
 )الطالب( هـ1444س ي األول راالفصل الد

 وحدة األندية والبرامج الرياضية 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  مؤشر االتحاد  مالحظات تاريخ التنفيذ يوم التنفيذ مكان التنفيذ اسم البطولة / الفعالية م

1 
اليوم العاملي للرياضة الجامعية ) محاضرة + فعالية ( 

 للمجتمع الجامعي 

 حرم الجامعة 
 الثالثاء 

ه 24/2/1444  

م 20/9/2022  

أعضاء هيئة  –موظفي الجامعي  -طالب الجامعة

 التدريس

(2األيام العاملية ) اجباري ( )    

1 

2 

 فعالية اليوم الوطني 

 سباق الجري املفتوح 

  وسباق الدراجات الهوائية املفتوح

 حرم الجامعة 

 االثنين
ه30/2/1444   

م26/9/2022  

فئات  4سباق مفتوح للجري والدراجات الهوائية 

أعضاء هيئة  –موظفي الجامعي  -طالب الجامعة

من خارج الجامعة  –التدريس   

(1األيام الوطنية ) اجباري ()   

( طالب1بطولة فردية )  

  بطولة الجامعة لكرة الطائرة للطالب 3

 الصالة الرياضية 

 طالب الجامعة    تؤجل ملوعد اخر

( طالب1بطولة جماعية ) بسبب عدم مشاركة منتخب  

الجامعة في بطولة االتحاد تؤجل 

 ملوعد اخر يحدد الحقا  

( طالب 2بطولة فردية ) طالب الجامعة    تؤجل ملوعد اخر مسبح الجامعة  بطولة الجامعة للسباحة  للطالب  5  تؤجل لحين جاهزية املسبح  

 دورة تعليم الكونغ فو  للطالب واملنسوبين  6
االحد / ثالثاء /  الصالة الرياضية 

 األربعاء 

ه 29-4/1444 -13/3  

م 23/11/2022 -2/10  

أيام في األسبوع وملدة  3طالب ومنسوبو الجامعة 

 شهرين

( طالب1برنامج تدريبي )   

 بطولة الجامعة لكرة الطائرة الشاطئية  7
 معسكر الجوالة 

 الثالثاء/ األربعاء  
ه 14-15/3/1444  

م 10-11/10/2022  
  طالب الجامعة 

( طالب 2بطولة جماعية )    

 دورة تعليم السباحة ) للمبتدئين ( للطالب واملنسوبين  8
 مسبح الجامعة 

   تؤجل ملوعد اخر
أيام في األسبوع وملدة  4منسوبو الجامعة  –طالب 

 شهر 

( طالب2برنامج تدريبي )  تؤجل لحين جاهزية املسبح  

9 
بطولة الجامعة لكرة الطائرة/ وكرة الهدف  ) للمعاقين ( 

 للطالب 

 الصالة التعليمية 
 الثالثاء 

ه 29/3/1444  

م 25/10/2022  
 طالب الجامعة  

( طالب2)  -(1بطوالت معاقين )    

 بطولة الجامعة لكرة قدم الصاالت  ) خماسيات ( للطالب  10
 الصالة الرياضية 

 االحد
ه5-12/4/1444  

م30/10-6/11/2022  
 طالب الجامعة 

( طالب 3بطولة جماعية )   



 

 

 )الطالبات( هـ1444األول س ي راالفصل الد

  وحدة األندية والبرامج الرياضية  

 مالحظات   مؤشر االتحاد  مالحظات تاريخ التنفيذ يوم التنفيذ مكان التنفيذ اسم البطولة / الفعالية م

1 
اليوم العاملي للرياضة الجامعية ) مباراة ملنتخب جامعة امللك 

 سعود لكرة قدم الصاالت (

النادي الرياض ي في  

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 الثالثاء
ه 24/2/1444  

م 20/9/2022  

أعضاء  –موظفي الجامعي  -طالبات الجامعة

  هيئة التدريس  

العاملية ) اجباري ( األيام 

(2)  

 

2 
 فعالية اليوم الوطني 

  مسيرة الدرجات الهوائية

حرم املدينة الجامعية 

 للطالبات 

 

 االثنين

 

ه30/2/1444   

م26/9/2022  

  

أعضاء  –موظفي الجامعي  -طالبات الجامعة

 هيئة التدريس  

األيام الوطنية ) اجباري ( 

(1)  

 

  

العاملي للصحة النفسية "جلسة يوغا "اليوم  4  

النادي الرياض ي في 

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 األحد
ه 6/3/1444  

م 2/10/2022  

أعضاء  –موظفي الجامعي  -طالبات الجامعة

 هيئة التدريس  

1األيام العاملية ) اختياري  (   

 " شهر التوعية بسرطان الثدي"  بطولة الجامعة لتنس الريشة  5

النادي الرياض ي في  

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 االثنين / االربعاء 
ه 22-23/3/1444  

