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450: لرقما        27/9/2017 : التاريخ             

 ......... اللجنة الفنية الفرعية لكرة السلة يف حمافظة وأعضاء الرفيق رئيس
 ع/ط اللجنة التنفيذية لالحتاد الرياضي العام 

 2018 - 2017 للموسم الفئات لجميع المسابقات نظام

 العام الدوري بطوالت

 الرجال دوري
 

 (وتلعب دوري من مرحلتين الدور األول  )دوري المجموعات وتقسم فيه الفرق الى ثالثة مجموعات جغرافية

 توزع المجموعات

  جرمانا الثورة النصر الوحدة الجيش مجموعة دمشق

 السكك العروبة اليرموك الحرية الجالء االتحاد حلبمجموعة 

  تشرين الساحل النواعير الطليعة الكرامة الوسطىالمجموعة 

 تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب وإياب(. •

 فرق من المجموعات حسب ما يلي: 10ويتأهل الى الدور النهائي  •

 مجموعات الدور األول للدوري العام للرجال

 عدد الفرق المتأهلة من كل مجموعة المجموعة

 أربعة فرق مجموعة دمشق

 أربعة فرق مجموعة حلب

 فريقين المجموعة الوسطى

 عشرة فرق المجموع

  فرق (: 10تجمع الدور النهائي للرجال ) 

 تقسم الفرق العشرة المتأهلة الى مجموعتين  •

 حسب ما يلي: توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي لفئة الرجال •

 المجموعة الثانية التصنيف المجموعة األولى التصنيف

 أول مج حلب 1 أول مج دمشق 1

 ثاني مج دمشق 2 ثاني مج حلب 2

 ثالث مج حلب 3 ثالث مج دمشق 3

 ثاني مج الوسطى 4 أول مج الوسطى 4

 رابع مج دمشق  5 رابع مج حلب 5
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 ضمن تجمع مركزي . تلعب فرق كل مجموعة بدوري من مرحلة واحدة .1

 في كل مجموعة.  5الى  1يتم بنهاية الدور األول ترتيب الفرق من  .2

تتأهل الفرق األربعة األولى من كل مجموعة للعب بالدور ربع النهائي بينما يخرج من البطولة الفريق  .3

 الحاصل على الترتيب الخامس من كل مجموعة.

 الدور ربع النهائي:

يلعب األول من كل مجموعة مع الرابع من المجموعة المقابلة ويلعب الثاني من كل مجموعة مع الثالث من  .1

 ( للفوز بمباراتين من أصل ثالثة مباريات .  ( play offالمجموعة المقابلة 

 تتأهل الفرق األربعة الفائزة بمباريات ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي)المربع الذهبي(. .2

 الدور نصف النهائي ) المربع الذهبي(:

 تشارك به الفرق األربعة المتأهلة من الدور ربع النهائي. .1

)ليس  الدور نصف النهائي )المربع الذهبي( بطريقة الدوري من مرحلتين ذهاب وإياب األربعة تلعب الفرق  .2

 بطريقة التجمع ضمن المحافظة الواحدة ( 

 هبي للعب في المباراة النهائية على بطولة الدوري.يتأهل األول والثاني من المربع الذ .3

 يحدد ثالث ورابع الدوري حسب ترتيبهما في المربع الذهبي بدون اجراء مباراة بينهما.  .4

 المباراة النهائية:

للفوز بثالثة مباريات   play offيلعب اول وثاني المربع الذهبي في اللقاء النهائي على بطولة الدوري  .1

اريات بأرضه وخارج أرضه حيث تقام أول مباراتين بأرض المتقدم بالترتيب وتليهما من أصل خمسة مب

 مباراتين بأرض المتأخر بالترتيب وتقام المباراة الفاصلة ان وجدت بأرض الفريق المتقدم بالترتيب.

 2018-2017 للموسم للرجال العام للدوري بطال المواجهات تلك بنتيجة الفائز يسمى .2
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 السيدات دوري
 

 وتلعب دوري من مرحلتين( الدور األول  )دوري المجموعات وتقسم فيه الفرق الى ثالثة مجموعات جغرافية

 توزع المجموعات 

 العربي بردى االشرفية قاسيون الثورة الوحدة الجنوبيةمجموعة ال

  العروبة اليرموك الحرية الجالء االتحاد حلبمجموعة 

 تشرين محردة التضامن حطين السلمية الساحل  الوسطىالمجموعة 

 تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب وإياب(. •

 فرق حسب ما يلي: 8يتأهل الى الدور النهائي لدوري السيدات  •

 مجموعات الدور األول للدوري العام للسيدات

 عدد الفرق المتأهلة من كل مجموعة المجموعة

 اربعة فرق مجموعة الجنوبية

 فريقين مجموعة حلب

 فريقين المجموعة الوسطى 
 ثمانية فرق المجموع

 توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي ) دور الثمانية( لفئة السيدات كما يلي: •

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 أول مج حلب 1 أول مج الجنوبية 1

 الجنوبيةثاني مج  2 ثاني مج حلب 2

 ثاني مج الوسطى  3 أول مج الوسطى  3

 رابع مج الجنوبية 4 ثالث مج الجنوبية 4

( في كل 4 -1تلعب فرق كل مجموعة بدوري من مرحلة واحدة ضمن تجمع مركزي ليتم ترتيب الفرق من ) •

 مجموعة. 

ويخرج من البطولة  النهائي ربعالدور حاملة معها نتائجها الى من كل مجموعة تتأهل الفرق الثالثة االولى  •

 الفريق الحاصل على الترتيب الرابع بكل مجموعة.

  :دور ربع النهائي ال

بحيث تلعب فرق المجموعة االولى مع الفرق المتأهلة من المجموعة   المتأهلة الستةتشارك به الفرق  .1

 الثانية وتلعب فرق المجموعة الثانية مع الفرق المتأهلة من المجموعة االولى 

  6الى  1يتم ترتيب الفرق الستة حسب نتائجها من  .2

 الفرق االربعة االولى الى الدور النصف النهائي .ل تتأه .3

  النهائي : النصف الدور 
 .  للفوز بمباراتين من أصل ثالثة مباريات  play off االول مع الرابع و الثاني مع الثالث يلعب  .1
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 يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية . .2

بدون اجراء  الدور الربع النهائيحسب ترتيبهما في في الدوري   6-3ترتيب الفرق من د يحد .3

 مباراة بينهما. 

 المباراة النهائية:

للفوز بمباراتين من   play offعلى بطولة الدوري الفريقان المتأهالن من الدور النصف النهائي يلعب  .1

 .  أصل ثالثة مباريات

 .2018- 2017يسمى الفائز بنتيجة تلك المواجهات بطال للدوري العام للسيدات للموسم  .2
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 الشباب دوري
 (وتلعب دوري من مرحلتين مجموعات جغرافية أربعةالدور األول  )دوري المجموعات وتقسم فيه الفرق الى 

 توزع المجموعات

  جرمانا النصر الفيحاء الثورة الوحدة الجيش دمشقمجموعة 

  السكك العروبة اليرموك الحرية الجالء االتحاد حلبمجموعة 

المجموعة الوسطى 
 والساحلية 

    الساحل شرطة الالذقية حطين تشرين

     الطليعة الوثبة الكرامة

 تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب وإياب(. •

  فرق حسب ما يلي: 8النهائي  يتأهل الى الدور •

 مجموعات الدور األول للدوري العام للشباب

 عدد الفرق المتأهلة من كل مجموعة المجموعة

 ثالثة فرق دمشقمجموعة 

 ثالثة فرق مجموعة حلب

 ينفريق المجموعة الوسطى والساحلية

 ثمانية فرق المجموع

 الثمانية( لفئة الشباب حسب ما يلي: توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي ) دور •

