
 

 

للمشاركة  في  ازةــــــــجإلاة ـــــــــالغ لطلبــــــــــــب
  :بعنوانورشة تدريبّية 

 " بالتنوع واالختالف نتعّلم ونتقدم"

ــــ  ل ا ــــدة  ــــة و ل ــــة تنيــــيم ورشــــة تدريبّي ــــة الايتون ــــام جااع تعت
 .9102نوفمبر  7و 6و 5طلبة اإلجازة بجااعة الايتونة أيّام 

ـــــــــوعلي ــــــــدعو الجااعـــ ـــــــــه، ت ــــــــة الم ّجليــــ ـــــــــة الطّلب ن بال ــــــــنة ــ
ــــــالثاني ــــــ ـــــنة والّرا بي 95ة إجـــــازة والـــــوين ال يتجـــــاوز  ـــــّن م ـــ ن ـــ

ـــــة  ـــــو  ـــــي اتابع ــــــالورشـــــة التدريبيّ  ف ة إلـــــي ت ـــــجي  أ ـــــما  م ـــــــ
ـــــدب كتاب ــــــل ــــــة ال يّ ـــــــ ـــــة بر ا ـــــة الجااعـــــة اـــــ  ــــــ ـــــة العاّا دة الكاتب

 حضور.بالاري ــــــــااللتاام اإلجب
ـــــة  ـــــة علمـــــا وأّن عـــــدح البقـــــاع احـــــدوحة و ـــــتعطي ا ولوّي لطلب

ــــــــة إجــــــــازة ــــــــوللط ال ــــــــنة الثاني ــــــــواحي ة الناشــــــــطين ب  ــــــــدب ـلب ن
    اتي.ــبالعم  الجمعيأو ة ـالجااع

ـــــة ــــة :اال يــ ــــام الورشــــة التكوينّي ــــة أّي ــــاري طيل  .الحضــــور إجب
ـــــــــوين التااـــــــــوا  ـــــــــة ال اـــــــــ  العلـــــــــم وأّن الجااعـــــــــة  ـــــــــتمن  الطّلب

 بالحضور ش ا د تكوينّية.
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نــــــــواحي ة الناشــــــــطين ب  ــــــــدب ـلبــــــــوللط ال ــــــــنة الثانيــــــــة إجــــــــازة
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اـــــــ  العلـــــــم وأّن  .الحضـــــــور إجبـــــــاري طيلـــــــة أيّـــــــام الورشـــــــة التكوينيّـــــــة :اال يــــــــــة 
 الجااعة  تمن  الطّلبة الوين التااوا بالحضور ش ا د تكوينّية.


