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"األخوة عبر الرياضة"

ﺇﱃ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺳﺎء ﻭﻓﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳـــــﺔ

ﺩﻋـــــــــــــــــﻮﺓ

تتشرف القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي بدعوتكم للمشاركة
في اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد العربي للرياضة العسكرية الـ )(34
واللجان المعاونة والتي ستقام فعالياتھا في المملكة األردنية الھاشمية خالل
الفترة من  28-23آذار /مارس . 2019

العميد
مدير االتحاد الرياضي العسكري األردني
جھاد عيسى قطيشـــــــــــــــــــــــــــات

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ

اليوم والتاريخ

النشــــــــــــــــــــــــــاط

السبت 2019/3/23

وصول الوفود المشاركة
حفل افتتاح الجمعية العمومية

األحـــــــــــد
2019/3/24

االثنيــــــــــن
2019/3/25

الثالثـــــــاء
2019/3/26
األربعــــــاء
2019/3/27
الخميــــــــس
2019/3/28

استراحة
اجتماعات اللجنة الفنية
الغـــــــــــــــداء
اجتماعات اللجنة اإلعالمية
اجتماعات المكتب التنفيذي
استراحة
اجتماعات المكتب التنفيذي
الغـــــــــــــــداء
اجتماعات الجمعية العمومية
استراحة
اجتماعات الجمعية العمومية
الغـــــــــــــــداء
اجتماعات المكتب التنفيذي
يوم سياحي مفتوح
حفل العشاء وتبادل الھدايا
مغادرة الوفود

التوقيت

المكان
مطار الملكة علياء
الدولي

10.00
11.30-11.00
13.30-11.30
14.00
16.30-15.00
11.00-09.30
11.30-11.00
13.30-11.30
14.00
11.00-09.30
11.30-11.00
13.30-11.30
14.00
16.30-15.00
16.00-09.30
18.00

الفنــــــــدق

مطار الملكة علياء
الدولي

نقـــــــــــــاط عامـــــــــة
 01مطار
02

الوصول  :مطار الملكة علياء الدولي.

المواصالت .تؤمن القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي المواصالت للوفود المشاركة

من وإلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

 03اإلقامة

 .تتكفل الوفود المشاركة باالجتماعات بكافة نفقات االقامة والطعام والشراب مع

التزام الوفود المشاركة باإلقامة بالفندق المقرر ) (Le Grand Ammanوتكون اإلقامة على النحو
التالي :
أ.

الغرفة المفردة ) 90دينار أردني( )130دوالر أمريكي(.

ب.

الغرفة المزدوجة ) 120دينار اردني( ) 170دوالر أمريكي(.

 04التأشيرة

 .يمكن للوفود المشاركة في االجتماعات مراجعة سفارة المملكة األردنية الھاشمية

في بلدانھم للحصول على التأشيرة الالزمة للدخول إلى االردن.

 05تأكيد

المشاركة :

يرجى تعبئة نموذج الموافقة المبدئية وإعادته إلينا قبل .2019/1/23
يرجى تعبئة نموذج الموافقة النھائية وإعادته إلينا قبل .2019/2/25

"األخوة عبر الرياضة"

الموافقة المبدئية
تعاد قبل 2019/1/23
مديرية االتحاد الرياضي العسكري األردني
عمان – األردن
فاكس)(0096265052971
0096265058380
Sport.jordan@yahoo.com
0962796974838
00962772102225

إلى:
ھاتف
بريد الكتروني
موبايل:

نسخة إلى  :االتحاد العربي للرياضة العسكرية
(

الدولة ) :
مجموع عدد المشاركين)

(

الرتبة

نوع الغرفة :

االسم االول

مفردة O

التاريخ:
الرتبة  /االسم :
ھاتف  /بريد الكتروني

االسم االخير

مزدوجة O
التوقيع:

الصفة

)يرجى وضع عالمة (X

"األخوة عبر الرياضة"

الموافقة النھائية
تعاد قبل 2019/2/25
مديرية االتحاد الرياضي العسكري األردني
إلى:
عمان – األردن
ھاتف
فاكس)(0096265052971
0096265058380
بريد الكتروني Sport.jordan@yahoo.com
موبايل:
0962796974838
00962772102225
نسخة إلى  :االتحاد العربي للرياضة العسكرية
(

الدولة ) :
مجموع عدد المشاركين)
الرتبة

نوع الغرفة :

(
االسم االول

مفردة O

رقم الرحلة

االسم االخير

مزدوجة O

الصفة

)يرجى وضع عالمة (X

تفصيــــــــــــــــالت الرحلــــــــــــــة
المكان
التاريخ
وقت الرحلة
الوصول إلى عمان
المغادرة من عمان

التاريخ:

201 / /

الرتبة  /االسم :
ھاتف  /بريد الكتروني

التوقيع:

