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النشاط الرياضي في كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات 

 الطبية الطارئة

 

 

 اللجنة الرياضية في كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

 

 أسامة عبدالحليم سمرقندي.د.  مسئول األنشطة بالكلية /

 

رئيس اللجنة الرياضية والمقرر الرياضي بالكلية وممثل الكلية لدى ادارة الشؤون الرياضية في 

 / بدر حسين العامر.عمادة شؤون الطالب في الجامعة الطالب 

 رائد نايف العتيبي. مساعد المقرر الرياضي وأعضاء اللجنة الرياضية الطالبين /

 

 أعمال التي قامت بها اللجنة الرياضية:

وعمل الالزم من أجل المشاركة وتسهيل ذلك نشيطية الت بطولة كرة القدممشاركة في ال -1

 على الطالب.

 تنس طاولة داخل الكلية وشارك به عدد من الطالب. بطولةتم عمل  -2

 تم عمل بطولة كرة قدم في الباليستيشن وشارك في البطولة عدد كبير جدا من الطالب. -3

 بطولة كرة القدم التنشيطية. جميع ما يحتاجه العبي تأمينتم  -4

 شراء عدد من المضارب والكرات لتنس الطاولة. -5



تم احضار جميع األدوات الرياضية اللتي يحتاجها الطالب في استراحة الكلية من  -6

 مضارب وكرات تنس طاولة وكرات بلياردو وعدد من عصي البلياردو.

 ن في البطوالت.عمل حفل ختامي لألنشطة الرياضية في الكلية وتكريم الفائزي -7

 

أسماء العبي نادي كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة والذين 

 الجامعة: بطولة كرة القدم التنشيطية فيشاركوا في 

 فيصل الهليل. -1

 عبدهللا التخيفي. -2

 معاذ العبيداء. -3

 ياسر المخلفي. -4

 سعود الصرامي. -5

 خالد العتيبي. -6

 ريان القحطاني. -7

 الحناكي.عبدالرحمن  -8

 في الكلية: اتنس الطاولة الذي تم اقامته بطولةأسماء الطالب المشاركين في 

 عبدالرحمن السليم فرحان عايد العنزي
 راكان الشمري نايف القرشي
 عبدهللا النويصر ياسر المخلفي

 عمر القحطاني حسن ابراهيم الغربي
 سنبلاليزيد  طارق عبدالمحسن الحماد

 عبدهللا طلق العتيبي األحمري إبراهيم عايض
 علي الهتالن خالد سويلم العتيبي

 متعب كريم محمد فهد الغميز
 عبد هللا مبارك ريان محمدالقحطاني
 عبد هللا زيد القحطاني حسام حسن الشهري

 عبدالعزيز العميري عبدالعزيز الدحيم
 أحمد عبدالمحسن العبيدهللا سعود الصرامي

 عثمان باصويل عبدهللا محمد
 عبدالكريم ناصر القحطاني فيصل حسن الهليل
 صالح العمري طالل أبو سليمان

 عبدالرحمن المبدل بدهللا الرميحع

 

 

 



 في الكلية: االذي تم اقامته الباليستيشن  بطولةأسماء الطالب المشاركين في 

 نايف القرشي ماجد عبدهللا القحطاني عبدالرحمن السليم

 سلطان المطيري محمد فهد القبقب عثمان باصويل

 سليمان الشهري عبدهللا علي الرميح فهد الحويطي

 طالل حسين الطويهر عبدالهادي ظافر القحطاني عبدهللا النويصر

 سعد عبدهللا الحارثي عبدالغفور الصومالي عبد الوهاب السلهام

 ناصر سعد العضيب ياسر المخلفي صالح العمري

 عبدهللا محمد العنزيتركي  يزيد السنبل

 طالل أبو سليمان علي يوسف  عبدهللا الجمعان

 عبدالعزيز الشعالن يوسف عايض العتيبي مبارك سعد السبيعي

 فيصل حسن الهليل أمجد نواف السلمي بدر حسين العامر

 حسن ابراهيم الغربي زياد عبدالكريم الحربي راكان الشمري

 عايض األحمريإبراهيم  طالل صالح علي الهتالن

 خالد سويلم العتيبي عبدهللا الصالح عدنان الزهراني

 نواف عبدهللا البقمي عبدهللا طلق العتيبي نافع الحربي

 عوض محمد السرحاني عبدالكريم ناصر القحطاني متعب كريم

 علي عبدالرحمن األحمري عبدالرحمن المبدل  عبد هللا مبارك

 حسام حسن الشهري القحطانيعمر  عبد هللا زيد القحطاني

 سعود الصرامي منصور العنزي غنام محمد الغنام

 عمر البعيجان فارس عبدهللا العتيبي مهند علي المسلم

 عبدهللا التخيفي أحمد عبدالمحسن العبيدهللا عبد المحسن فرحان العنزي

   محمد فارس العنزي

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد



 استمارة تقييم نشاط األندية بالكليات                                    جامعة الملك سعود                                       

