
للجوجيتسواالتحاد السعودي   

 التقرير السنوي 
 للموسم الرياض ي

2022 



 :ختامية أحكام :عشر الثالثة املادة
 واعتماد اللجنة اعتماد ويتم الجنة اعتماد تاريخ من اعتبارا لالتحاد التنفيذية واالدارة االتحاد إدارة مجلس من بها االلتزام ويتم الالئحة هذه في جاء بما العمل يتم

 .لالتحاد التنفيذي الرئيس قبل من واالعضاء اللجنة رئيس

  

 2022 في االتحاد

 بعض وإلغاء 19 – كوفيد جائحة بسبب جزئي وانقطاع 2021 املنصرم الرياض ي املوسم خالل التحديات من العديد ومواجهة 2022 الرياض ي املوسم نهاية مع•

 ممتازة انجازات االتحاد حقق املحدودة املالية املوارد ومع االتحاد ان إال النظير منقطع نجاح حققت التي السعودية االلعاب دروة إقامة بسبب املحلية املنافسات

 .والعالمي والقاري  املحلي الصعيد على رسميا ومسجلة

 املتعلقة املستويات كافة على ودعمهم السعوديين الرياضيين لنخبة رعاية عقد االوملبي التدريب مركز مع االتحاد وقع 2022 املنصرم الرياض ي املوسم مطلع في•

 .للجوجيتسو الدولي االتحاد نظمها التي البطوالت في رسميا مسجلة ميدالية 47 على االتحاد حصول  خالل من ذلك وانعكاس الخارجي الرياض ي بالنشاط

 منافس منتخب للجوجيتسو السعودي املنتخب اصبح خاللها من التي تأسيسه منذ االتحاد مبادرات اهم من واحده األوملبي التدريب مركز مع التوقيع مبادرة كانت•

 .االحترافية عالي املنتخب العبين اداء واصبح الدولية املنافسات كافة لدى االولى املراكز على

  ذلك ويأتي الشرقية واملنطقة الرياض بمنطقة الجنسيات مختلف من والعبه العب 300 من اكثر بها شارك محلية بطولتين بإقامة االتحاد قام•
 
 البرنامج مع تزامنا

 .االتحاد لدى املعتمد الزمني

 .الرياض ي الجامعة نادي لدى معتمد مركز وتخصيص الجامعة طالبات لتدريب عبدالرحمن بنت نورة االميرة جامعة مع اتفاقية االتحاد وقع•

 .السعودية االلعاب دورة ضمن الجوجيتسو رياضة إدراج•



 2022 لعام الداخلية االتحاد بطوالت



 الرسمية االتحاد انجازات

 إنجازات عاملية إنجازات قارية

بطولة سنة في  18ميدالية البرونزية تحت 

 العالم

ميداليتين ذهبية في  بطولة العالم للشباب تحت 

 سنة 16

 16ميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 

 سنة

 ميداليات في بطولة آسيا 4

 تحقيق اول ميدالية ذهبية

أول سعودية تفوز بميدالية برونزية في بطولة 

 العالم للمحترفين
 بطولة العالمأول ميدالية فضية في 

4 3 3 3 3 9 



 :ختامية أحكام :عشر الثالثة املادة
 واعتماد اللجنة اعتماد ويتم الجنة اعتماد تاريخ من اعتبارا لالتحاد التنفيذية واالدارة االتحاد إدارة مجلس من بها االلتزام ويتم الالئحة هذه في جاء بما العمل يتم
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 الدولية اإلنجازات مخلص
 براكسجراند / جراند سالم 

 2022 2019 الحدث

 جراند سالم
 

 ميداليات ذهبية -4 
 ميداليتين فضية -2
 ميدالية برونزية -1

 

 ميدالية فضية  -1
 ميداليتين برونزية -2

 

 براكسجراند 
 

 ميداليتين ذهبية  -2
 ميداليات فضية -8
 ميداليتين برونزية -2

 

 البطوالت الدولية املفتوحة

 2022 الحدث

 البطوالت الدولية املفتوحة
 

 ميداليتين ذهبية   -2
 ميداليات فضية    -4
 ميداليتين برونزية -2

 

