
 

الرياضة و ابالشب شؤون وزارة   

  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس

  ���	ول 	����� ا�و�� ا���� 	��������ر

201  

     

Prénom :                                              NOM  

 

 ا�دورة
 ا��ؤ��� ا�������

 ا��دارك 

  

  

  

  

 

  التونسية الجمهورية

العلمي 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس  

  ا��ر�� ا����رة

���	ول 	����� ا�و�� ا���� 	��������ر
2019 - 2018 ا������� ا���� 	��وان

        :ا���ب       

:                                              NOM :                                                    


	�ب�� ����	 : )أو 
واز ا���ر 

            	��	��: 

Lieu de naissance :                                                              

 ا��ر��م ا�ر�دي:ا�و���   
         

 : ��� ا�#"ول  �� ا�	�	�ور�	 

 ) : أ��	ذ�� أو +�رھ	 إ
	زة أو(�وع ا�&�	دة ا�$���� ا���#"ل  ���	 

 :  �وان ا�&�	دة ا�$���� ا���#"ل  ���	 

 :��وات ا�درا�� ا������� 

 ��وات ا�درا�� 	دون ذ!ر ��وات ا�ر�وب

 ا���� ا�������
ا���دل ا���م 

 �20ن 

ا�دورة
 ا�ر$����

 ا.و�� إ
	زة أو أ��	ذ��
  
   

 ا�/	��� إ
	زة أو أ��	ذ��
  
   

 ا�/	�/� إ
	زة أو أ��	ذ��
  
   

  
   

 : ا�
ّوال

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة  

جامعة صفاقس        

  

��� ا�	����ت)1�  : ا�

        :ا��م  �

� :                                                    


	�ب(: ط	�� ا��$ر�ف ا�وط���  ��� ����	أو 
واز ا���ر 

�	ر�3 ا�و�دة � :      

� Lieu de naissance :                                                            

� ��ّ��
  : ا�

 :�  �وان ��ر ا���� �

      :ا��د���  �
      

 :ر�م ا��	�ف  �
  

 :ا�$�وان ا��5�رو�4  �

 

  :ا�درا��ت ا������� ) 2

��� ا�#"ول  �� ا�	�	�ور�	  •
�وع ا�&�	دة ا�$���� ا���#"ل  ���	  •
 �وان ا�&�	دة ا�$���� ا���#"ل  ���	  •
  : ��� ا��7رج •

 

��وات ا�درا�� ا�������  •
��وات ا�درا�� 	دون ذ!ر ��وات ا�ر�وب  - أ

  

  

  ر/ع
 ��� ا�درا��

ا.و�� إ
	زة أو أ��	ذ��  1

ا�/	��� إ
	زة أو أ��	ذ��  2

ا�/	�/� إ
	زة أو أ��	ذ��  3

 �ا�را$� أ��	ذ�  4

 

 : ا��ـ	رّ 



 

�ر&#�ن ا�ذ�ن �#"�وا  �� &�	دات �
	ح أو &�	دة �7ّرج : ��*(ظ��� ����	ا�ر@���� ( �� دورة ا��
	ح  ��ص �

ت دورات ا��
	ح ) أو ا��دارك/��ظ�	ر &�	دة ���ّ�� �ن إدارات ا��$	ھد ا�$��	 ��	ا�ر@���� أو (��CDم �ط	�ون 

 ).ا��دارك

  

 : ��د+ت ��وات ا�ر�وب  - ب

  

  

  : ا���ر ا�������ر) 3
 

E&ر���رات/Hث ا� �ن �ن وا(د -�ط ������را7��	ر  ا�#ق 4D ��ل ��
	��$�د ا�$	�4  �	 �
ا��ر�

�س	�"  .��ر�	J� وا��ر�� ا�د��� 

  

 ��H  KJ)X ( ر	����ر ا�ذي و�L��  K ا�7�
  أ�	م ا��	
  

��ر □�
��	 �� ا��ط�� 4D ��دان ا.�&ط� ا�د��� وا�ر�	�J� ا��5	���$�وم #ث 4D ا�ا��	
  وا�

��ر □�
#ث 4D ا��	 	�
�و���	��ك ا���ر�ن و�Dز�و�و  

��ر ���4D 4 ا5 داد□�
د�4 ا� �	 

)L��� م �#ب�� ��H  أ�/ر �ن KJ� E&ر�  ).�ل �

  
  

E&ر�  إ�J	ء ا��

  

  ر/ع
 ��� ا�درا��

  ا�ر�وب��� 

 "ا���� ا�������"

ا��ؤدي ا���دل ا���م 
 ��ر�وب

 ا��ؤ��� ا�������

1  
  ا.و�� إ
	زة

 أو أ��	ذ�� 
   

2  
  ا�/	��� إ
	زة

 أو أ��	ذ�� 
   

3  
  ا�/	�/� إ
	زة

 أو أ��	ذ�� 
   

  

4  
  

    ا�را$� أ��	ذ��


