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اختتمت الجامعة األميرآية في بيروت الدورة الرياضية الجامعية الدولية األولى التي نّظمتها على 
بمشارآة عشر جامعات والشباب والرياضة الدآتور علي حسين عبداهللا  مالعبها برعاية وزير

وفي  .اآبوا المباريات النهائيةحضورًا آثيفًا من الطالب الذين و االخير وشهد اليوم .محلية ودولية
شهدت المسابقات الفردية شبه احتكار من الجامعة األميرآية في  ،المسجلة في اليوم األخير النتائج

روت على حديدًا في لعبتي السباحة والتنس بينما سيطرت الجامعة األميرآية في بيالقاهرة وت
آرة القدم وآرة السلة للرجال والسيدات بينما حّلت ثانية في  األلعاب الجماعية وحصدت ألقاب 

النهائي وفي التفاصيل، تصّدرت الجامعة األميرآية في القاهرة الترتيب  .الكرة الطائرة للسيدات
واحّتلت الجامعة المنظمة  .برونزية 6فضية و 8ذهبية و  23نها ميدالية م 37ـللميداليات بالعام 

وجاءت الجامعة األردنية  .برونزية 9فضية و 12و ذهبية 5ميدالية منها  26ـالمرآز الثاني ب
  .ميداليات منها ذهبيتين 5ـثالثة ب للعلوم والتكنولوجيا

حرزت الجامعة األميرآية في بيروت اللقب بعد فوزها في وفي مسابقة آرة القدم، أوفي التفاصيل 
برآالت الترجيح بعد انتهاء الوقت ) 3-4( المباراة النهائية على الجامعة األميرآية في الشارقة

واحتلت الجامعة  .أمام جمهور آبير مأل مدرج الملعب األخضر األصلي بالتعادل السلبي
  ).0- 2( على الجامعة االميرآية في القاهرةاالميرآية في دبي المرآز الثالث بفوزها 

النهائي  أحرزت الجامعة األميرآية في بيروت المرآز األول بفوزها في ،وفي آرة السلة للرجال
واحتّلت الجامعة األميرآية في اليونان المرآز الثالث  ).76- 82(األميرآية - على الجامعة اللبنانية

أحرزت الجامعة  ولدى السيدات، .)51-76( ةها على الجامعة األميرآية في القاهرزبفو
 .في النهائي) 40- 63( األميرآية-ب بفوزها على الجامعة اللبنانيةاللقفي بيروت األميرآية 

  .واحتّلت الجامعة االميرآية في القاهرة المرآز الثالث
لى احرزت الجامعة االميرآية في القاهرة اللقب بفوزها ع وفي الكرة الطائرة لفئة السيدات،
واحتّلت الجامعة األميرآية في اليونان المرآز الثالث ) 0-3( الجامعة االميرآية في بيروت

احرز حسام  ،وفي التنس ولدى الرجال .)0-3(ة بفوزها على الجامعة االميرآية في الشارق
ة ور من الجامعة األميرآيمليجي من الجامعة االميرآية في القاهرة الميدالية الذهبية وباتريك نّم

في بيروت الميدالية الفضية وآريم عبد القادر من الجامعة األميرآية في القاهرة الميدالية 
احرزت دينا الفاروق من الجامعة االميرآية في القاهرة الميدالية  وعند السيدات، .البرونزية

عة االميرآية في بيروت احرزت ماريا بلدي من الجامزميلتها  يارا ابو الغار بينما  هاتتل الذهبية 
شبه وفي السباحة واصل سباحو وسباحات الجامعة األميرآية في القاهرة  .الميدالية البرونزية

نالت الجامعة األميرآية في  ،في السباحة ائج نقاط الفرقتوفي ن .احتكارهم للميداليات الذهبية
بيروت آأس المرآز  نقطة والجامعة االميرآية في 320القاهرة آأس المرآز األول حاصدة 

  .نقطة 152ـآأس المرآز الثالث بفي الشارقة ميرآية نقطة والجامعة األ 226ـالثاني ب
اقيم حفل توزيع الكؤوس والميداليات بحضور رئيس الجامعة  ،وفور انتهاء المباريات النهائية

سة نادي الدآتور أحمد دّالل ورئي وآيل الشؤون االآاديميةالدآتور بيتر دورمان و ةالمضيف
 .ورؤساء وأعضاء وفود الجامعات المشارآة في الدورة وجميع البعثات الرئيس ليلى بارودي

آلمة ترحيبية من رئيس الدائرة الرياضية في الجامعة المضيفة غالب حليمه شكر فيها  ،بداية
ية على اقامة الدورة والشرآات الراعية ووزارة الداخلبرئاسة الدآتور دورمان ادارة الجامعة 

بدوره ألقى دورمان آلمة تحدث فيها عن  .على انجاحها والبلديات ورجال الصحافة واالعالم
ثم وّزع   .والتي ستظل ماثلة في األذهان والمباريات المثيرة التي شهدتها النجاح الكبير للدورة

على  ُوّزعت جوائز اآم .دورمان ودّالل وبارودي الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات
محمد ابو راية وليلى عاصي من الجامعة األميرآية في ( آرة السلة: لالعبين البارزين آاآلتيا
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نايف سنديان ( آرة القدم ،)رنا بدوي من الجامعة االميرآية  في القاهرة( الكرة الطائرة ،)بيروت
 ،)لقاهرةفي ا من الجامعة االميرآية اذليآريم ش( سباحة ،)من الجامعة االميرآية في بيروت

ونالت الجامعة األميرآية في اليونان آأس  .)ن الجامعة االميرآية في القاهرةدينا فاروق م(تنس 
عثات الجامعات المشارآة في مع رؤساء ب ثم تبادل دورمان الدروع التذآارية .البعثة المثالية

  .ليلى بارودي "نادي الرئيس"درعًا تقديريًا الى رئيسة دورمان وسّلم  .الدورة
  

  الترتيب العام
  :وفي ما يلي الترتيب العام النهائي

  )برونزية 6فضية و 8 ذهبية، 23( الجامعة االميرآية في القاهرة - 1
 )برونزية 9فضية و 12 ،ذهبية 5( بيروتالجامعة االميرآية في  - 2
 )برونزية 2وفضية  1 ذهبية، 2( الجامعة االردنية للعلوم والتكنولوجيا - 3
 )برونزية 4فضية و 1 ذهبية، 1( ارقةالجامعة االميرآية في الش - 4
 )برونزية 2فضية و 3( االميرآية -الجامعة اللبنانية - 5
 )برونزيتان( ميرآية في اليونان وجامعة بيروت العربيةاأل الجامعة - 6
  )برونزية واحدة( الجامعة االميرآية في دبي - 7


