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   .2020لموسم  الدورة الوطن�ة للتجد�ف داخل القاعة إستضافة حول: الموضوع

 
 
 
 تحّ�ة طّی�ة، 

عامة تعر�ف بر�اضة التجد�ف مز�د الفي إطار و  2020لموسم سا�قات الوطن�ة ملازنامة و تطب�قا لر ، و�عد

الدورة على النوادي الراغ�ة في إحتضان ، اتجهالالر�اضي �اهمة في التنش�ط ومسوالتجد�ف داخل القاعة خاصة 

مراسلة الجامعة في الغرض في أجل ال  2020 جانفي 19بتار�خ  2020لموسم  الوطن�ة للتجد�ف داخل القاعة

والحفاظ على إشعاعها، وجب أن تتضمن  الوطن�ة. هذا، ولضمان إنجاح هذه التظاهرة 2019 د�سمبر 30یتعدى 

 الشروط اآلتي ذ�رها مع تكّفله �جم�ع المصار�ف المنجرة عنها:  مراسلة طلب إحتضانها إلتزام النادي بتوفیر

 إعالم السلط األمن�ة ومسؤولي الجهة �تاب�ا �موعد التظاهرة و�فادتنا بنسخة في الغرض. .1

 السمع�ة وال�صر�ة والصحافة المكتو�ة و�فادتنا بنسخة في الغرض.والوطن�ة مراسلة وسائل اإلعالم الجهو�ة  .2

 .ملصقات)الالفتات و ال(تعلیق  �الجهة للدورة�الحملة الدعائ�ة الق�ام  .3

 الس�اقات. �امل فترةس�ارة اإلسعاف �للحضور دعوة الحما�ة المدن�ة  .4

   الس�اقات.للحضور �امل فترة دعوة طبیب  .5

 توفیر قاعة لعقد االجتماعات الفن�ة للجنة تنظ�م الس�اقات ولجنة التحك�م. .6

 توفیر حجرة مال�س للذ�ور وحجرة مال�س لإلناث. .7

�مساحة لجهاز الكمبیوتر واآللة الطا�عة  v 220اإلعالم�ة مع نقطة �هر�اء  في تصرفتوفیر مكان لل .8

   الس�اقات.



  �رسي. 12متر مع  1×1طاوالت حجم  3توفیر عدد  .9

متر لعرض فیدیو الس�اقات �جهاز  1.5×2على الحائط الرئ�سي للقاعة �مساحة توفیر ستار أب�ض مثبت   .10
 "الداتا شو". 

تقس�م قاعة الس�اقات إلى ثالثة مساحات متساو�ة: مساحة للس�اقات، مساحة للتسخین ومساحة للجمهور   .11

 مع فصلهم �الحواجز.

 

ما یراه مناس�ا من مقترحات لضمان حسن تنظ�م هذه التظاهرة مّدنا � النادي المعني �األمر�ما نرجو من        

سواء على مستوى التحفیز والتشج�ع على ممارسة هذا اإلختصاص أو على مستوى التنش�ط الر�اضي والثقافي 

 .وذلك لدعم طل�ه عند الجهات المعن�ة

من قبل الجامعة إلحتضان هذه الدورة ترت�ط أساسا �مدى تقّید  لنهائ�ةهذا، وتجدر اإلشارة أّن منح الموافقة ا       

 النادي �إلتزاماته �شروط التنظ�م المبّینة أعاله.
 

 �قبول أسمى ع�ارات الّتقدیر واإلحترام. تفّضلواو  
 

   

  
 عن/ رئیـس الجـامعــة                      

 الكاتب العام القار        
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