
 

   

  

 

 

 0201 – 0202م ـوسـراط لمـاإلنخ
 الرياضية والجمعيات خاص بالنوادي

 
 

 
 طابع النادي شاط  *الن   : سم الناديا

Nom du Club : 
 جودو            

 

 العنـــوان :
 أيكيدو            

  الترقيـم البريـدي :
   كندو             

  رقم الفاكس :                                                   :  رقم الهاتف

 : Emailالبريد اإللكتروني / 
 

 يادـاص بالنـخ
 

 اإلمضاء الفاكس الهاتف اإلسم و اللقب الصفة

 الرئيس
 

    

     نائب الرئيس

 الكاتب العام
 

    

 أمين المال
 

    

 رئيس الفرع
 

    

 يالمدير الفن
 

    

 عـم  ات ـالقـف بالعــالمكل

 معة والرابطةاالج

    

 

 خاص بالمندوبية         امعةـاص بالجخـ
 

 خـاريـورد بت

 ت عددسجل تح

 وصل خالص رقم

 بتاريخ

 ختم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة

 مالحظات اإلدارة

 

 إمضاء رئيس الجامعة
 

 
 

( مرفوقة بحوالة أو بصك 1221المنزه  603أو مباشرة إلى الجامعة )ص. ب. عدد  اإلقليميةتوجه هذه المطبوعة عن طريق الرابطات  -
من معلوم االنخراط وثمن بطاقات الممرنين المذكورين بالجذاذة الفنية الخاصة بالنادي والحاملين باسم الجامعة التونسية للجودو يتض

  .(الفصل الثاني للدليل الرياضي والتنظيمي للجامعة) 0201/0200و  0202/0201لموسمي  مدرب إلجازة
 

 X في المكان المناسب.  وضع عالمة          *

 دد:ــع



 

   

  

 

 

 
 

 

  0201-0202الجذاذة الفنية لموسم 
 )إجبارية مع االنخراط(

 

  اسم النادي

  عنوان قاعة التمارين

  مساحة القاعة

  سطة وحالتهابعدد األ

 قاعة خاصة    مؤسسة تربوية مندوبية    بلدية      الجهة المسلمة لترخيص الستغالل القاعة:ختم 
 

 )*( المدربون
 بالنسبـة لإلنــــاث بالنسبــة للذكــور 

 درجته كمدرب اسم المدرب درجته كمدرب م المدرباس الصنف

     مدارس

     أداني

     أصاغر

     أواسط

     أكابر

 
 
 
 

 .............................................................................. : مالحظات واقتراحات النادي
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
 .إجازة مدرب..........................................................)*( إضافة نسخة من 

 

 إمضاء الرئيس أو الكاتب العام وطابع النادي



 

   

  

 

 

 

  2021-2020الجذاذة الفنية لألكاديمية لموسم 
 )إجبارية مع االنخراط(

 

  اسم النادي

  عنوان قاعة التمارين

  مساحة القاعة

  سطة وحالتهابعدد األ

 
 

 )*( باألكاديمية المدربون
 ـــاثبالنسبـة لإلنـ بالنسبــة للذكــور 

 درجته كمدرب اسم المدرب درجته كمدرب اسم المدرب الصنف

     مدارس

     أداني

     أصاغر

 
 
 
 

 ........................................................... : بالنسبة لألكاديمية مالحظات واقتراحات النادي
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.......................................................... 

 
 مدرب. )*( إضافة نسخة من إجازة

 

 إمضاء الرئيس أو الكاتب العام وطابع النادي
 

 
 
 
 

ين مع العلم أنه ال يمكن استخراج بطاقة مدرب لمن ال المذكور ينتثبت درجة المدرب ات التيشهادنسخ من ال*( إرفاق )
 .يملك شهادة

 

 