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 أول مج حلب 1 دمشقأول مج  1

 دمشقثاني مج  2 ثاني مج حلب 2

 ثالث مج حلب 3 دمشقثالث مج  3

 الساحليةو  الوسطىمج   ثاني 4 و الساحلية أول مج الوسطى 4

 واحد ضمن تجمع مركزي .تلعب فرق كل مجموعة بدوري من مرحلة  •

 .النهائي ربع الدور من المتأهلة األربعة الفرق به تشارك •

 األول من كل مجموعة مع الثاني من المجموعة المقابلة مباراة واحدة.  يلعب •

 لبطولة دوري الشباب. الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي الى المباراة النهائية يتأهل •

 يلعب الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي في المباراة النهائية لدور الشباب مرة واحدة.  •

  2018 - 2017يسمى الفائز بطال لدوري الشباب للموسم  •

  يلعب الخاسران بالدور نصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع. •
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 دوري الناشئين
 ت جغرافية تلعب دوري من مرحلتين(الفرق الى خمسة مجموعاالدور األول  )دوري المجموعات وتقسم فيه 

 توزع المجموعات

 صحنايا جرمانا النصر قاسيون الفيحاء الثورة الوحدة الجيش دمشقمجموعة 

   السكك العروبة اليرموك الحرية الجالء االتحاد حلبمجموعة 

       القريا العربي مجموعة السويداء

    الساحل شرطة الالذقية التضامن حطين تشرين المجموعة الساحلية

    نواعير محردة الطليعة الوثبة الكرامة المجموعة الوسطى

 تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب وإياب(. •

يلعب ثاني وثالث المجموعتين الوسطى والساحلية بملحق من أربعة فرق وبدوري من مرحلة واحدة ضمن  •

 منهما الى الدور النهائي فريقتجمع ليتأهل 

 ذهاب واياب ليتأهل الفائز الى الدور النهائي.يلعب اول مجموعة السويداء مع رابع مجموعة دمشق  •

 فرق حسب ما يلي: 10يتأهل الى الدور النهائي  •

 مجموعات الدور األول للدوري العام للناشئين

 عدد الفرق المتأهلة من كل مجموعة المجموعة

 ثالث فرق  مجموعة دمشق

 فريق واحد ) اول مج السويداء أو رابع مج دمشق ( ملحق الجنوبية

 ثالثة فرق مجموعة حلب

 فريق واحد المجموعة الوسطى 

 فريق واحد المجموعة الساحلية

 )ثاني وثالث المجموعتين الوسطى والساحلية( فريق واحد ملحق المجموعتين الوسطى والساحلية

 عشرة فرق المجموع

 توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي للناشئين حسب ما يلي: •

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 أول حلب 1 أول دمشق 1
 ثاني دمشق 2 ثاني حلب 2
 الوسطىأول  3 ثالث دمشق 3
 ثالث حلب 4 الساحليةأول  4
 مشقد اول السويداء او رابع  5  ملحق الوسطى والساحلية أول 5

 . ضمن تجمع مركزي تلعب فرق كل مجموعة بدوري من مرحلة واحدة •

 يتأهل األول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي ليتقابال بمباراة واحدة. •

 2018-2017للموسم يتأهل الفائزان بالدور نصف النهائي الى المباراة النهائية للدوري  •

 يلعب الخاسران بالدور نصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع •
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 دوري الناشئات
 ت جغرافية تلعب دوري من مرحلتين(الدور األول  )دوري المجموعات وتقسم فيه الفرق الى خمسة مجموعا

 المجموعاتتوزع 

 بردى جرمانا االشرفية النصر قاسيون الفيحاء الثورة الوحدة دمشقمجموعة 

      القريا الهثة العربي مجموعة السويداء

   السكك العروبة اليرموك الحرية الجالء االتحاد حلبمجموعة 

    الساحل شرطة الالذقية التضامن حطين تشرين المجموعة الساحلية

     نواعير قطينة محردة السلمية الوسطىالمجموعة 

 تلعب الفرق ضمن مجموعتها بالدور األول بطريقة الدوري من مرحلتين )ذهاب وإياب(. •

المجموعة الوسطى وثاني وثالث المجموعة الساحلية بملحق من أربعة فرق وبدوري من  و ثالث يلعب ثاني •

