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 الغــــــــــــــب
 

 المشاركة في دورات رياضية بتركيا الموضوع:

تركيا، تعمم المنظمة  –بعد نجاح الدورة الرياضية والسياحية األخيرة بإسطنبول 

و رطة بالمنظمة سواء بتونس الكبرى أالوطنية لمثقافة والرياضة والعمل كافة الجمعيات المنخ

في بكافة المكاتب الجهوية بكل واليات الجمهورية، أنها تعتزم تنظيم دورات رياضية وسياحية 

رياضات مختمفة )كرة السمة، كرة اليد، كرة الطائرة، ألعاب القوى، الكرة الحديدية، تنس 

 الطاولة(.

دي الراغبة في المشاركة تعمير اإلستمارة لذا يرجى من مختمف الجمعيات والنوا 

رسالها إلى المنظمة في أحسن اآلجال الممكنة:  المصاحبة وا 

  :البريد اإللكترونيonsct@planet.tn   

  581 845 71الفاكس 

 20..22..1.لمزيد اإلرشادات يرجى اإلتصال بالهاتف: 
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 إستمارة
 المشاركة في دورة رياضية وسياحية

 تركيا –بإسطنبول 
 

 .........................................................اإلسم الكامل لمجمعية: ......
 .......المؤسسة / اإلدارة: ............................................................
 ......العنوان: .......................................................................

 ..............................................................................الوالية: 
 ...........رئيس الجمعية: ................................ الهاتف: ................. 

 ......البريد اإللكتروني: ..............................................................
 ...........عة المشاركة: .......................................المسؤول المكمف بمتاب 

 .............البريد اإللكتروني: ....................................الهاتف: ..........
 أرغب مشاركة الجمعية في الدورات الرياضية والسياحية التالية:

 
  المحتمل عدد المشاركين النشاط

  ينالعب 6كرة القدم 
  كرة السمة ذكور 
  كرة السمة إناث
  كرة اليد ذكور
  كرة اليد إناث

  الكرة الطائرة ذكور 
  الكرة الطائرة إناث

  العدو
  الكرة الحديدية
  تنس الطاولة

 .........................التاريخ
 اإلمضاء
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