
  2021  ديسمبر 13  تونس في     

  365/2021 /  ح ح  /ك ع  مرجعنا:                            

 إلـى السيــــدة والســـادة  

 رؤســـاء النـــــوادي  

  
  .أولىحول تنظيم تربص تكويني للحصول على شهادة مدرب تجديف درجة    :الموضـوع

  * بالغ الجامعة. :المرفقـات

   

  

  

  تحية طيّبة،

تربص تكويني للحصول على شهادة  بإعالم سيادتكم أّن الجامعة التونسية للتجديف تعتزم تنظيم  نتشّرف   ،وبعد

تبعا للبالغ المرفق لهذا. وفي هذا الصدد، نرجو من سيادتكم إعالم من يهّمه األمر قصد    أولىمدرب تجديف درجة  

  المشاركة في هذا التربص.

  

  واإلحترام.  قديرالت  عبارات  بقبول فـائقتفّضلوا  شاكرين لكم حسن تعاونكم، 

    

  

  عن/ رئيـس الجـامعــة      

  الكاتب العام القـار     
                          حسـان الحـاج                                                                                             

 

 

  



  أولىدرجة  تكوين مدربي تجديف  تربص  

س�ة  18( ال%اغ,+*لى فع ،أولىت%$ ا ت#�"��ا لل! �ل على شهادة م�رب ت	��� درجة ال	امعة ال
�ن��ة لل
	���  ت���

  على الع��ان ال
الي:  ب�اس9ة رسالة م�28نة ال�ص�ل إرسال ت%ش!اته�  ال52ار4ةفي  ف2ا ف�ق)

  تن�. 1004-ال���ه 284ص.ب: ال�امعة ال�ن�
ة لل����� 


A ض?< ال	امعة.B2C أو إی�اعها  

  ت
28* ملفات ال
%شح وج�$ا ال�ثائF ال
ال�ة:* 

1. ،���	
 م9لA ت%شح Cاس� ال�+� رئ�L ال	امعة ال
�ن��ة لل

 شهادة M,�ة تP,Q ق�رة ال2ع�ي Cاألم% على تعاMي ال%"اضة، .2

 ن�Rة م* 9Cاقة ال
ع%"� ال���Mة، .3

 ،ص�رة ش��2ة 02 .4

 ،)د 2300ائة دی�ار (ثالث2�VCة  �قة دفع معل�م ال52ار4ةن�Rة م* وث .5

 (ض%ورة ال
� �] على ع��ان ال,%"� اإلل#
%وني).  ال�+%ة الYات�ة م !�$ة ب��خ م* ال5هائ� .6

 

:*"�#
  (ب%نامج ال
#�"* ال2 احA لهYا) * م%احل ال
 

  * �قع دفع معل�م ال52ار4ة Cاس� ال	امعة ال
�ن��ة لل
	��� ب
!�"ل ب�#ي في ال!�اب رق�:

05 003 0000075535953 51 ���    تن�.ال�ن�ي ف ع ال���ه  ال

  .ال2
 %فة ال2ال�ة ل�_أو 2Cق% ال	امعة   

 * :A22آخ% أجل لق,�ل ال92ال  �  .2021 د���

  هام ج�ا:

  bفة آل�ةی%ف C ت%شح Aش!ات أو ال 4ل م9ل%

�d على ج�2ع  � ل Cع� تار"خ غلF قائ2ة ال!�


A ض?< ال	امعة ال
�ن��ة لل
	��� دل+ال B2C ل+	�
ال�ثائF ال92ل�$ة و"�Bن خ
� ال,%"� أو تار"خ ال

 على مع%فة تار"خ اإلرسال وال�ص�ل.

 االت ال ب *B2� 20.996.640 / 71.755.696 :ــــــــلالرشادات -   :L71.750.866الفاك 



 

 

 معايير النجاح

 

شح    اختصاص تجد�ف �جبللحصول ع� شهادة مدرب درجة أو ع�:  أن يتحصلع� %ل م#"  

    معدل عام من  20+  10عدد 

  1 مادة 10/20عدد
  ب5داغوج5ا االختصاص  23

  1 %ل المواد 20من  05عدد إج9ار8ة الحصول ع�
23 

  

شح االسم واللقب   ........................................................................................ : الم#"

  . ...............................................................................................  وصادقت: اطلعت 

 االمضاء: 
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