعهد الصناعي - صباح السالم

4 Apr 2019 4:00 PM
جامعة السلطان 

قابوس
الهيئة العامة

للتعليم التطبيقي

6

Group B

4 Apr 2019 8:00 PM

جامعة الكويتجامعة قطر

ملعب املعهد الصناعي - صباح السالم

7

Group A

4 Apr 2019 7:00 PM

جامعة جامعة الطائف
االمارات

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

8

0 9

2

5

0

0

1

5
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Group A

6 Apr 2019 7:00 PM

جامعة 
االمارات

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

Group A

6 Apr 2019 4:00 PM

جامعة الطائف جامعة السلطان 
قابوس

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

9

Group B

6 Apr 2019 7:30 PM

جامعة طيبهجامعة الكويت

ملعب املعهد الصناعي - صباح السالم

Group B

6 Apr 2019 4:00 PM

جامعة حفر 
الباطن جامعة قطر

ملعب املعهد الصناعي - صباح السالم

10

11

12

2

4

0

2

1

6

7

0
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الدور قبل النهائي

املركز الثالث والرابع

املباراة النهائية

7 Apr 2019 6:30 PM

9 Apr 2019 4:00 PM

9 Apr 2019 8:00 PM
جامعة السلطان 

قابوس

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

جامعة 
الكويت

جامعة 
طيبه

جامعة 
طيبه

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

7 Apr 2019 4:00 PM

جامعة السلطان 
قابوس

جامعة
الكويت

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

13

14

15

16

0

4

4

3

3

6

5

1

ركالت الرتجيح

ركالت الرتجيح
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كرة قدم الصاالت
املركز االأول : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

املركز الثاين : جامعة حائل 

املركز الثالث : جامعة االإمام

12 3
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جدول مجموعات خماسيات كرة القدم

Group A

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب

جامعة اجلوف

جامعة قطر
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Group B

جامعة الباحة

جامعة الطائف

جامعة طيبة

جامعة حائل
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Group C

كليات العلوم التطبيقية

جامعة الكويت

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية

جامعة امللك عبدالعزيز
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نتائج مباريات كرة قدم الصاالت

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

2 Apr 2019 8:00 PM

جامعة الجوف

Group A
3

0 4

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

2 Apr 2019 12:00 PM

جامعة الطائف جامعة الباحة

Group B
1

1 1

صالة نادي اليرموك

2 Apr 2019 1:00 PM

Group C

جامعة الكويت كليات العلوم
التطبيقية

2

3 0

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
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3 Apr 2019 5:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة حائل جامعة طيبة

Group B
4

3 0

3 Apr 2019 6:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية

Group C

جامعة الملك 
عبدالعزيز

5

1 4

4 Apr 2019 4:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة قطر

Group A
6

2 3 الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
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4 Apr 2019 5:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة طيبة جامعة الباحة

Group B
7

4 3

5 Apr 2019 6:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة الملك 
عبدالعزيز جامعة الكويت

Group C
9

2 1

5 Apr 2019 5:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة حائل جامعة الطائف

Group B
8

6 0
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صالة اجملمع الرياضي الشويخ

6 Apr 2019 6:00 PM

Group C

جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية جامعة الكويت

12

3 1

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

6 Apr 2019 5:00 PM

جامعة طيبة جامعة الطائف

Group B
11

3 2

Group A

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

6 Apr 2019 4:00 PM

جامعة قطر جامعة الجوف

10

1 8
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7 Apr 2019 5:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

جامعة حائل جامعة الباحة

Group B
13

1 1

7 Apr 2019 6:00 PM

صالة اجملمع الرياضي الشويخ

Group C

كليات العلوم
التطبيقية

جامعة الملك 
عبدالعزيز

14

2 4
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15

ن�سف النهائي

8 Apr 2019 12:00 PM

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

جامعة 
الجوف

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ
2 6

16

8 Apr 2019 1:00 PM

جامعة
حائل

جامعة 
االمام

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

2 3



- 58 -

املباراة النهائية

9 Apr 2019 6:00 PM

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

جامعة 
حائل

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

18

0 1

املركز الثالث والرابع

9 Apr 2019 4:30 PM
جامعة 
االمام

جامعة 
الجوف

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

17

0 8
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الكرة الطائرة
املركز االأول : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