م 18-19/10/2022  
 طالبات جامعة امللك سعود 

األيام العاملية ) اختياري  ( 

2 

 

 بطولة الجامعة لكرة التنس  للطالبات 6

النادي الرياض ي في 

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 االثنين
ه 28/3/1444  

م24/10/2022  
 طالبات جامعة امللك سعود 

1بطوالت فردية    

 بطولة الجامعة للبلياردو  للطالبات  7

النادي الرياض ي في 

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 الثالثاء
ه 1/4/1444  

م26/10/2022  
 طالبات جامعة امللك سعود 

2بطوالت فردية    

السلة " -ورشة عمل تغذية الرياضيين " ملنتخب الطائرة 8  

النادي الرياض ي في 

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 االثنين / الثالثاء
ه14-15/3/1444  

م 10-11/10/2022  
امللك سعود لكرة الطائرة جامعة اتمنتخب  

(طالبات1بنامج تدريبي )   

 بطولة الجامعة لأللعاب االلكترونية  للطالبات  9

النادي الرياض ي في 

املدينة الجامعية 

 للطالبات

 االربعاء
ه 7/4/1444  

م1/11/2022  
 طالبات جامعة امللك سعود 

3بطوالت فردية    

 بطولة الجامعة لكرة الطائرة للطالبات  3

النادي الرياض ي في 

املدينة الجامعية 

 للطالبات 

 االحد / االثنين
ه4/1444/ 12-13  

م6-7/9/2022  
  طالبات جامعة امللك سعود

( طالبات1بطولة جماعية )   



 

 )الطالب( هـ1444الثاني س ي راالفصل الد

  وحدة األندية والبرامج الرياضية  

 

 

 

 مؤشر االتحاد  مالحظات تاريخ التنفيذ يوم التنفيذ مكان التنفيذ اسم البطولة / الفعالية م

 بطولة الجامعة لكرة الطاولة ) للطالب (  1

 الصالة التعليمية

 الثالثاء
ه12/5/1444  

م6/12/2022  
 طالب الجامعة  

( طالب3بطولة فردية )  

 

 بطولة الجامعة لكرة الطاولة ) للمنسوبين  (  2
 الصالة التعليمية

 الثالثاء
ه12/5/1444  

م6/12/2022  
  منسوبو  الجامعة 

(1برنامج للمنسوبين  )   

 بطولة الجامعة لكرة السلة ) طالب ( 3
 الصالة الرياضية 

 االثنين / الثالثاء 
ه 16-17/6/1444  

م 9-10/1/2023  
 طالب الجامعة 

( طالب5بطولة جماعية )  

) للمبتدئين ( 2دورة تعليم سباحة   4  
 مسبح الجامعة 

االربعاء -االحد   
ه 29/6-23/7/1444  

م 22/1-14/2/2023  
من االحد الى األربعاء وملدة شهر    

( طالب2برنامج تدريبي )  

االلكترونية  ) للطالب (بطولة الجامعة لأللعاب  5  
 أون الين 

 االحد
ه 14/7/1444  

م 5/2/2023  
 طالب الجامعة 

( طالب4بطولة فردية )  

 يوم التأسيس )سباق القدرة والتحمل (  6
 حرم الجامعة 

 االثنين  
ه7/8/1444   

م 27/2/2023  
 طالب الجامعة  ومنسوبي الجامعة 

1األيام العاملية ) اختياري ( طالب   

( طالب5بطولة فردية )  

 دورة اللياقة البدنية ) للطالب واملنسوبين (  7
 الصالة التعليمية

/االربعاء /  االحد / الثالثاء  
ه 30/8/1444 -1/8   

م 21/2-22/3/2023  
أيام في األسبوع وملدة شهر  3   

( طالب3برنامج تدريبي )  

8 
  بطولة الجامعة للشطرنج 

 الصالة الرياضية 
 األربعاء  

ه27/5/1444  

م 21/12/2022  
 طالب الجامعة  

( طالبات 2بطولة فردية )  

 



 

  هـ1444الثاني س ي راالفصل الد

  وحدة األندية والبرامج الرياضية  

 

 

 

 

 

 

 م

 

 

 اسم البطولة / الفعالية

 مكان التنفيذ

 مالحظات تاريخ التنفيذ يوم التنفيذ

 مؤشر االتحاد 

لذوي اإلعاقة " يوقا  للمكفوفين "اليوم العاملي  1  
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االحد

