
 
 
 
 

لجامعة التونسيّة لكرة القدما  

 اإلدارة الفنيّة الوطنيّـة

 

   2019-2018المدعوين لالنتماء الى النخبة  لسنة  2003 لالعبين مواليداقائمة 

 ع/ر اإلسم واللقب الجمعية القسم
  (1 بركات الحميدي الملعب القابسي أ 8

أ 8   (2 جاسر القبالوي الملعب القابسي 

أ 8   (3 هادي جرتيلة الترجي الرياضي الجرجيسي 

  (4 عزيز غديرة الرّياضي الـمنستيري اإلتحاد ث 2

ث 1   (5 فراس شهب الشبيبة الرياضية القيروانية 

أ 9   (6 ريان الحامدي الشبيبة الرياضية القيروانية 

ث 2   (7 يوسف الكسراوي الشبيبة الرياضية القيروانية 

ث 1   (8 أحمد بوسعدون النادي الرّياضي البنزرتـي 

أ 9   (9 محّمد الحريبـي النادي الرّياضي البنزرتـي 

ث 1   (10 منصف الفوشالي النادي الرّياضي البنزرتـي 

ث 1   (11 محّمد علي جمعية النادي الرّياضي الصفاقسي 

ث 1   (12 إياد الوافي النادي الرّياضي الصفاقسي 

ث 2   (13 آدم سعيدي النادي الرّياضي الصفاقسي 

ث 1   (14 أيوب الحنين النادي الرّياضي الصفاقسي 

  (15 محمد أمين كشيش الرياضي الّساحليالنجم  ث 2

  (16 معز عمارة النجم الرياضي الّساحلي ث 1

  (17 عزيز الناوي النجم الرياضي الّساحلي ث 1

  (18 ايمن بوزيدي النجم الرياضي الّساحلي ث 1

  (19 خليل زيد النجم الرياضي الّساحلي أ 9

  (20 محمد العيفاوي الترجي الرياضي التونسي أ 9

  (21 غيث الوهابي الرياضي التونسيالترجي  ث 1

أ 9   (22 فراس الماجري الترجي الرياضي التونسي 

أ 9   (23 زكرياء العابد الترجي الرياضي التونسي 

  (24 شادي كحلول الملعب التونسي ث 2

  (25 بشير العباسي المستقبل الرياضي بالمرسى أ 8

ث 1   (26 ياسين الفطناسي النادي اإلفريقي 

أ 8   (27 كفايةمعتز  النادي اإلفريقي 

ث 1   (28 ريان العيادي النادي اإلفريقي 

ث 1   (29 ضياء الشيحي النادي اإلفريقي 

  (30 إيهاب بن منصور النادي الرياضي لحمّام األنف أ 8

  (31 ريان حداد النادي الرياضي لحمّام األنف ث 2

  (32 يوسف العلوي النادي الرّياضي لحمّام األنف أ 9

  (33 محمد ريان الحمروني النادي الرّياضي لحمّام األنف ث 2

  (34 محمد ساجد بن صالح فحصالنجم الرياضي بال ث 1

 



 
 
 

لجامعة التونسيّة لكرة القدما  
 اإلدارة الفنيّة الوطنيّـة

 

 وزارة شؤون الشباب و الرياضة

 المركب الرياضي إلعداد النخبة ببرج السدرية

 

 النظام الداخلي
 للمركب الرياضي ببرج السدرية 

 

 القسم الرابع : حول التراتيب الخاصة بالمركز الوطني إلعداد النخبة في الكرة القدم
 الفصل 15 : تسند الغرف لفائدة المركز الوطني إلعداد النخبة في كرة القدم من بداية السنة الدراسية 

الفصل 15 : تسند الغرف لفائدة المركز الوطني إلعداد النخبة في كرة القدم من بداية السنة الدراسية إلى 
رسية .مع تمكين المركب من هذه الغرف أثناء العطل المد’ منتصف شهر جوان من كل سنة   

الفصل 16 : يغلق المبيت و المطعم خالل عطلة آخر األسبوع و ال يسمح بالبقاء فيها إال عند  طلب 
 ترخيص مسبقا من إدارة المركب .

الفصل 17 : للرياضي المقيم بالمركب حق تقبل الزيارات إلى حد الثامنة مساءا و في األماكن 

 المخصصة لذلك .

