
  رئيس املكتب اجلهويّ 
 محمد الهادي املزيوري

         

:            المھدية في  

 

غاية  ٕاىلهذا و  ٕاعالمنافتح 4ب الرتحشات لعضوية مكتبمك احمليل و رئاسـته و ذ# انطالقا من �رخي بلوغمك 

من مطبوعة الرتحش املرفقة مث  املرتحشنياملرفق و متكني 

ال يتجاوز املوعد احملدد  ٔانعرب الربيد مضمون الوصول عىل 

  .عىل اجللسة و رئاسة املؤمتر لٕالرشاف

القطاعات ذات القطاعات ذات القطاعات ذات القطاعات ذات     بأحدبأحدبأحدبأحد    ٕاطارإاطارإاطارإاطارا    أوأوأوأوو من حاميل شهادات التعلمي العايل و من حاميل شهادات التعلمي العايل و من حاميل شهادات التعلمي العايل و من حاميل شهادات التعلمي العايل 
يكون راغبا يف يكون راغبا يف يكون راغبا يف يكون راغبا يف     أنأنأنأنالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و 

    بأحدبأحدبأحدبأحد    اراارااراارإاطٕاطٕاطٕاط    أوأوأوأوسـنة يوم انعقاد املؤمتر سـنة يوم انعقاد املؤمتر سـنة يوم انعقاد املؤمتر سـنة يوم انعقاد املؤمتر     18181818
ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفول

و الترصف  التسـيرييوم تكويين يف  ٕاىل

و براجمها حمليا و sوr مع حتديد التارخي يف 

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

  المكـتب الجهوي بالمهدية

 

المالمالمالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعإعإعإع     

 
  ..................................................رئيس املكتب احمليل 

  لـلـمــؤتـمــرات   الـمــحـلـيّـة   دادـــــإالع

فتح 4ب الرتحشات لعضوية مكتبمك احمليل و رئاسـته و ذ# انطالقا من �رخي بلوغمك 

املرفق و متكني  4ٕالعالناملعلومات الالزمة  ٕامتاميوما من بلوغه مع احلرص عىل 

عرب الربيد مضمون الوصول عىل  ٕارسالهاملئ املطبوعة اخلاصة بتحديد موعد املؤمتر احمليل و 

لٕالرشافهذا قصد تعيني ممثل عن املكتب اجلهوي  ٕاعالمنا

  
و من حاميل شهادات التعلمي العايل و من حاميل شهادات التعلمي العايل و من حاميل شهادات التعلمي العايل و من حاميل شهادات التعلمي العايل     لنشاطاهتالنشاطاهتالنشاطاهتالنشاطاهتايكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا 

التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفو] و     أساتذةأساتذةأساتذةأساتذةو و و و     أالساتذةأالساتذةأالساتذةأالساتذةالص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و 
        ....حملياحملياحملياحمليا    أنشطهتاأنشطهتاأنشطهتاأنشطهتاعىل عىل عىل عىل     إالرشافإالرشافإالرشافإالرشاف�نضواء حتت لواء املنظمة و �نضواء حتت لواء املنظمة و �نضواء حتت لواء املنظمة و �نضواء حتت لواء املنظمة و 
  

18181818ال يقل معره عن ال يقل معره عن ال يقل معره عن ال يقل معره عن     أنأنأنأنو و و و     لنشاطاهتالنشاطاهتالنشاطاهتالنشاطاهتايكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا 
التنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفولالتنشـيط شـبايب و الثقايف و مربيي الطفول    أساتذةأساتذةأساتذةأساتذةو و و و     أالساتذةأالساتذةأالساتذةأالساتذةالقطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و 

        ....يكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتايكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتايكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتايكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتا

ٕاىلاجلديدة  إالرشافيقع اثر انعقاد لك املؤمترات 4جلهة دعوة هيئات 

و براجمها حمليا و sوr مع حتديد التارخي يف  آلياهتاو طرق معلها و  ٔاهدافهاو املايل يشمل التعريف 4ملنظمة و 

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

  اجلوالت& املصائف 
المكـتب الجهوي بالمهدية

رئيس املكتب احمليل :  السيــــــــــــد     ٕاىل
إالع:  املوضــــــــــــــــوع    

        
  حتّية مصائفية و بعد،

فتح 4ب الرتحشات لعضوية مكتبمك احمليل و رئاسـته و ذ# انطالقا من �رخي بلوغمك  ٕاىلندعومك 

يوما من بلوغه مع احلرص عىل  15

ملئ املطبوعة اخلاصة بتحديد موعد املؤمتر احمليل و 

ٕاعالمنالوغمك يوما من ب 30

  

  :رشوط الرتحش للرئاسة
يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا     أنأنأنأن    - - - - 

الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و 
�نضواء حتت لواء املنظمة و �نضواء حتت لواء املنظمة و �نضواء حتت لواء املنظمة و �نضواء حتت لواء املنظمة و 

  :رشوط الرتحش للعضويّة
يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا يكون مدر4 منخرطا 4ملنظمة و مواكبا     أنأنأنأن    - - - - 

القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و القطاعات ذات الص� 4لطفو] عىل غرار املعلمني و 
يكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتايكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتايكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتايكون راغبا يف �نضواء حتت لواء املنظمة و املشاركة يف نشاطاهتا    أنأنأنأنو و و و 
  

يقع اثر انعقاد لك املؤمترات 4جلهة دعوة هيئات : مالحظة

و املايل يشمل التعريف 4ملنظمة و  إالداري

  .إال4ن

  