املركز الثاين : جامعة اجلوف 

املركز الثالث : جامعة الكويت

12 3
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جدول مجموعات كرة الطائرة

Group A

الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب

جامعة اجلوف

جامعة قطر

Group B

جامعة اإلمارات
العربية املتحدة

جامعة الكويت

جامعة امللك عبدالعزيز
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نتائج مباريات الكرة الطائرة

Group A

صالة معهد االتصاالت واملالحة

3 Apr 2019 6:00 PM

جامعة الجوف

1

4 Apr 2019 6:00 PM

صالة معهد االتصاالت واملالحة

جامعة قطر

2

5 Apr 2019 6:00 PM

صالة معهد االتصاالت واملالحة

جامعة قطر جامعة الجوف

3

0

0

0

3

3

3

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي

الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
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Group B

3 Apr 2019 4:00 PM

صالة معهد االتصاالت واملالحة

جامعة الكويت جامعة اإلمارات

4

4 Apr 2019 4:00 PM

صالة معهد االتصاالت واملالحة

جامعة الملك 
عبدالعزيز جامعة اإلمارات

5

5 Apr 2019 4:00 PM

صالة معهد االتصاالت واملالحة

جامعة الملك 
عبدالعزيز

جامعة الكويت

6

3

3

1

0

0

3

مباراة حتديد املركز اخلام�س وال�ساد�س

7 Apr 2019 2:00 PM

جامعة 
قطر

جامعة 
االمارات

صالة معهد االتصاالت واملالحة

7

1 3
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الدور قبل النهائي

7 Apr 2019 4:00 PM

الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

جامعة الملك 
عبدالعزيز

صالة معهد االتصاالت واملالحة

8

7 Apr 2019 6:00 PM
جامعة 
الكويت

جامعة 
الجوف

صالة معهد االتصاالت واملالحة

9

0

3

3

0

املركز الثالث والرابع

املباراة النهائية

8 Apr 2019 5:30 PM

8 Apr 2019 7:30 PM

جامعة 
الكويت

الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي

جامعة الملك 
عبدالعزيز

صالة االلعاب الرياضية مجمع الشويخ

ملعب اجملمع الرياضي الشويخ

10

11

جامعة 
الجوف

1

0

3

3
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ألعاب القوى
املركز االأول : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

املركز الثاين : جامعة جده

املركز الثالث : جامعة ال�سلطان قابو�س

12 3
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نتائج مسابقات ألعاب القوي
اأقيمت م�سابقات األعاب القوى على يومني ) 2 - 3 (  اأبريل وانتهت بالنتائج التالية :

الرقم القيا�سياال�سم اجلامعةالريا�سة

جامعة قطرقذف القر�س
حممود عبد احلليم 

فهد
49.9 مرت

جامعة الكويتدفع اجلله
ح�سني حممود 

القطان
14.81 مرت

7.35 مرترا�سد جابر حمدجامعة جدةالوثب الطويل 

 امل�سمار ) 100 مرت 

عدو (
10.69 ثانيةاحمد عمر ادمجامعة جدة

 امل�سمار ) 200 مرت 

عدو (
21.51 ثانيةاحمد عمر ادمجامعة جدة

 امل�سمار ) 400 مرت 

عدو (

الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي
49.23 ثانيةحممد فهد العبيد

 امل�سمار ) 800 مرت 

عدو (

جامعة ال�سلطان 

قابو�س

حممد بن حمدان بن 

�سعيد
1.52.86 دقيقة

 امل�سمار )4* 100 

مرت تتابع (

الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي

حممد فهيد العبيد

فهد نا�سر العنزي

حمود �سالمه ال�سمري

هليل عبداهلل الظفريي

44.2 ثانية

 امل�سمار ) 1500 

مرت عدو (
جامعة االمارات 

عبد ال�سالم ابراهيم 

فالح
4.07.65 دقيقة
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

49.90 مرتحممود عبداحلليم فهدجامعة قطراملركز االأول

47.70 مرتم�سطفى ح�سن اأبو �ساهنيجامعة جدةاملركز الثاين

املركز الثالث
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
32.57 مرتحميد جابر ال�سمري

