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 بسم هللا الزحمه الزحٍم

 

 المتبادل الصحى طاري للذعم الزٌاضً التفاق االاو بزوتىكىل التعاون

 صٍذلتوكلٍت ال بٍه كلٍت التزبٍت الزٌاضٍت بىاث

 

انكهٍخ وانًشبس انٍهًب  اوكهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ ثُبد يًثهخ فً أ.د ػًٍذ صٍذنخاٌ كهٍخ ان       

فًٍب ثؼذ " انطشفبٌ" اًٌبَب يُهًب ثضشوسح تطىٌش وتىثٍك اواصش انتؼبوٌ ثٍٍ انكهٍبد وادساكب 

وسغجخ يُهب فً اكتشبف ودػى انًىاهت انشٌبضٍخ فً و انصحى يُهًب الهًٍخ انُشبط انشٌبضً 

هًٍخ انحفبظ ػهً ب ثبًظم ايكبٍَبد كم يُهب وػهً اعبط االحتشاو انًتجبدل والتُبع يُه

 فمذ اتفمُب ػهً يب ٌهً: ,  إتفمُباالنتضايبد انُبجًخ ػٍ 

 المادة االولً

اكتشبف انًىاهت وو انصحى ٌشجغ انطشفبٌ انتؼبوٌ ثٍُهًب فً انًجبل انشٌبضً    

 ثًىجت يىاد هزا االتفبق. انشٌبضٍخ انًًٍضح ثكهٍخ انصٍذنخ وتشجٍؼهب وتًٍُتهب

 المادة الثاوٍت 

 ثٍُهًب ثبالنٍبد انتبنٍخ : و انصحى انطشفبٌ ػهً دػى انتؼبوٌ انشٌبضًٌؼًم 

االفكبس وااللتشاحبد انخبصخ ثكٍفٍخ اكتشبف انًىاهت انشٌبضٍخ انًتًٍضح ثكهٍخ  تجبدل -1

 انصٍذنخ. 

ثبكتشبف بد انخبصخ حتجبدل انضٌبساد ثٍٍ انًغئىنٍٍ ثبنكهٍتٍٍ نتطجٍك انًمتش -2

 انًىاهت انشٌبضٍخ.

كهٍخ يٍ انطبنجبد ثتمىو كهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ ثتجًُ انًىاهت انشٌبضٍخ انًكتشفخ  -3

     يج سٌبضٍخ تذسٌجٍخ فً انًجبالد انًختهفخاوثمههب سٌبضٍب ثىضغ وتُفٍز ثش صٍذنخان

 عجبحخ يب ٌغتجذ يٍ اَشطخ سٌبضٍخ( –انؼبة لىي  –ٌذ  كشح –) كشح عهخ

وضغ ثشَبيج نٍىو سٌبضً ثٍٍ انكهٍتٍٍ ٌمبو ػهً يالػت كهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ  -4

 .يشح واحذح فً انؼبو ػهً االلم نهجُبد 

وكٍفٍخ االعتفبدح يٍ ثُىد االتفبلٍخ ثصىسح  )صحٍخ سٌبضٍخ( تُظٍى ثشَبيج تىػٍخ -5

 ػًهٍخ.

 

 



 المادة الثالثت

فى يج تىػٍخ نهطبنجبد واػضبء هٍئخ انتذسٌظ وانؼبيهٍٍ ٌمىو انطشف انثبًَ ثؼًم ثشا     

 انًىاضٍغ انصحٍخ ػهى عجٍم انًثبل :

 كٍفٍخ حفع االدوٌخ. -

 يبٌجت اتجبػخ ػُذ تُبول انذواء وػُذ ششاء. -

 اضشاس تُبول االدوٌخ دوٌ اعتشبسح انطجٍت.  -

 االػشبة انصحٍخ. -

 انتذاخم ثٍٍ انذواء و انغزاء. -

 

 الزابعت المادة

ثتشكٍم نجُخ فٍُخ يشتشكخ ثؼذد يتغبوي يٍ كم جبَت تجتًغ يشح واحذح  بٌ ٌمىو انطشف      

فً ثذاٌخ كم ػبو دساعً فً كم يٍ انكهٍتٍٍ وٌجىص نهب ػمذ اجتًبػبد دوسٌخ ثُبءا ػهً 

 هب يب ٌهً:ًتسغجخ انطشفٍٍ وتكىٌ يه

 ثٍٍ انكهٍتٍٍ. انصحى لتشاح يجبالد انتؼبوٌ انشٌبضًا -1

 االنٍبد انًشبس انٍهب ثبنًبدح انثبٍَخ.التشاح وتُفٍز  -2

 

 خامستال المادة

و انصحٍخ هزا االتفبق ٌؼتجش اطبسا ػبيب نهتؼبوٌ ثٍٍ انطشفٍٍ فً انًجبالد انشٌبضٍخ     

 راد االهتًبو انًشتشن وال ٌتشتت ػهً انتىلٍغ ػهٍخ اي انتضايبد يبنٍخ.

 

 سادستال المادة

انًىلغ االنكتشوًَ نجبيؼخ انضلبصٌك كًب ًٌكٍ دػىح االتفبلٍخ ػهً  ًٌكٍ َشش ثُىد    

انًغئىنٍٍ ثبنكهٍبد االخشي داخم انجبيؼخ او يٍ انجبيؼبد االخشي نحضىس انُذواد او 

 انهمبءاد انشٌبضٍخ  ثبتفبق انطشفٍٍ.

 

 سابعتالمادة ال

انششػٍخ ٌتى تغىٌخ اي  َضاػبد تتؼهك ثتفغٍش او تطجٍك هزا االتفبق يٍ خالل انمُىاد    

 ثجبيؼخ  انضلبصٌك.

 

 

 



 ثامىتالمادة ال

ال ٌؤثش هزا االتفبق ػهً صالحٍخ او تُفٍز اي انتضايبد يُجثمخ يٍ اتفبلٍبد يغ كهٍبد     

 اخشي الي يٍ انطشفٍٍ.

 

 تاسعتالمادة ال

و ثؼذ اتًبو 2019/2020ٌذخم هزا االتفبق حٍض انتُفٍز اػتجبسا يٍ انؼبو انذساعً  -1

 تفبلٍخ يٍ انجبَجٍٍ.ػهً االاجشاءاد انتىلٍغ 

لبثهخ نهتجذٌذ ثبتفبق انطشفٍٍ يبنى ٌمى  ٍختفبق َبفز نًذح ثالثخ اػىاو دساعٌظم هزا اال -2

بء انًذح انًحذدح يٍ خالل انمُىاد هاي يٍ انطشفٍٍ ثبَهبء انؼًم ثبالتفبلٍخ لجم اَت

 انششػٍخ ثبنجبيؼخ.

 

العزبٍت ٌتم التىقٍع علٍها مه ٍه باللغت ٍحزر هذا االتفاق مه وسختٍه اصٍل    

 الطزفٍه وٌحتفظ كل طزف بىسخت مىها.

      

 

 عــــه                            عــــه                                     

                                     الصٍذلت كلٍت كلٍت التزبٍت الزٌاضٍت بىاث                                    

 

                            الصٍذلت عمٍذ كلٍت عمٍذة كلٍت التزبٍت الزٌاضٍت بىاث                         

 

 

 