ه10/5/1444  

م4/12/2022  
 طالبات الجامعة ) املكفوفات(

( 3األيام العاملية ) اختياري   

 بطولة الجامعة لكرة الطاولة ) للطالبات (  2
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 األربعاء

ه13/5/1444  

م7/12/2022  
 طالبات الجامعة  

( طالبات4بطولة فردية )   

قسم الطالبات ( للمنسوباتبطولة الجامعة لكرة الطاولة )  3  
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 الخميس

ه14/5/1444  

م8/12/2022  
 طالبات الجامعة  

(1برنامج للمنسوبات   )   

التنس األرض ي " –ورشة عمل تغذية الرياضيين " ملنتخب كرة قدم الصاالت  4  
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االثنين / الثالثاء

ه16-17/5/1444  

م 9-10/1/3202  
امللك سعود لكرة الطائرة جامعةمنتخب   

( طالبات2برنامج تدريبي)   

"دورة"اساسيات رياضة الدراجات الهوائية  5  
 املدينة الجامعية للطالبات

 األربعاء  
ه27/5/1444  

م 21/12/2022  
ومنسوباتها    طالبات الجامعة  

( طالبات 3برنامج تدريبي )  

 بطولة الجامعة لكرة الصاالت  " طالبات" 6
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االحد/ االربعاء

ه1/6/1444  

م25/12/2022  
 طالبات الجامعة  

( طالبات 2بطولة جماعية )  

(  للمنسوباتبطولة الجامعة لكرة البلياردو )   7  
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 الثالثاء

ه10/6/1444  

م3/1/2022  
 طالبات الجامعة  

(2برنامج للمنسوبات   )   

 يوم التأسيس )ماراثون ( 8
للطالباتفي املدينة الجامعية   

 االثنين  
ه7/8/1444   

م 27/2/2023  
 طالبات الجامعة  

4األيام العاملية ) اختياري ( طالبات  

جري ماراثون  ( طالبات5بطولة فردية )   



 

 )الطالب( هـ1444 الثالثس ي راالفصل الد

 وحدة األندية والبرامج الرياضية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشر االتحاد  مالحظات تاريخ التنفيذ يوم التنفيذ مكان التنفيذ اسم البطولة / الفعالية م

  بطولة معالي رئيس الجامعة الرمضانية  1
 الصالة الرياضية 

 االثنين  
ه 5/9-20/9/1444   

م 27/3-11/4/2023  
 بطولة مفتوحة للشركات واملؤسسات الحكومية   

(1برنامج مجتمعي )   

()منسوبو المدينة الطبية بطولة الجامعة لكرة السلة  2  
 الصالة الرياضية 

 االثنين 
ه 18/10/1444  

م 8/5/2023  
 بطولة خاصة منسوبو املدينة الطبية  

(2برنامج للمنسوبين )  

االبتدائية والمتوسطة  (املرحلة  3  محاضرة ) طرق اكتشاف مواهب طالب  
 قاعة الدرعية 

  الثالثاء 
ه 26/10/1444   

م 16/5/2023  
 خاصة بمعلمي التربية البدنية للمرحلة االبتدائية واملتوسطة  

(2برنامج مجتمعي )   

 محاضرة اليوم العاملي للسكري  4
 قاعة الدرعية 

 االحد
ه 4/9/1444   

م 26/3/2023  
 اليوم العاملي للسكري 

1األيام العاملية ) اختياري(  

 محاضرة اليوم العاملي لإلعاقة  5
 قاعة الدرعية 

 االثنين
ه 5/9/1444   

م 27/5/2023  
 اليوم العاملي لذوي العاقة 

2األيام العاملية ) اختياري(  

 محاضرة اعداد وتنظيم البطوالت  6
 قاعة الدرعية 

 الثالثاء
ه 6/9/1444   

م 28/3/2023  
 دورة تدريبية 

1تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة   

 محاضرة عن اإلصابات الرياضية  7
 قاعة الدرعية 

 االربعاء
ه 7/9/1444   

م 29/3/2023  
 محاضرة 

1النشاط الترويحي  

 محاضرة عن تعزيز العمل الجماعي  للعاملين في االدارة 8
 قاعة الدرعية 

 الخميس
ه 8/9/1444   

م 30/3/2023  
 محاضرة 

  3تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة

 دورة تدريبية لبرنامج االكسل  للعاملين في االدارة 9
 قاعة الدرعية 

 الخميس
ه 8/9/1444   

م 31/3/2023  
 دورة تدريبية 

  4تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة

 دورة تدريبية في رفع اللياقة البدنية للعاملين في االدارة  10
 قاعة الدرعية 

 االحد
ه 11/9/1444   

م 2/4/2023  
 دورة تدريبية 

  5تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة

 ورشة عمل ) تفعيل دور رواد النشاط الرياض ي في الكليات ( 11
 قاعة الدرعية 

 الثالثاء
ه 13/9/1444   

م 4/4/2023  
 ورشة عمل 

2النشاط الترويحي  

 ورشة عمل بالتعريف بلعبة القولف  12
 بهو الجامعة 

 االربعاء
ه 14/9/1444   

م 5/4/2023  
 ورشة عمل 

3النشاط الترويحي  

 مهرجان اليوم املفتوح الرياض ي   13
 مالعب الجامعة 

 األربعاء 
ه 4/11/1444  

م 24/5/2023  
 طالب الجامعة ومنسوبوها  

(4نشاط ترويحي )  

ه ـ9/11/1444 االثنين  مالعب الجامعة الخارجية  بطولة الجامعة لكرة التنس األرض ي  14 (6بطولة فردية ) طالب الجامعة    



 

 )الطالبات( هـ1444 الثالثس ي راالد لفصلا

 وحدة األندية والبرامج الرياضية  

 

 مؤشر االتحاد  مالحظات تاريخ التنفيذ يوم التنفيذ مكان التنفيذ اسم البطولة / الفعالية م

 بطولة الجامعة للشطرنج "للطالبات" 1
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االثنين  

ه 5/9/1444  

م 27/3/2023  
 طالبات الجامعة  

( طالبات6بطولة فردية )  

 دورة تعليم السباحة ) للطالبات واملنسوبات ( 2
 مسبح النادي الرياض ي للطالبات 

االربعاء -االحد   
ه 10/10-10/11/1444  

م 30/4-30/5/2023  
أيام في األسبوع ملدة شهر  4  

1برنامج تدريبي   

للطالبات واملنسوبات (دورة اللياقة البدنية )  3  
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
االربعاء -االحد   

ه 10/10-10/11/1444  

م30/4-30/5/2023  
أيام في األسبوع ملدة شهر  4  

2برنامج تدريبي  

للطالبات  القولفورشة عمل التعريف بلعبة  4  
 بهو املدينة الجامعية للطالبات 

 الثالثاء
ه 19/10/1444  

م 9/5/2023  
 طالبات الجامعة  

3برنامج تدريبي  

 مسابقات تحدي املراحل ) للطالبات ( 5
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االثنين

ه 25/10/1444  

م 15/5/2023  
 طالبات الجامعة  

(1نشاط ترويحي )   

 بطولة الجامعة للبلياردو ) لذوي اإلعاقة للطالبات ( 6
الرياض ي في املدينة الجامعية النادي 

 للطالبات
 االربعاء

ه 27/10/1444  

م 17/5/2023  
لذوي اإلعاقة    طالبات الجامعة  

1بطوالت ذوي االعاقة  

 سباق املش ي لذوي اإلعاقة ) الطالبات ( 7
 حرم املدينة الجامعية للطالبات 

 االثنين
ه 2/11/1444  

م 22/5/2023  
لذوي اإلعاقة    طالبات الجامعة  

2بطوالت ذوي االعاقة  

 محاضرة اعداد وتنظيم البطوالت  8
 قاعة الدرعية 

 الثالثاء
ه 6/9/1444   

م 28/3/2023  
 دورة تدريبية 

1تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة   

 محاضرة عن اإلصابات الرياضية  9
 قاعة الدرعية 

 االربعاء
ه 7/9/1444   

م 29/3/2023  
طالبات الجامعة ومنسوبوها محاضرة    

1البرامج التوعوية  

 محاضرة عن تعزيز العمل الجماعي  للعاملين في االدارة 10
 قاعة الدرعية 

 الخميس
ه 8/9/1444   

م 30/3/2023  
 محاضرة 

  2تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة

 دورة تدريبية لبرنامج االكسل  للعاملين في االدارة 11
 قاعة الدرعية 

 الخميس
ه 8/9/1444   

م 31/3/2023  
 دورة تدريبية 

  3تطوير الكفاءات للعاملين في االدارة

 دورة تدريبية في رفع اللياقة البدنية للعاملين في االدارة  12
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االحد

ه 11/9/1444   

م 2/4/2023  
 دورة تدريبية 

4في االدارةتطوير الكفاءات للعاملين   

 املهرجان الرياض ي  املفتوح 13
 املدينة الجامعية للطالبات

 األربعاء 
ه 4/11/1444  

م 24/5/2023  
 طالبات الجامعة ومنسوبوها  

(2نشاط ترويحي )   

 بطولة الجامعة لكرة السلة 14
النادي الرياض ي في املدينة الجامعية 

 للطالبات
 االثنين 

ه 9/11/1444  

م 29/5/2023  
 طالبات الجامعة 

( طالبات 3بطولة جماعية )  