 عمادة شؤون الطالب      

 عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئةنادي كلية : االمير سلطان بن االدارة العامة للشؤون الرياضية                                            

 إدارة األنشطة الرياضية     

 . : أ.د خالد فودة والرئيس الفخري للنادي برعاية عميد الكلية بطولة الباليستيشن:  اسم النشاط

 .م 11/13/3113الى  م 3/11/3113تقريبا من   شهر ونصف: مدة  اليوم

 العزيز للخدمات الطبية الطارئة. مكان التنظيم : كلية األمير سلطان بن عبد

 طالب. 63:  عدد المستفيدين

 شارك في البطولةو لهذه البطولة: كان الطالب متحمسين جدا  الجوانب االبداعية للطالب

 .واألهم هو التنافس بين الطالب عدد كبير جدا من الطالب

 

 

 

 



 :البطولةأسماء المشاركين في 

 نايف القرشي القحطانيماجد عبدهللا  عبدالرحمن السليم

 سلطان المطيري محمد فهد القبقب عثمان باصويل

 سليمان الشهري عبدهللا علي الرميح فهد الحويطي

 طالل حسين الطويهر عبدالهادي ظافر القحطاني عبدهللا النويصر

 سعد عبدهللا الحارثي عبدالغفور الصومالي عبد الوهاب السلهام

 ناصر سعد العضيب ياسر المخلفي صالح العمري

 عبدهللا محمد تركي العنزي يزيد السنبل

 طالل أبو سليمان علي يوسف  عبدهللا الجمعان

 عبدالعزيز الشعالن يوسف عايض العتيبي مبارك سعد السبيعي

 فيصل حسن الهليل أمجد نواف السلمي بدر حسين العامر

 حسن ابراهيم الغربي زياد عبدالكريم الحربي راكان الشمري

 إبراهيم عايض األحمري طالل صالح علي الهتالن

 خالد سويلم العتيبي عبدهللا الصالح عدنان الزهراني

 نواف عبدهللا البقمي عبدهللا طلق العتيبي نافع الحربي

 عوض محمد السرحاني عبدالكريم ناصر القحطاني متعب كريم

 علي عبدالرحمن األحمري عبدالرحمن المبدل  عبد هللا مبارك

 حسام حسن الشهري عمر القحطاني عبد هللا زيد القحطاني

 سعود الصرامي منصور العنزي غنام محمد الغنام

 عمر البعيجان فارس عبدهللا العتيبي مهند علي المسلم

 عبدهللا التخيفي أحمد عبدالمحسن العبيدهللا عبد المحسن فرحان العنزي

   محمد فارس العنزي



 



 استمارة تقييم نشاط األندية بالكلياتجامعة الملك سعود                                                                           

 عمادة شؤون الطالب      

 االمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة نادي كلية :االدارة العامة للشؤون الرياضية                                            

 إدارة األنشطة الرياضية     

 : دوري تنس الطاولة برعاية عميد الكلية : أ.د خالد فودة. اسم النشاط

 .م 11/13/3112الى م  5/11/3112تقريبا من   شهر: مدة  اليوم

 دمات الطبية الطارئة.العزيز للخ مكان التنظيم : في كلية األمير سلطان بن عبد

 طالب. 23:  عدد المستفيدين

 وشوهد العديد من الالعبين ه البطولة: كان الطالب متحمسين جدا لهذ الجوانب االبداعية للطالب

 الذين سينافسون ببطوالت تنس الطاولة على مستوى الجامعة في االعوام القادمة بإذن هللا.

 

 

 

 



 أسماء المشاركين في دوري التنس:

 عبدالرحمن السليم فرحان عايد العنزي
 راكان الشمري نايف القرشي
 عبدهللا النويصر ياسر المخلفي

 عمر القحطاني حسن ابراهيم الغربي
 يزيد السنبل طارق عبدالمحسن الحماد
 العتيبيعبدهللا طلق  إبراهيم عايض األحمري

 علي الهتالن خالد سويلم العتيبي
 متعب كريم محمد فهد الغميز

 عبد هللا مبارك ريان محمدالقحطاني
 عبد هللا زيد القحطاني حسام حسن الشهري

 عبدالعزيز العميري عبدالعزيز الدحيم
 أحمد عبدالمحسن العبيدهللا سعود الصرامي

 عثمان باصويل عبدهللا محمد
 عبدالكريم ناصر القحطاني الهليلفيصل حسن 

 صالح العمري طالل أبو سليمان
 عبدالرحمن المبدل عبدهللا الرميح

 


	التقرير النهائي
	استمارة تقييم بطولة البلايستيشن
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