
 

 

ي للرياضة المدرسيةا
التحاد االفريق     / ISF AFRIQUE ،الرباط –حسان  -شالة  لالعائشة شارعملحقة  ، المملكة المغربية   

 fass.africa@gmail.com الفاكس: 52 82 70 0537  الهاتف:62 7088 0537

التحاد االفريقي للرياضة المدرسيةا          

        African Federation of School Sport 

 

 

 

 البرنامج العام 

   وصول المشاركي      

 االعتماد 

اير  26األحد  2023فبر  

ة  المناطقاجتماعات  : الصباحيةالفب   

ة   اجتماع اللجنة التنفيذية  : الزوالفب   

اير  27اإلثني    2023فبر  

ة  ي للرياضة المدرسية  الصباحية: الفب 
الجمع العام لالتحاد االفريق   

حفل عشاء  المساء:   

اير   28الثالثاء  2023فبر  

ة  التنفيذية الجديدة  اللجنةاجتماع  : الصباحيةالفب   

ة   حفل اختتام البطولة االفريقية الزوال: فب   

2023مارس  01األربعاء   

2023مارس   02الخميس  مغادرة المشاركي     

 

مفصل ال البرنامج  

 

المناطق اجتماعات   
اير  27االثني    صباحا   2023فبر  

 

                                                                       
 

ة ترحيبيكلمة   09:30 - 09:40 

       عرض التقارير

رئيس كل منطقة              -   

منطقةكل                                                                                                           -   

 مناقشة واعتماد التقارير من كل منطقة 

09:40 - 10:30 

حة )النظام األساسي واإلجراءات التنظيمية(  11:30 - 10:30 المناقشات والتعديالت المقب 

 12:30- 11:30   مختلفات

 الجمع العام لالتحاد االفريقي للرياضة المدرسية
2023مارس   02فبراير إلى   26من    

لمملكة المغربية الدار البيضاء ــ ا  



 

 

ي للرياضة المدرسيةا
التحاد االفريق     / ISF AFRIQUE ،الرباط –حسان  -شالة  لالعائشة شارعملحقة  ، المملكة المغربية   

 fass.africa@gmail.com الفاكس: 52 82 70 0537  الهاتف:62 7088 0537

التحاد االفريقي للرياضة المدرسيةا          

        African Federation of School Sport 

 

جتماع اللجنة التنفيذيةا  
اير  27الثني   ا الزوالبعد  2023فبر  

 
 

ة ترحيبيكلمة   

  عرض التقارير

ي للرياضةا  رئيس        
المدرسية التحاد االفريق  -  

ي للرياضة ا
المدرسيةالتحاد االفريق   -  رئيس نواب 

 -رؤساء المناطق 

 مناقشة التقارير والموافقة عليها

15:00 - 16:00 

حة )النظام األساسي واإلجراءات التنظيمية(  المناقشات والتعديالت المقب 

 مناقشة التعديالت والموافقة عليها 

16:00 - 17:00 

 

 

التنفيذية الجديدة اللجنةاجتماع     

صباحا  2023مارس   01األربعاء   

                                                                                

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ة ترحيبيكلمة   09:30 - 09:40 

الجديدة  التنفيذية اللجنةاجتماع   11:30 - 09:40 

 12:30- 11:30   مختلفات



 

 

ي للرياضة المدرسيةا
التحاد االفريق     / ISF AFRIQUE ،الرباط –حسان  -شالة  لالعائشة شارعملحقة  ، المملكة المغربية   
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التحاد االفريقي للرياضة المدرسيةا          

        African Federation of School Sport 

 الجمع العام 
اير 28الثالثاء  2023 فبر  

 

ن بالمغرب ورؤساء      االفتتاحية الرياضية الوطنية إىل الجلسة    الجامعات كما تمت دعوة سفراء البلدان اإلفريقية المعيني   (*) 

 

  

 

ي  
ي والرياض 

 
نامج الثقاف  البر

 *الجلسة االفتتاحية

بية الوطنية والتعليم األولي والرياضة                  
كلمة السيد وزير الت    -                     

ي للرياضة المدرسيةا
كلمة رئيس          التحاد االفريق  -   

كلمات بعض الشخصيات المدعوة        - 

 توقيع االتفاقيات   

  11:00 - 09 :30 

  

احة   اسب 

 الجمع العام  

ي للرياضة المدرسية  
ي لالتحاد االفريق 

                                     الجمع العام االستثنائ 

حة )النظام األساسي واإلجراءات التنظيمية( المناقشات والتعديالت  المقت   

15:00 - 11:00 

احة غداء   اسب 

 
ي للرياضة المدرس 

ةيالجمع العام لالتحاد االفريق                                       

المدرسية  لالتحاد الدولي للرياضة       -    رئيس 

  عرض التقارير

ي للرياضة المدرسية       
  - رئيس االتحاد االفريق 

ي للرياضة ا
المدرسيةالتحاد االفريق   -  رئيس نواب 

 -رؤساء المناطق  

      مناقشة التقارير والموافقة عليها

16:00 - 15:00 

الجدد األعضاء    انتخاب  16:45 - 16:00 

  21:00 حفل عشاء 
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اير 2023  االثني   27 فبر

ي 
 18:00 - 16:00 زيارة مسجد الحسن الثائ 

اير 2023  الثالثاء 28  فبر

الحبوس زيارة    17:30 

ي مدينة الدار البيضاء 
 
 23:00 جولة ف

2023مارس  01األربعاء   

األفريقية للرياضة المدرسية   البطولة اختتامحفل    

 (كرة الطائرة وكرة السلة)

15 :00 


