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GELİŞİMİ VE EGİTİMİ
ı

SEMıNERı
SON BAŞWRU

25 Nisan 2019 (Perşembe)

sEMINER TARiH & sAATl
26 Nisan 2019 (Cuma) / 18:00 - 20:00

ONLİNE BAŞVURU VE BİLG|
www.cocukeg itimi.selcuk.edu.tr/

0332 606 05 90
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