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  كافة المعلمين األولين المشاركين في دورة

  التكوين المستمر عن بعد المنظمة

  بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس

  .2013إلى شهر مارس  2012السادس من شهر ديسمبر 

  .واعتمادا على حصيلة اإلتفاق في هذا الشأن مع مديري المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد والكاف

  .بكّل تركيز واستعداد مناسب

هذا، وأن اإلمتحانات ستشمل كافة المواد المدرسة حسب البرنامج المعلن عنه في انتظار ما يصدر الحقا من تغيير سيقع 
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  المديــر

  عبد العزيز الهنتاتي
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   المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس
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  إلى بـالغ

كافة المعلمين األولين المشاركين في دورة

التكوين المستمر عن بعد المنظمة

بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس

السادس من شهر ديسمبر  تبعا لما جاء بطلبكم الجماعي المتعلّق بتأجيل امتحانات السداسي

واعتمادا على حصيلة اإلتفاق في هذا الشأن مع مديري المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد والكاف

بكّل تركيز واستعداد مناسبالمنظمة حاليا وسعيا لتمكينكم من المشاركة في الدروس الحضورية 

  .ه تقرر اإلستجابة لطلبكم المشار إليه أعاله بصفة استثنائية

  .ولمزيد اإلرشادات يمكنكم اإلتصال بإدارة المعهد إلفادتكم بالمعلومة المطلوبة

هذا، وأن اإلمتحانات ستشمل كافة المواد المدرسة حسب البرنامج المعلن عنه في انتظار ما يصدر الحقا من تغيير سيقع 

    

                                                       

المديــر 

عبد العزيز الهنتاتي  

 الجمهورية التونسية  

والتربية البدنية وزارة الشباب والرياضة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس   
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تبعا لما جاء بطلبكم الجماعي المتعلّق بتأجيل امتحانات السداسي

واعتمادا على حصيلة اإلتفاق في هذا الشأن مع مديري المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد والكاف

وسعيا لتمكينكم من المشاركة في الدروس الحضورية 

ه تقرر اإلستجابة لطلبكم المشار إليه أعاله بصفة استثنائيةفإني أعلمكم أنّ

ولمزيد اإلرشادات يمكنكم اإلتصال بإدارة المعهد إلفادتكم بالمعلومة المطلوبة

هذا، وأن اإلمتحانات ستشمل كافة المواد المدرسة حسب البرنامج المعلن عنه في انتظار ما يصدر الحقا من تغيير سيقع 

  .في اإلبانإشعاركم به 

   


