
 الجمهورية التونس ية
  الش باب والرايضة وزارة           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المعهد العالي للرايضة والتربية البدنية بصفاقس          جامعـة صفاقس        

 
 

 

 بــــالغ 
 للتسجيل باب الترشح حول فتح 

 الحصول على الشهادة الوطنية لإلجازة  دقص

 0200-0202الجامعية بعنوان السنة 
 

لتكوين المستمر بمرحلة ا للتسجيل ترشحراغبين في الالالعالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس كافة يعلم مدير المعهد  

ازة لحصول على الشهادة الوطنية لإلجل( المتحصلين على الشهادة الجامعية من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس)

 في إحدى االختصاصات التالية:  0200-0202بعنوان السنة الجامعية 

 ، الشهادة الوطنية في اإلجازة في التربية البدنية -

 ،الشهادة الوطنية لإلجازة في التدريب الرياضي  -

 .المالئمة الشهادة الوطنية لإلجازة في األنشطة البدنية -
 

 .العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس المعهدب ملف الترشح مباشرةإيداع ب أّن التسجيل يتّم وجوبا وحصريا 
 

I. :شروط الترشح  

 تفتح المناظرة المذكورة للمتحصلين على الشهادة الجامعية في االختصاصات التالية:

 لشهادة الجامعية في التربية البدنية أو شهادة معادلة لها،ا -

 الشهادة الجامعية في التدريب الرياضي أو شهادة معادلة لها، -

 الشهادة الجامعية في اإلعداد البدني، -

 المالئمة، بدنيةالشهادة الجامعية في األنشطة ال -

 شهادة تقني سامي في الرياضة للجميع. -
 

II. الترشح: واجال تقديم ملف طريقة 
 الوثائق التالية: الملف نيتضمو 0202نوفمبر  20و  0202أكتوبر  02تقبل الملفات في الفترة الممتدة بين             

 ،ؤسسة()يحمل من موقع الم بصفاقسباسم مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية ممضى من المترشح مطلب كتابي  -

   :)مع سحبها واإلمضاء عليها وإدراجها بملف الترشح( عن بعد على الرابط التالي تعمير بطاقة اإلرشادات -
- -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWkqBXLrWkUSPV9dT67X_GWU1SZQwyL4bjzGOZQw

AyDyX4w/viewform?usp=sf_link 

 قدرة البدنية تسلم من هيكل صحي عمومي أو أحد مراكز الطب الرياضي،شهادة طبية تثبت ال -

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا، -

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية، -

 نسخة مطابقة لألصل من كشوفات األعداد للسنوات الجامعية، -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -

 صور شمسية، 3 -

 ،ف عادية تحمل اسم وعنوان المترشح( ظرو0( مضمونة الوصول و)0منها ) أربع ظروف متنبرة -

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية                   محاسبدينار تنزل لفائدة  222األصل من شهادة اصدار حوالة بريدية بقيمة  -

 27722222222232727772على رقم الحساب البنكي التالي:  بصفاقس
 

 يسحب كل ملف يتضمن معلومات مغلوطة أو غير مكتملة أو منقوص، - :مالحظة هامة

 .وروزنامة سيتم نشرهم الحقابناءا على جداول أوقات  0202ديسمبر  02يوم تنطلق مرحلة التكوين المستمر الحضوري  -                   

 

 المديــر

 

 

 حمــدي شطـــورو

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWkqBXLrWkUSPV9dT67X_GWU1SZQwyL4bjzGOZQw-AyDyX4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWkqBXLrWkUSPV9dT67X_GWU1SZQwyL4bjzGOZQw-AyDyX4w/viewform?usp=sf_link