�ضباق رمي القر�ص :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

14.81 مرتح�سني حممود القطانجامعة الكويتاملركز االأول

14.58 مرتحممود عبداحلليم م�سعودجامعة قطراملركز الثاين

12.32 مرتم�سطفى ح�سني بو�ساهنيجامعة جدةاملركز الثالث

�ضباق دفع اجللة :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

7.35 مرترا�سد جابر حمدجامعة جدةاملركز االأول

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
6.64 مرتعمر نايف ال�سمري

6.39 مرتم�سعب طارق حممدجامعة طيبةاملركز الثالث

�ضباق الوثب الطويل :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

10.69 ثانيةاأحمد عمر اآدمجامعة جدةاملركز االأول

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
10.83 ثانيةم�سعل خليفة املطريي

11.37 ثانيةعبداملجيد بن حممد بن حماديجامعة طيبةاملركز الثالث

�ضباق امل�ضمار )100 مرت عدو( :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

21.51 ثانيةاأحمد عمر اآدمجامعة جدةاملركز االأول

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
21.77 ثانيةحممد فهد العبيد

22.50 ثانيةن�سيم عبداهلل اأحمدجامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثالث

�ضباق امل�ضمار )200 مرت عدو( :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
49.23 ثانيةحممد فهد العبيد

50.37 ثانيةن�سيم عبداهلل اأحمدجامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثاين

51.98 ثانيةماجد بن خدمي بن جمعةجامعة ال�سلطان قابو�ساملركز الثالث

�ضباق امل�ضمار )400 مرت عدو( :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

حممد بن حمدان بن �سعيدجامعة ال�سلطان قابو�ساملركز االأول
1.52.86

دقيقة

عبدال�سالم ابراهيم فارحجامعة االماراتاملركز الثاين
2.00.92

دقيقة

بدر علي �ساملجامعة جدةاملركز الثالث
2.01.84

دقيقة

�ضباق امل�ضمار )800 مرت عدو( :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب

حممد فهيد العبيد

فهد نا�سر عو�س العنزي

حمود �سالمه �سالح ال�سمري

هليل عبداهلل هليل الظفريي

44.20
ثانية

جامعة ال�سلطان قابو�ساملركز الثاين

عمر جا�سم حممد

حمزه ا�سرف

عبداهلل يو�سف

احمد خالد

44.54
ثانية

جامعة طيبةاملركز الثالث

بكر عبدالرحمن

حمود عما�س

يو�سف مفلح

يو�سف �سديد

46.54
ثانية

�ضباق امل�ضمار )4 * 100 مرت تتابع( :
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12 3

الرقم القيا�ضيالالعبنياجلامعةاملركز

عبدال�سالم ابراهيم فالحجامعة االإماراتاملركز االأول
4.07.65

دقيقة

اأيوب بن �سالح بن من�سورجامعة ال�سلطان قابو�ساملركز الثاين
4.07.65

دقيقة

بدر علي �ساملجامعة جدةاملركز الثالث
4.07.65

دقيقة

�ضباق امل�ضمار )1500 مرت عدو( :
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نتائج بطولة مجموعات التنس األرضي )للفرق(

12 3
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نتائج بطولة مجموعات التنس األرضي )للفردي(

12 3

الالعبنياجلامعةاملركز

عبدالرحمن هاين اجلهنيجامعة امللك عبدالعزيزاملركز االأول

حمد نواف �سعيدجامعة قطراملركز الثاين

املركز الثالث
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
هادي من�سور جمال
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نتائج مباريات كرة الطاولة )للفردي(

مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةاملركز الثايناملركز االأول

ال�سبت

ال�ساعة 5٫30

م�ساءا

عبدالعزيز ح�سن2019/4/611

جامعة جده

�سالح اجلاركي

التطبيقي
2 / 3

مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةاملركز الرابعاملركز الثالث

ال�سبت

ال�ساعة 5٫30

م�ساءا

3 / 1جامعة طيبةجامعة االإمام2019/4/611

الدور قبل النهائي

الدور النهائي

12 3
اجلامعةالالعباملركز

جامعة جدةعبدالعزيز ح�سناملركز االأول

�سالح اجلاركياملركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب

جامعة االمام حممدح�سن امالدي حمزهاملركز الثالث
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نتائج مباريات كرة الطاولة )فرق(

