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 م / شكر وتقدير

    هتديكم مجعيتنا أطيب التحيات..........

تبدأ بالتضلضل يف القائنة املزفقة طيًا واليت  املدرجة أمسائوهللذوات املتنيشة  للجوودىظزًا         

املؤمتز الدولي تيظيه يف (ىاهل ىضيه بضاو .100( وتيتوي بالتضلضل )محيد فاضل التنيني أ. د . 1)

ة للنوهوبني بني اخلربالعلني الثاىي "االىتقاء يف اجملال الزياضي" حتت شعار) االىتقاء الزياضي 
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