
إىل اإلخــوة قادة الجهات والقادة املندوبني واملفوضيـن
وأعضاء الدورية الوطنية لقسم الرواد واألحباء

21 أفريل 2022

املوضوع : الدورة التمهيدية الثالثة لقيادات رابطات الرواد.املوضوع : الدورة التمهيدية الثالثة لقيادات رابطات الرواد.
املصاحيب : استامرة مطلب املشاركة

وبعد، طبقا للربنامج السنوي لقسم الرواد واألحباء للسنة الكشفية 2021-2022، تنتظم الدورة التمهيدية الثالثة لقيادات رابطات 

الرواد خالل شهرجوان 2022.

لذا فاملربمج تنظيم هذه الدورة حسب ما ييل :

- املدة : 5 أيام )مبا فيها يوما الوصول واملغادرة(

- املكان : املركب الريايض بربج السدرية )او مركز آخر بتونس الكربي(

- السكن : يف غرف ثالثية وثنائية

- املشاركون : حوايل 30 مشاركا من بني قيادات الرابطات 

- معلوم املشاركة : 000,د80 ويتحمل املشارك أو رابطته معاليم التنقل

وتتّوج الدورة كسابقاتها بتسليم شهادات مشاركة إىل املتدربني، وهذه الشهادات خاصة بقسم الرواد واألحباء وال تخّول لحامليها 

مبارشة قيادة أي وحدة من وحدات األقسام األخرى، كام ال تخّول لهم الحقا املشاركة يف دورة للشارة الخشبية للفتيان أو الفتيات.

وال يفوتنا التأكيد أن هذه الدورة مخصصة ملشاركة القادة املبارشين حاليا لقيادة إحدى رابطات الرواد واألحباء املسجلة.

فاملرجو من اإلخوة املفوضني تعميم هذا املنشور بني رابطات جهتهم ودعوة قياداتها املعنية بهذا التكوين إىل تقديم مطالب املشاركة 

يف الدورة. وينبغي أن تصل مطالب املشاركة مبالحظاتكم إىل قيادة االقسم يف أجل غايته يوم الخميس 6 ماي 2022.

ويف انتظار مطالب املشاركة، لكم أجمل التحيات. 

                  والسالم

           اطلعت عليه

رئيس اللجنة الوطنية لتنمية القيادات   قائد قسم الرواد القائد العام    

      محمد عيل الخياري       سامي بن عامر                 محمد الجراية    
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مطلب مشاركةمطلب مشاركة
يف الدورة التمهيدية الثالثة يف الدورة التمهيدية الثالثة 

لقادة الرابطات لقادة الرابطات 20222022

االسم واللقب ............................................................ عدد بطاقة االنخراط ............................ الهاتف الجوال .........................                                                 

قائد رابطة ...................................... فوج ................................. جهة ................................. رقم تسجيل الرابطة .....................                 

تاريخ الوالدة ............................................ مكانها ................................................ جهة ..........................................................                                                

العنوان الربيدي .......................................................................................................................................................................

العنوان األلكرتوين .....................................................................................................................................................................    

رقم بطاقة التعريف الوطنية .................................................................. تاريخها .....................................................................

الحالة العائلية .................................................................. املستوى التعليمي ...........................................................................

املهنة : حاليا ........................................ سابقا ............................................. إىل تاريخ .............................................................

آخر دراسة تدريبية شارك فيها : ................................. لقسم ................................. تاريخها ......................................................         

مكانها .................................................................. قائد الدراسة ..............................................................................................

........................ يف .......................          

االمضاء           

...............................................................................................................................................................................................

مالحظة رئيس اللجنة الجهوية لتنمية القيادات مالحظة مفوض قسم الرواد واألحباء    

........................ يف ....................... ........................ يف .......................    

االمضاء االمضاء       

ويف انتظار مطالب املشاركة، لكم أجمل التحيات. 
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