
 

 

 

 لكرة القدم فريق  قسم اللغة العربية يفوز ببطولة دوري األقسام

بطولة دوري  )أ( ربيةفريق قسم اللغة الع بضربات الجزاء الترجيحية حسم  

 أهداف مقابل ثالثة. ةعلى فريق قسم اللغة اإلنجليزية بأربع األقسام بعد تغلُّبه

، الناجحة الستار على هذه البطولة الرياضية ل  سد  كون قد أ  النتيجة يوبهذه 

 من نوعها بكلية العلوم واآلداب بطبرجل. ىوهي األول

 وجدير بالذكر أن الفريق الفائز قد مرَّ بظروف عصيبة حرمته من جهود

، وقد إثر إصابته المباغتة -شفاه هللا وعافاه -مدربه القدير الدكتور/ أحمد عبد العظيم 

/ الس خلفه ن من انتزاع الكأس ببراعة في قيادة الفريق عيد مطرالدكتور  ، وتمكَّ

 وهذا أمر يحسب لقسم اللغة العربية ولفريقه الواعد.الغالية، 

الكأس للفريق بتسليم  -/ مشعل بن محمد العنزيالدكتور سعادة العميدقام وقد 

 يئةز من السادة أعضاء هجماهيري ممي   وتقليدهم الميداليات وسط حضور   الفائز

سهم وعلى رأ ،للقائمين على هذا النشاط الشكر  لتدريس وأبنائنا الطالب. موجًها ا

م البطولة، وكذا مدربو  –/ حمدي بركات الدكتور مشرف النشاط الرياضي ومنظِّ

، : )د. محمد السيد، د. محمد حجازي، د. أسامة محمد عناد(الفرق، وأطقم التحكيم

 . الناجحة بكل المقاييس على هذه البطولة الوليدةن، وجميع القائمين بناؤنا الالعبووأ

 

 

 

 

 



 بكلية ساممباريات دوري أق ملخص لنتائج

 العلوم واآلداب بطبرجل

 

 
 
 
 

      

 المجموعة 
 األولى

عدد  اسم الفريق
 المباريات

 هدافاأل نتيجة المباراة
 

 النقاط

 عليه له

 الرياضيات
 

 6 2 23 فوز 2

 الفيزياء
 

 0 20 4 هزيمة 2

 (ب)العربية  ةاللغ
 

 3 14 9 هزيمة + فوز 2

 
 

 المجموعة 
 الثانية

 دارة االعمالإ
 

 1 5 4 تعادل + هزيمة 2

 )أ( العربية  ةاللغ
 

 3 4 3 فوز+ هزيمة 2

 جليزيةناإل ةاللغ
 

 4 4 3 تعادل+ فوز 2        

 

 نتيجة مباريات الدور قبل النهائي

 الفريق الفريق لفائزا
بضربات الترجيح  (أ)العربية  ةاللغ

4-3    
 الرياضيات

 
 (أ)   العربية ةاللغ

 اإلنجليزي
3- 1 

 (ب)  ة العربية اللغ جليزيإلنا

 

 نتيجة المباراة النهائية

 الفريق الفريق لفائزا
بضربات الترجيح  (أ)العربية  ةاللغ

4-3    
 نجليزياإل

 
 (أ)   العربية ةاللغ

 

 

 

 

 



من السادة أعضاء هيئة التدريس أثناء تسليم الكأس لفريق سعادة العميد وعدد 

 قسم اللغة العربية الفائز بأول بطولة تقيمها كلية العلوم واآلداب

 

مدرب فريق  -شفاه هللا وعافاه –صورة أرشيفية للدكتور/ أحمد عبد العظيم 

 مع  بعض الالعبين قسم اللغة العربية

 



قسم اللغة العربية الدكتور/ السعيد مطر  فريقل االستثنائي مدرباللقطة تجمع 

  وبعض أساتذة القسم والالعبين األبطال

 

ساتذة القسم بعض ألقطة تجمع مدرب فريق قسم اللغة اإلنجليزية المساعد د. زبير و

 والالعبين قبيل المباراة النهائية

 

 



/ محمد فيها من بعيد الحكم المتألق الدكتورلقطة من المباراة النهائية، ويظهر 

 السيد

 

 الدكتورالمتألق/ حمدي بركات مشرف النشاط الرياضي ومنظم البطولة   

 


