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أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات 
املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون 

املؤمتر أو ٕاطارا بأحد املؤمتر أو ٕاطارا بأحد املؤمتر أو ٕاطارا بأحد املؤمتر أو ٕاطارا بأحد سـنة يوم انعقاد سـنة يوم انعقاد سـنة يوم انعقاد سـنة يوم انعقاد     
القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة 

طقة و ملزيد من املعلومات يرS االتصال *لسـيد رئيس املكتب 

  
  رئيس املكتب احمليل

 

        المنظمة الوطنية للطفولة التونسيةالمنظمة الوطنية للطفولة التونسيةالمنظمة الوطنية للطفولة التونسيةالمنظمة الوطنية للطفولة التونسية

  المكـتب الجهوي بالمهدية
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: بــ ﴾املصائف و اجلوالت﴿للمنظمة الوطنية للطفو1 التونسـية 

  :ٔاسفcالرتحش لرئاسة و عضوية املكتب حسب الرشوط املبينة 

  
أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات 

املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو1 و أن يكون ذات الصH *لطفو1 عىل غرار ذات الصH *لطفو1 عىل غرار ذات الصH *لطفو1 عىل غرار ذات الصH *لطفو1 عىل غرار 
        ....راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حملياراغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حملياراغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حملياراغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حمليا

  
    18181818أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن 

القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة 
        ....و أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتاو أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتاو أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتاو أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتا

طقة و ملزيد من املعلومات يرS االتصال *لسـيد رئيس املكتب تسحب اسـtرات الرتحش من املكتب احمليل للمنظمة *ملن
...................................................................................  

المنظمة الوطنية للطفولة التونسيةالمنظمة الوطنية للطفولة التونسيةالمنظمة الوطنية للطفولة التونسيةالمنظمة الوطنية للطفولة التونسية

  اجلوالت& املصائف 
المكـتب الجهوي بالمهدية

للمنظمة الوطنية للطفو1 التونسـية  يعمل املكتب احمليل
الرتحش لرئاسة و عضوية املكتب حسب الرشوط املبينة  فتح *ب

  
  

  :رشوط الرتحش للرئاسة
أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشاطاهتا و من حاميل شهادات التعلمي العايل أو ٕاطارا بأحد القطاعات     - - - - 

ذات الصH *لطفو1 عىل غرار ذات الصH *لطفو1 عىل غرار ذات الصH *لطفو1 عىل غرار ذات الصH *لطفو1 عىل غرار 
راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حملياراغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حملياراغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حملياراغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و إالرشاف عىل أنشطهتا حمليا

  :رشوط الرتحش للعضويّة
أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن أن يكون مدر* منخرطا *ملنظمة و مواكبا لنشطتاها و أن ال يقل معره عن     - - - - 

القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة القطاعات ذات الصH *لطفو1 عىل غرار املعلمني و أالساتذة و أساتذة التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولـــــة 
و أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتاو أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتاو أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتاو أن يكون راغبا يف kنضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتا

  
  

تسحب اسـtرات الرتحش من املكتب احمليل للمنظمة *ملن
.................................................. :عىل الرمقاحمليل 

  
  


