
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 اتفاق اطارى للدعم الرياضى والصحى

 ينبين كلية التمريض وكلية التربية الرياضية بن 

 

عميد الكلية والمشاا  اليمماا فيماا ب اد /د.ممثله فى أ ينان كلية التمريض وكلية التربية الرياضية بن

ن الكلياااو واد اكااا منممااا ايمانااا منممااا بهاارو ر وطاايير وويرياات اوا اار الت اااون بااي" الطرفااان"

 :الهمية النشاط الرياضى والصحى فقد اوفقنا على ما يلى 

 :المادة االولى 

  .يشجع الطرفان الت اون بينمما فى المجال الرياضى والصحى بميجب مياد هذا االوفاق

 :المادة الثانية 

 :ةيي مل الطرفان على دعم الت اون الرياضى والصحى بينمما بااللياو التال

وبادل الزيا او بين المساويلين باالكليتين لتطبيات المقتر ااو بكيفياة الت ااون باين الكليتاان مان  -1

 . يث المدف من هذا الت اون

المكتشافة بكلياة التماريض ورقلماا  الرياضاية بتبناى المياهاب ينوقيم كليه التربياة الرياضاية بنا -2

كارة –كرة طائرة –كرة سلة )المختلفة  ياضيا بيضع وونفيذ برامج  ياضية ود يبية فى المجاالو

 .(وما يستجد من انشطة  ياضية –سبا ة –ال اب قيى –يد 

بين الكليتين يقام على مالعاب كلياة التربياة الرياضاية مارة وا ادة  وضع برنامج لييم  ياضى -3

 .فى ال ام على االقل 

  .وفاقية بصي ة عمليةوكيفية االستفادر من بنيد اال( حية و ياضية )ونظيم برنامج ويعية  -4

 :الماده الثالثة 

يقيم الطرفان بتشكيل لجنة فنية مشتركة ب دد متساوى من كل جانب وجتمع مارة وا ادة فاى بداياة 

كل عام د اسي فى كل من الكليتين ويجيز لما عقد اجتماعااو دو ياه بنااعا علاى  اباة الطارفين 

 :ووكين ممامما ما يلى 

  .ضى والصحى بين الكليتيناقتراح مجاالو  الت اون الريا -1

 .اقتراح وونفيذ اآللياو المشا  اليما بالمادة الثانية  -2

  .ورفع اللجنه وقريرها ووي يتما لكال الطرفين -3

 



 :المادة الرابعة 

و الرياضية والصحية ااو اطا ا عامل للت اون بين الطرفين فى المجاال رهذا االوفاق ي تب

 .االهتمام المشترك وال يتروب على التيقيع اى التزاماو مالية 

 :المادة الخامسة 

يمكن نشر بنايد االوفاقياة علاى الميقاع االلكتروناى لجام اه الزقاازيت كماا يمكان دعاية المساويلين 

لقاعاو الرياضاية او ال بالكلياو االخرى داخل الجام ه او من الجام او االخرى لحهي  الندواو

 .والصحية باوفاق الطرفين 

 :المادة السادسة 

يتم وسيية اى نزاعاو وت لات بتفساير او وطبيات هاذا االوفااق مان خاالل القناياو الشارعية بجام اه 

 .الزقازيت 

 :المادة السابعة 

 ألى ال يؤرر هذا االوفاق على  ال ية او ونفيذ اى التزاماو منبثقة من اوفاقياو مع كليااو اخارى

 .من الطرفين

 :المادة الثامنة 

م ب اد اوماام اجاراعاو  2112/2112يدخل هذا االوفاق  يز التنفيذ اعتبا ا مان ال اام الد اساي -1

 .التيقيع على االوفاقية  من الجانبين 

يظل هذا االوفاق نافذا لمدة رالث اعيام د اساية قابلاة للتجدياد باوفااق الطارفين ماالم يقام اى مان -2

  .انماع ال مل باالوفاقية قبل انتماع المدة المحددة من خالل القنياو الشرعية بالجام هالطرفين ب

 ر  هذا االوفاق من نسختين ا ليتين باللغة ال ربية يتم التيقيع عليما من الطرفين ويحتفظ كل  

  .طرف بنسخة منما

 عن                           عن                                                                 

  ينكلية التربية الرياضية بن    كلية التمريض                                                            

 ينعميد كلية التربية الرياضيه بن    عميد كلية التمريض                                                

 


