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طلب اجراء تربص
املشجع :املشطْو الشئاطٕ سقه  196-14املؤسخ يف  08سمضاٌ  4657املْافل لـــــ ْٓ 68لْٔ
 4646املتضنً تيظٔه ّتظٔري التكًْٓ ّحتظني املظتْى باخلاسج
الحالة المدنية :
االطه ّاللكب .....................................................................................................:
تاسٓخ ّمكاٌ املٔالد ...............................................................................................:
العيْاٌ ............................................................................................................:
سقه الضناٌ االجتناعٕ .............................................................................................:
اهلاتف .............................................................................................................:
الىضعية المهنية والبيداغىجية والعلمية :
دكتْساِ دّل٘
دكتْساِ
ماطرت
الشَادٗ األطاطٔ٘ :د.د ع
الشتب٘ :طالب د.د ع

أطتار مظاعذ

أطتار حماضش

معهد العلوم وتقهيات الهشاطات البدنية والرياضية
القسم :

أطتار

ٍل اطتفذتَه طابكا مً تشبص أّ حنِْ :
إرا كاٌ ىعه ,ففٕ أٖ إطاس :

الشَادٗ املظتَذف٘  :ماطرت

دكتْساِ

التاسٓخ املتْقع للنياقش٘ ........................................................................................... :
مظجل جبامع٘ ..................................................................................................... :
األطتار املششف ................................................................................................... :
ختصص ........................................................................................................... :
العيْاٌ الكامل لألطشّح٘ ........................................................................................... :
اإلقامة :
املذٗ ّالفرتٗ ........................أٓاو مً ............................:إىل ..................................:
ٍل تيٌّْ تكذٓه ملف للرتبص يف ىفع الظي٘ ىعه

ال

املؤطظ٘ املظتكبل٘ ................................................................................................:
مظؤّل املششّع ....................................................................................................:

تصريح المترشح
أىا املنضٕ (ٗ) أطفلُ ,الظٔذ (ٗ):
أصشح بششيف أٌ املعلْمات املزكْسٗ أدىاِ صخٔخ٘ ّدقٔك٘ ّألتضو مبتابع٘ التكًْٓ أّ التخظني الزٖ مت قبْل تششٔخٕ مً أجلُ ّ,ألتضو
بتظلٔه تكشٓش الرتبص كنا ٍْ حمذد مً قبل التششٓع .
أنجز بجامعة المسيلة في ......................:
تىقيع المترشح

الجزء المخصص للمؤسسة :
المذيش المساعذ المكلف بما بعذ التذسج
والبحث العلمي والعالقاث الخاسجيت

مذيش المعهذ

الىثائق الىاجب إرفاقها بالملف من أجل قبىله :
-1هزه االستماسة منجزة كما ينبغي ومؤششة مه طشف مذيش المعهذ والمذيش المساعذ بما بعذ التذسج وبالبحث
العلمي والعالقاث الخاسجيت
 .2مخطط العمل وأهذاف التشبص منجزا كما ينبغي ومؤشش مه طشف أستاركم المششف وسئيس المجلس العلمي
المعهذ
 -3شهادة التسجيل في الذساساث العليا .
*حذد اإلطاس :منحت وطنيت ,منحت تعاون غيشها ...
** اشطب على ما هى غيش مالئم
مالحظة :يجب تقذيم الملف مع الحالت االسميت للمستفيذ مه التشبص إلى المذيش المساعذ بما بعذ التذسج والبحث
العلمي  45يىما قبل تاسيخ المتىقع للمغادسة .