 منهما الى الدور النهائي حلة واحدة ضمن تجمع ليتأهل فريقمر

 فرق حسب ما يلي: 10يتأهل الى الدور النهائي  •

 فئة الناشئات

 عدد الفرق المتأهلة من كل مجموعة المجموعة

 ثالثة فرق مجموعة دمشق

 ثالثة فرق مجموعة حلب

 فريق واحد المجموعة الساجلية

 فريق واحد مجموعة السويداء

 فريق واحد المجموعة الوسطى 

 )ثاني و ثالث المجموعتين الوسطى والساحلية ( فريق ملحق المجموعتين الوسطى والساحلية
 عشرة فرق المجموع

 توزع الفرق في مجموعتي الدور النهائي للناشئات حسب ما يلي: •

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 أول حلب 1 أول دمشق 1
 ثاني دمشق 2 ثاني حلب 2
 حلبثالث  3 ثالث دمشق 3
 اول الوسطى 4 الساحليةأول  4
 أول السويداء 5 ملحق الوسطى والساحلية اول 5

 .  تلعب فرق كل مجموعة بدوري من مرحلة واحدة •

 يتأهل األول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي ليتقابال بمباراة واحدة. •

 .2018-2017للموسم  للدورييتأهل الفائزان بالدور نصف النهائي الى المباراة النهائية  •

 يلعب الخاسران بالدور نصف النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع
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 الكأس بطوالت

 للرجال  كأس الجمهورية
 .مجموعة لكل واحدة مرحلة من الدوري بطريقة األولى أدواره وتجري الموسم افتتاح في يبدأ

 فرق الى الدور الثاني حسب اآلتي: 6تتأهل 

 مجموعة دمشق أول وثاني •

 أول وثاني مجموعة حلب •

 أول وثاني المجموعة الوسطى •

 تقسم الفرق الستة المتأهلة الى مجموعتين حسب اآلتي:

a.  أول الوسطى –ثاني حلب  –أول دمشق 

b.  ثاني الوسطى –ثاني دمشق  –أول حلب 

 لبرنامج التالي:تلعب فرق كل مجموعة بدوري من مرحلة واحدة فيما بينها وضمن تجمع يقام في دمشق حسب ا

  2المباراة الثانية مج   1المباراة األولى مج  1الفريق رقم × 3يلعب الفريق رقم  اليوم األول •

 1المباراة الثانية مج   2المباراة األولى مج  3الفريق رقم × 2يلعب الفريق رقم  اليوم الثاني •

  2المباراة الثانية مج   1 المباراة األولى مج 2الفريق رقم ×1يلعب الفريق رقم  اليوم الثالث •

 وتحدد أرقام الفرق الثالثة في كل مجموعة بالقرعة 

a. يتأهل األول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي 

b. يلعب بالدور نصف النهائي أول كل مجموعة مع الثاني من المجموعة المقابلة مباراة واحدة 

c. من الدور نصف النهائي الفريقين المتأهلين بين فقط واحدة المباراة النهائية بمواجهة تقام. 

 للسيدات كأس الجمهورية
 .مجموعة لكل واحدة مرحلة من الدوري بطريقة األولى أدواره وتجري الموسم افتتاح في يبدأ

 الى الدور األوائل األربعة منها ويتأهل تجمع ضمن واحدة مرحلة من دوري لتلعب الثاني الدور الى فرق 6 تتأهل

  .النهائي نصف

 :مايلي حسب للسيدات الستة دور الى ويتم التأهل

 دمشق مجموعة من فريقين  2 •

 حلب مجموعة من فريق  1 •

 المجموعة الوسطى من فريقين  2 •

 الوسطى( ثالث+ حلب  ثاني  دمشق + ثالث دمشق + رابع( بين  النهائي الدور ملحق من فريق  1 •

 تلعب الفرق الستة المتأهلة بدوري من مرحلة واحدة ضمن تجمع يقام بدمشق. 

 تتأهل الفرق األربعة األولى من دور الستة الى الدور نصف النهائي.