 بطولة العالم

 2022 2021 2020 2019 الحدث

 بطولة العالم
 

 ميدالية فضية-1
 

 ميدالية فضية-1
 

 ميدالية برونزية-1
 

بطولة الصغار 
 للعالم

 

 ميدالية ذهبية-1
 برونزية

 

 ميداليات ذهبية-2
 ميدالية فضية-
 ميداليات برونزية-3

 

 بطولة العالم الكبار
 

 ميدالية فضية-1
 

 ميداليات ذهبية-2
 

 إنجازات قارية

 2022 2021 2018 الحدث

 بطولة اسيا
 

 ميدالية ذهبية-1
 

 ميداليات برونزية-3
 

 ميدالية ذهبية-1
 ميداليات برونزية-3

 جولة اسيا
 

 ميدالية ذهبية-1
 برونزية

 

 ميدالية ذهبية-1
 – ميدالية فضية-2
 ميداليات فضية-3



 2022 نتائج

6th Asian Championship 
:  مملكة البحرين التاريخ: املوقع

2022مارس  29-31  
 

بريكس باريس قراند  
2022ابريل  24-23التاريخ  

باريس, فرنسا: املوقع  

بريكس تايالند قراند  
يونيو 19-16:التاريخ  

باريس, فرنسا : املوقع  
 

 بطولة الفجيرة
2022يوليو  3-2التاريخ  

ابوظبي,االمارات : املوقع  

Asia Pro Tour 
2022أكتوبر : التاريخ   
دولة االمارات: املوقع   

World Championship JJIF 
نوفمبر 2022: التاريخ   
دولة االمارات: املوقع   

World Pro/Youth UAEJJF 
نوفمبر 2022: التاريخ   
دولة االمارات: املوقع   

سالم ميامي قراند  
2022ابريل  23-22:التاريخ  

باريس: املوقع  

1 0 3 1 3 0 1 6 1 2 3 2 

1 1 3 0 0 3 0 2 1 0 1 1 

 مجموع ميداليات
2022 

39 
 ميدالية

8 16 15 



 2023 في املهمة االحداث

 دورة األلعاب العاملية للفنون القتالية األلعاب االسيوية الداخلية والفنون القتالية األلعاب االسيوية

 بطولة العالم للشباب بطولة اسيا

2023اكتوبر 31سبتمبر الى  23 2023نوفمبر  26الى  17  2023أكتوبر  30الى  21  23 

15th – 21st Jul, 2023 24  2023أغسطس  28الى 2023فبراير  28الى  24   

الكبار / بطولة العالم فئة الصغار   



 2023 لسنة الزمني البرنامج

Asian  
Championship 

Thailand  

World  
Adults/Masters 
Championship 

Mongolia  

World  
Youth  

Championship 
Kazakhstan  

Paris Grand Prix 
World Ranking 

Thailand  
Grand Prix 

World Ranking 

Greece  
Grand Prix 

World Ranking 

West Asian  
Championship 

Riyadh  

 سبتمبر يوليو فبراير يناير ديسمبر نوفمبر اكتوبر اغسطس يونيو مايو ابريل مارس



 التقييم الفردي للرياضيين النخبة
 وفقا ملركز التدريب االوملبي

ديسمبر 2022اخر تحديث   



Training Commitment
(attendance)

Perfomance in
Competitions

Perfomance in
Training

Pscyological for
training

Pscyological for
competition

Nutrition

S&C

Top Game

Bottom Game

Takedown Game

Team Evaluation Overview 



 االتحاد هيكل

 مجلس االدارة

 اإلدارة التنفيذية

 إدارة الشؤون االدارية إدارة املوارد البشرية اإلدارة املالية

 إدارة التسويق واالستثمار إدارة املنتخبات
 إدارة االتصال املؤسس ي

 واالعالم
 اإلدارة الفنية



امجاهدامال  ويلسون سيلفا فيراس بيدرو    يمامة ابراهيم 

 جدة الرياض

موريرااماندا   انثى ذكر  

 الدمام

2023توسيع الكادر   

 رئيس املدربين

 انثى ذكر انثى ذكر

 تطوير املدربين

 الفني  الكادر 



 لكم
ً
 شكرا


