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 « داء للوطنكلنا ف»تحت شعار 
 جامعة الملك سعود نظمت بطولة رياضية لمدارس التعليم العام

 
 : محمد الغشام -كتب 

أقامت وكالة عمادة شؤون الطالب للشؤون الرياضية بجامعة الملك سعود ممثلة في إدارة البرامج 
لك تحت رعاية واألندية الرياضية بطولتي كرة الطاولة والسباحة للمدارس الثانوية بالرياض، وكان ذ

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبد العزيز العثمان وبحضور عميد شؤون 
الطالب الدكتور فهد القريني ووكيل العمادة للشؤون الرياضية الدكتور عبد هللا السليمي واألستاذ حمد 

 . الشنيبر نائب مدير التعليم بمنطقة الرياض

مكتبا  21عاليات عبارة عن طابور عرض للمكاتب المشاركة في البطولة وهي وأقيم حفل افتتاح للف
مكتب التعليم بقرطبة والشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط : يمثلون مدينة الرياض وهي

تال ذلك عرض لحملة اإلعالم قام به . والروابي والرائد والعزيزية والسويدي والدرعية والروضة
وم الرياضة والنشاط البدني بإشراف الدكتور أحمد عبد الرحمن، والدكتور نخبة من طالب كلية عل

ثم آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب سالم أبو خنجر ثم قصيدة وطنية لألمير خالد . طارق الشامخ
الفيصل ألقاها الطالب عبد الرحمن العجيمي ثم كلمة لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، ثم 

ة لنائب مدير التعليم بمنطقة الرياض، بعد ذلك تم تدشين البطولة من خالل موقع الجامعة على كلم
بتغريده لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، بعد ذلك بدأت البطولة ( توتير)موقع التواصل 

 : تاليوفي اليوم التالي كان التتويج على النحو ال.. التي ينص نظامها على خروج المغلوب

 : في بطولة كرة الطاولة
 . الطالب عبد هللا السقاف من مكتب التعليم بالشمال: المركز األول
 . الطالب هاني البني من مكتب التعليم بالشمال: المركز الثاني
 . الطالب خالد المقرن من مكتب التعليم بالروضة: المركز الثالث

م فراشة بنظام 05م ظهر و05م صدر و05م حرة و05ثم أقيمت بطولة السباحة في سباقات 
وتم التتويج بإهداء وكيل العمادة للشؤون الرياضية . التصفيات وفي اليوم التالي أقيمت النهائيات

وكذلك لمكاتب التعليم المشاركة، ( النشاط الرياضي)الدروع التذكارية إلدارة التعليم بمنطقة الرياض 
ياض درع لوكالة عمادة شؤون الطالب للشؤون الرياضية بمنطقة الر( إدارة النشاط الرياضي)وقدمت 

 . قدمها األستاذ علي الشعيالن

 