 ، الدوري من الذهاب واإلياب مرحلتي بين بدمشق للسيدات الجمهورية لكأس والنهائي النهائي نصف الدورين يقام

الثالث( × الثاني (و)الرابع × )األول  يلعب  بحيث مباريات  3 من 2 ب للفوز النهائي نصف بالدور الفرق وتلعب

 الستة. دور من

الفريقين  بين فقط واحدة بمواجهة تقام والتي النهائية المباراة في للعب المواجهات تلك نتيجة الفائزان يتأهل

 .المتأهلين
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 كأس االتحاد للناشئين والناشئات
 

 )للناشئات فرق 8+  للناشئين فرق (8  به ويشارك المجموعات دوري من واإلياب الذهاب مرحلتي بين يقام

من  الثاني إلى باإلضافة الذهاب مرحلة في الخمسة الجغرافية للمجموعات المتصدرة الفرق تتأهل ،حيث

 .للبطولة المنظمة المحافظة من إضافي وفريق وحلب دمشق مجموعتي

 .واحدة مرحلة من دوري مجموعة كل تلعب مجموعتين الى النهائي بالدور الفرق تقسم •

 .واحدة مباراة المقص بطريقة ويلعبا النهائي نصف الدور الى مجموعة كل من والثاني األول يتأهل •

 .والرابع الثالث المركزين على الخاسران ويلعب النهائية المباراة في النهائي نصف بالدور الفائزان يلعب •

 :يلي ما حسب للناشئين االتحاد لكأس النهائي الدور مجموعتي في الفرق توزع •

 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 أول حلب 1 أول دمشق 1
 ثاني دمشق 2 ثاني حلب 2
 الوسطىأول  3 أول الساحلية  3
 الفريق اإلضافي من المحافظة المنظمة 4  أول السويداء 4

 

 المحافظات لألشبال والشبالت لمنتخبات الوطني األولمبياد
 

 .2018 الثامن الشهر في ويقام فوق وما 2003مواليد  من والشبالت لألشبال المحافظات منتخبات به يشارك

 وتقسم المشاركة المحافظات عدد بحسب عددها يحدد مجموعات الى النهائي بالدور الفرق تقسم •

 بالقرعة.

 .واحدة مرحلة من دوري مجموعة كل تلعب •

 .النهائي نصف الدور الى فرق أربعة يتأهل •

 الثالث المركزين على الخاسران ويلعب النهائية المباراة في النهائي نصف بالدور الفائزان يلعب •

 .والرابع
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 تصنيف الفرق وترتيب جدول المباريات ضمن المجموعات باآلدوار النهائية
الفرق المتأهلة والمبينة أعاله بجانب اسم  تجري المباريات ضمن تجمع الدور النهائي حسب أرقام تصنيف

 الفريق في المجموعة.

 وبناء عليه تقام المباريات في كل مجموعة حسب الترتيب اآلتي : 

 في المجموعات التي تضم خمسة فرق -1

 في المجموعات التي تضم أربعة فرق -2

 في المجموعات التي تضم ثالثة فرق -3

 في المجموعات التي تضم ستة فرق  -4

 شاكرين تعاونكم
               والخلود لرسالتنا                              

 أمـــيـــن الــــســـــر الـــــعــــــام
 د دانيال ذو الكفـل

 

 جدول مباريات المجموعة اليوم

 4×3 5×2 اليوم األول
 1×5 2×4 اليوم الثاني
 3×2 4×1 اليوم الثالث

 5×4 1×3 الرابعاليوم 
 2×1 3×5 اليوم الخامس

 جدول مباريات المجموعة اليوم

 3×2 4×1 اليوم األول
 1×3 2×4 اليوم الثاني
 2×1 4×3 اليوم الثالث

 جدول مباريات المجموعة اليوم

 3×2 اليوم األول

 1×3 اليوم الثاني

 2×1 اليوم الثالث

 مباريات الجدول  اليوم

 6x1 5x2 4x3 اليوم األول
 3x2 1x5 6x4 اليوم الثاني
 2x6 3x5 4x1 اليوم الثالث
 1x3 4x2 5x6 اليوم الرابع

 6x3 5x4 2x1 اليوم الخامس


