
 
 

 

 

 ك.ع. هـ. م
  تونس في         0202/        عدد
 

 ــدد1منشــور عـ
 جودولل اإلقليميةعن طريق السادة رؤساء الرابطات  الجمعياتإلى السادة رؤساء 

 

 .0202/0202خالل الموسم الرياضي  تحديد ثمن المطبوعات والخدمات التي تسديها الجامعة:  الموضوع
 

أن ثمن المطبوعات والخدمات التي  والرياضات المندمجة تعلم الجامعة التونسية للجودوالجديد،  الرياضيبمناسبة انطالق الموسم 
 حدد كما يلي : 0202/0201 الموسم الرياضي خالل تسديها الجامعة

 

 د 052 انخراط في اختصاص واحد أو أكثر
 د 022 انخراط في اختصاص قاعة خاصة

 د 122 االحتراز(معلوم االحتراز )يدفع وجوبا مع 
 مجانا طلب نقلة )األداني والدنيوات وما دون ذلك( 

 د 022 طلب نقلة )أصاغر والصغريات(
 د 022 طلب نقلة )أواسط والوسطيات(

 د 022 طلب نقلة )أكابر والكبريات(
 د 152 طلب إعارة )مباريات بين الفرق(

 د 122 شهادة الحزام األسود )درجة أولى وثانية(
 د 152 الحزام األسود )درجة ثالثة ورابعة( شهادة

 د 022 شهادة الحزام األسود )درجة خامسة وسادسة(
 د 72 إجازة مدرب صالحة لموسمين متتاليين

 د 02 بطاقة مرافق 
 د 02 ) لتجديد اإلجازات المسجلة ( دفتر مطبوعات إرسال الدفاتر الرياضية واإلجازات

 د 02 للمشاركين في مباريات جمع النقاط و امتحانات الكاطا وتربصات التكوين والرسكلة(.السجل الرياضي )إجباري 
 د 15 (0220و 0220 – 0221وما قبلها( واألواسط والوسطيات لجميع الرياضات )مواليد  0222إجازة األكابر والكبريات )مواليد 

 د 12  (6022و 5022- 0022)مواليد إجازة األصاغر والصغريات 
جازة صغار األداني وصغار الدنيوات   8022و 7022مواليد األداني والدنيوات   1102)مواليد واألشبال و الزهرات  (1202و  9022)مواليد وا 

 وما بعد( 0021وصغار األشبال وصغار الزهرات )مواليد   (0021و
 د 5

 د 02 اضاتامتحانات الكاطا لإلحراز على الحزام األسود درجة أولى و ثانية لكل الري
 د 05 امتحانات الكاطا لإلحراز على الحزام األسود درجة ثالثة و رابعة لكل الرياضات

 د 52 امتحانات الكاطا لإلحراز على الحزام األسود درجة خامسة فما فوق لكل الرياضات
 د 12 ( لكل الرياضياتTsuki-Nami-Shiaiالمشاركة في مباريات جمع النقاط )

 د 522 إجازة مصارع بنادي دون القيام بإجراءات النقلة أو اإلعارةخطية تسجيل 
 د 02 نسخة من اإلجازة )في حالة ضياع األصل(

     . 

 .آخر أجل للقيام بعملية االنخراط صلب الجامعة 0202ديسمبر  01: يعتبر  مالحظة


