
 

 

 

 

 

 هخبات الجامعة الرياضية حتى تاريخإنجازات منت

 

 

 الموسم االول هـ  1432 - 1431

 عدد المستفيدين المركز المنتخب
 10 األول التايكوندو

 7 األول الكاراتيه

 12 األول كرة الطائرة

 5 الثاني التنس

 18 الثالث كرة القدم

 السعوديةالمركز األول على مستوى الجامعات  درع التميز

 

 

 

 هـ الموسم الثالث 1433 -1432
 عدد المستفيدين المركز المنتخب

 11 الثاني العاب القوى

 8 االول العاب القوى لذوي اإلعاقة

 16 الثالث كرة السلة

 3 الثاني جولف

 7 األول كرة الهدف

 على مستوى الجامعات السعودية الثالثالمركز  درع التميز

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هـ الموسم الرابع 1435  -1434
 عدد المستفيدين المركز المنتخب

 17 الثالث قوى عابأللمنتخب الجامعة 

 14 الثالث منتخب  الجامعة لكرة سلة

 5 الثاني منتخب الجامعة لكرة التنس

 20 الثالث منتخب الجامعة لكرة قدم

منتخب الجامعة لكرة الطائرة 
 الشاطئية

 6 الثاني

 8 الثاني الختراق الضاحيةمنتخب الجامعة 

 المركز الثالث على مستوى الجامعات السعودية درع التميز

 

 

 

 الموسم الخامس هـ1435-1436

 عدد المستفيدين المركز المنتخب
 162 الثالث منتخب الجامعة لكرة السلة

 90 الثاني منتخب الجامعة أللعاب القوى

 9 االول منتخب الجامعة للفروسية قفز الحواجز

 المركز األول على مستوى الجامعات السعودية درع التميز
 

 

 



 

 

 

 

 

 الموسم السابع هـ1437-1438

 162 الثالث منتخب الجامعة أللعاب القوى

 24 الثاني منتخب الجامعة للتنس االرضي

 168 الثالث منتخب الجامعة لكرة السلة

 42 الثالث منتخب الجامعة للكاراتيه

 12 الثالث منتخب الجامعة للضاحية

 156 األول منتخب الجامعة لكرة الهدف والعاب القوى

 30 األول منتخب الجامعة لكرة لطاولة

 148 الثالث الطائرةمنتخب الجامعة لكرة 

 48 الثالث منتخب الجامعة لكرة الطائرة الشاطئية

 المركز الثاني على مستوى الجامعات السعودية درع التميز
 

 

 

 

 

 

 

 الموسم السادس هـ1436-1437

 30 األول منتخب الجامعة للكاراتيه

 168 الثاني منتخب الجامعة لكرة السلة

 190 الثالث منتخب الجامعة لكرة القدم

 138 األول منتخب الجامعة لكرة الهدف والعاب القوى

 20 الثاني الجامعة للتنس االرضيمنتخب 

 36 األول منتخب الجامعة للتايكواندو

 18 الثاني منتخب الجامعة لكرة لطاولة

 60 الثالث منتخب الجامعة للسباحة

 المركز األول على مستوى الجامعات السعودية درع التميز



 

 الموسم الثامن هـ1438-1439
 عدد المستفيدين المركز المنتخب

 96 األول منتخب الجامعة لذوي اإلعاقة العاب القوى

 180 الثاني القوى منتخب الجامعة أللعاب

 36 األول منتخب الجامعة للتنس

 52 الثاني منتخب الجامعة للكاراتيه

 54 الثالث منتخب الجامعة لكرة لطاولة

 205 األول  منتخب الجامعة لكرة القدم

 174 الثالث لكرة السلةالجامعةمنتخب 

 89 الثالث منتخب الجامعة لذوي اإلعاقة كرة هدف

 المركز األول على مستوى الجامعات السعودية درع التميز
 

 

 الموسم التاسعهـ 1439-1440
 198 الثاني منتخب الجامعة لكرة السلة

 203 األول القوى أللعابمنتخب الجامعة 

 31 الثالث منتخب الجامعة للضاحية

 46 الثالث منتخب الجامعة للتنس

 98 األول منتخب الجامعة لذوي اإلعاقة العاب القوى

 92 الثالث منتخب الجامعة لذوي اإلعاقة كرة هدف

 المركز الثاني على مستوى الجامعات السعودية درع التميز

 

 

 الموسم العاشر هـ1440-1441
 71 األول منتخب الجامعة للكاراتيه

 210 األول القوى أللعابمنتخب الجامعة 

 76 الثاني منتخب الجامعة للجودو

 218 األول القدممنتخب الجامعة لكرة 

 91 الثالث منتخب الجامعة للسباحة

 78 الثالث منتخب الجامعة لكرة الطاولة

 53 االول  منتخب الجامعة للتنس

 110 الثاني منتخب الجامعة لذوي اإلعاقة العاب القوى

 98 الثاني منتخب الجامعة لذوي اإلعاقة كرة هدف

 على مستوى الجامعات السعودية المركز االول درع التميز



 