12 3

اجلامعةاملركز

جامعة جدةاملركز االأول

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريباملركز الثاين

جامعة االمام حممداملركز الثالث
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مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةالفريق الثاينالفريق االأول

االأربعاء

ال�ساعة 10

�سباحًا

2019/4/3
1 / 3جامعة قطرجامعة الكويت11

جامعة طيبه22
الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب
�سفر / 3

مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةالفريق الثاينالفريق االأول

اخلمي�س

ال�ساعة 10

�سباحًا

2019/4/4
جامعة االمام حممد بن 52

�سعود اال�سالمية
3 / �سفرجامعة الكويت

3 / �سفرجامعة طيبهجامعة جده61

مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةالفريق الثاينالفريق االأول

االأربعاء

ال�ساعة 5٫30

م�ساءا

2019/4/3
جامعة االمام حممد بن 31

�سعود اال�سالمية
3 / �سفرجامعة قطر

جامعة جدة42
الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب
3 / 1

مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةالفريق الثاينالفريق االأول

اخلمي�س

ال�ساعة 5٫30

م�ساءا

2019/4/4
1 / 3جامعة جدهجامعة االمام حممد71

الهيئة العامة للتعليم 82

التطبيقي والتدريب
3 / �سفرجامعة قطر

مالتاريخاليوم
رقــــــــــــم 

الطاوله
النتيجةالفريق الثاينالفريق االأول

اجلمعه

ال�ساعة 5٫30

م�ساءا

2019/4/5
3 / �سفرجامعة قطرجامعة االمام حممد91

جامعة جده102
الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب
2 / 3

الدور قبل النهائي

الدور النهائي
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نتائج سباقات بطولة السباحه

12 3

عدد النقاطاجلامعةاملركز

97الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريباملركز االأول

90جامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثاين

59جامعة االإمام حممد بن �سعوداملركز الثالث
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الزمنالالعبنياجلامعةال�ضباق

34.08 ثانيةحممد نوارجامعة امللك عبد العزيز50 مرت - �سدر

26.51 ثانيةفهد احل�ساويالهيئة العامة للتعليم التطبيقي50 مرت - حرة

28.8 ثانيةاحمد الدوي�سجامعة االمام حممد بن �سعود50 مرت - فرا�سة

29.02 ثانيةعمار ال حميدجامعة امللك عبد العزيز50 مرت - ظهر

1.14.39 ثانيةحممد نوارجامعة امللك عبد العزيز100 مرت - �سدر

54.36 ثانيةوليد عبد الرزاقالهيئة العامة للتعليم التطبيقي100 مرت - حرة

58.5 ثانيةوليد عبد الرزاقالهيئة العامة للتعليم التطبيقي100 مرت - فرا�سة

1.04.56 دقيقةعمار احلميدجامعة امللك عبد العزيز100 مرت - ظهر

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي4 * 100 مرت - متنوع

�سلمان مندين

4 : 34 ٫ 43
مناف املاجدي

وليد عبد الرزاق

فهد احل�ساوي

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي4 * 100 مرت - حرة

عبد اجلليل م�سعل ابراهيم

4 : 16 ٫ 26
علي را�سد

عبد اهلل مراد

عبد العزيز الدو�سري

ق

ق

ث

ث

نتائج سباقات بطولة السباحه
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12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

34.08 ثانيةحممد نوارجامعة امللك عبدالعزيزاملركز االأول

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
36.29 ثانيةمناف املجادي

37.06 ثانيةعمرو خليفةجامعة االإمام حممد بن �سعوداملركز الثالث

�ضباق 50 مرت - �ضدر 
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12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
26.51 ثانيةفهد احل�ساوي

26.98 ثانيةاأحمد العبادجامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثاين

27.14 ثانيةعبدالرحمن �سعيدجامعة طيبةاملركز الثالث

�ضباق 50 مرت - حرة :
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1

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

28.80 ثانيةاأحمد الدوي�سجامعة االإمام حممد بن �سعوداملركز االأول

28.92 ثانيةاأحمد العبادجامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثاين

املركز الثالث
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
31.87 ثانيةبدر العطوان

�ضباق 50 مرت - فرا�ضة :

2 3



- 90 -

12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

29.02 ثانيةعمار ال حميدجامعة امللك عبدالعزيزاملركز االأول

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
31.43 ثانية�سلمان مندين

32.80 ثانيةعبدالرحمن الياب�سجامعة االإمام حممد بن �سعوداملركز الثالث

�ضباق 50 مرت - ظهر :
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1

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

حممد نوارجامعة امللك عبدالعزيزاملركز االأول
1.14.39

ثانية

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
مناف املجادي

1.21.69
ثانية

ندمي اأحمدجامعة قطراملركز الثالث
1.30.47

ثانية

�ضباق 100 مرت - �ضدر :

2 3
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12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
54.36 ثانيةوليد عبدالرزاق

ابراهيم النجارجامعة االإماراتاملركز الثاين
1.00.46

ثانية

حممد االأحمدجامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثالث
1.03.43

ثانية

�ضباق 100 مرت - حرة :
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1

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
58.50 ثانيةوليد عبدالرزاق

خالد خليفةجامعة االإمام حممد بن �سعوداملركز الثاين
1.07.57

ثانية

مهدي البك�سيجامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثالث
1.08.97

ثانية

�ضباق 100 مرت - فرا�ضة :

2 3
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12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

عمار ال حميدجامعة امللك عبدالعزيزاملركز االأول
1.04.56

ثانية

املركز الثاين
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب
�سلمان مندين

1.08.83
ثانية

ابراهيم النجارجامعة االإماراتاملركز الثالث
1.15.24

ثانية

�ضباق 100 مرت - ظهر :
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�ضباق 4 * 100  مرت - متنوع :

12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب

�سلمان مندين. 1

مناف املجادي. 2

وليد عبدالرزاق. 3

فهد احل�ساوي. 4

4.34.43
دقيقة

جامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثاين

عمار ال حميد. 1

حممد نوار. 2

مهدي البك�سي. 3

اأحمد العباد. 4

4.38.42
دقيقة

جامعة االإمام حممد بن �سعوداملركز الثالث

اأحمد الدوي�س. 1

عبدالرحمن الياب�س. 2

عمار خليفة. 3

خالد خليفة. 4

4.57.60
دقيقة
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12 3

الزمنالالعبنياجلامعةاملركز

املركز االأول
الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب

عبداجلليل م�سعل. 1

علي را�سد. 2

عبداهلل مراد. 3

عبدالعزيز الدو�سري. 4

4.16.26
دقيقة

جامعة امللك عبدالعزيزاملركز الثاين

حممد املو�سى. 1

عبدالرحمن ح�سن. 2

براء قــــورا. 3

حممد االأحمد. 4

4.20.87
دقيقة

جامعة قطراملركز الثالث

اأحمد �سليمان. 1

نادمي اأحمد. 2

اأحمد اجلابري. 3

زياد زكي. 4

4.40.71
دقيقة

�ضباق 4 * 100  مرت - حرة :
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النقاطاال�ســــــــــــمالرتتيب

27جامعة ال�سلطان قابو�ساالأول

37الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبالثاين

40جامعة امللك عبدالعزيزالثالث

نتائج مباريات اختراق الضاحية )فرق(
جدول ترتيب اجلامعات امل�ساركة يف م�سابقة اخرتاق ال�ساحية

12 3
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الزمناجلامعةاال�ســــــــــــمالرتتيب

43.41.02امللك عبدالعزيزحممد اأحمد مر�سياالأول

44.05.02جامعة ال�سلطان قابو�سحممد ال�سليمانالثاين

44.47.29جامعة ال�سلطان قابو�ساأيوب الرا�سديالثالث

نتائج مباريات اختراق الضاحية )فردي(
جدول ترتيب الالعبني امل�ساركني يف م�سابقة اخرتاق ال�ساحية

12 3
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الدورة في عيون الصحافة ووسائل الميديا
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تتويج فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الفائزة بالدورة الريا�سية الثامنة جلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية
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االإ�سراف العام 

دكتور / ح�ضني زايد املكيمي
عميد �سئون الطلبة - رئي�س اللجنة املنظمة للدورة

اإعداد

اأ. د. حممد �ضالح الدين حممد بكر
رئي�س اللجنة الفنية للدورة

ت�سميم واإخراج 

�ضريف طه حممد �ضبيح قابيل
ع�سو جلنة ال�سكرتارية للدورة