 الفصل 18 : يحجر على كل رياضي أن يأوي بغرفته أي شخص أجنبي عن المركز ليال أو نهارا .

الفصل 19:ال يسمح ألي رياضي الدخول لغرفة زميلة إال بحضور صاحب الغرفة و موافقته ، كما أن 
وال يمكن في إي حال من األحوال أن يسلم المفتاح إلى شخص آخر و لو ’ مفتاح الغرفة خاص بصاحبه 

 كان رياضيا مقيما .

الفصل 20 : يضع المركب الرياضي ببرج السدرية على ذمة المر كز الوطني إلعداد النخبة جميع    
المنشآت الرياضية و يحجر على المركز استغالل الملعب المعشب عند القيام بعملية الصيانة و أثناء 

 نزول الغيث النافع .

الفصل 21 : يتعين على اإلطارات الفنية للمركز الوطني إلعداد النخبة المساهمة في المحافظة على 
 المنشآت الرياضية الموضوعة على ذمتها .

الفصل 22 : يمكن للمسؤول عن المركز الوطني إلعداد النخبة أن يودع لدي إدارة المركب كل 
التشكيات دون التدخل المباشر سواء بالمطبخ أو باإلقامة أو عند استغالل المنشآت الرياضية .  

الفصل 23 : يمكن للمركب أن يضع مكوناته على ذمة المركز الوطني ألعداد النخبة خالل العطل 
المدرسية و ذلك بطلب مسبق من الجامعة على أن يتم ذلك في شكل تربص خارج إطار االتفاقية المبرمة 

 في الغرض .

 القسم الخامس أحكام مختلفة 

الفصل 24 : يصرح الهيكل الرياضي الذي يرغب في التمتع بخدمات المركب بإطالعه على نظامه 

 الداخلي و يتعهد كتابيا باحترامه كامال .

الفصل 25 : في صورة اإلخالل بمقتضيات هذا النظام ’ يقوم مدير المركب بإعالم اإلدارة العامة 
و يتم أخذ اإلجراءات ’ للرياضة و الجامعة التونسية لكرة القدم و الهياكل الرياضية األخرى المعنية 

بالتنسيق مع األطراف المعنية .االزمة   

الفصل 26 : تتم معاينة الجرائم و الجنح و بقية المخالفات األخرى التي يقع إرتكابها بالمركب الرياضي 

العمل .ببرج السدرية و تتبعها و البت فيها طبقا للتشريع الجاري به   

 اإلمضاء الفصل  27 : يجري العمل بهذا النظام بداية من تاريخ إمضائه  
........................................................  



 
 
 
 
 
 

لجامعة التونسيّة لكرة القدما  

 اإلدارة الفنيّة الوطنيّـة

 

 وزارة شؤون الشباب و الرياضة

 المركب الرياضي إلعداد النخبة ببرج السدرية

 

 إلتــزام

 

  ........................................................................................................................ :إنّي الـممضي أسفله 

  ................................................................................................... الوطنية رقمصاحب بطاقة التعريف 

 ...................:الترقيم البريدي ............ .................................................................. :نوان الشخصي الع

 ...................................:الهاتف الجّوال 

  ...................................... :المولود في  ............................................................................. :ولّي التلميذ

 ....................... ...................................................... : 2019-2018المستوى التعليمي للسّنة الدراسيّة 

 

 أوافق على توجيه منظوري الـمذكور إلى الـمرّكب الّرياضي إلعداد النخبة ببرج السدريّة

 :األصلي   المعهد او المدرسة االعداديةألتزم بإعادة توجيه منظوري إلى و

 .بالدّاخلية للمركإذا لم يلتزم بالقوانين  ❖

 .بالـمعهد الّرياضي بيار دي كوبرتان بالـمنزه باالستمرارإذا لم يحصل على معدّل يسمح له  ❖

 .ـه قبل ثالثـة أشهرهإذا لم يتطّور الجانب الفنّي بعد تنبي ❖

 .في صورة تعرّضه لـمرض أو إصابة تُحول دون مواصلة ُممارسة الّرياضة ❖

 

 

 

 .....................في.................

 اإلمضاء معّرف به

 

 


