عزيزي الراغب في االشتراك بمؤتمر بيوفيجن اإلسكندرية ،۱۰۲٤
نقدم هذا الدليل لمساعدتكم على إتمام إجراءات التسجيل بمؤتمر بيوفيجن اإلسكندرية  ۱۰۲٤بيسر
وسالسة قُبيل بدء المؤتمر بشكل سليم.
نأمل في أن تجدوا هذا الدليل مفي ًدا في هذه المرحلة السابقة للمؤتمر ،كما نتمنى أن نُجيب من خالله
عن األسئلة األكثر ورو ًدا عن التسجيل.
في حالة وجود مزيد من االستفسارات يمكنكم االتصال بنا مباشرةً على العناوين الموجودة في هذا
ضا سيسعدنا التواصل معكم عبر شبكات التواصل االجتماعي المذكورة نهاية هذا الدليل.
الدليل .أي ً

بالنيابة عن فريق عمل المؤتمر ،لكم منا جزيل الشكر.
أ /يسرا صبيح
رئيس وحدة البرامج العلمية

مركز الدراسات والبرامج الخاصة

مكتبة اإلسكندرية
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بيانات المؤتمر الرئيسية
تواريخ انعقاد المؤتمر ٩-٧ :إبريل ۱۰۲٤
المكان :قاعة المؤتمرات ،مكتبة اإلسكندرية باإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية.
الموقع الرسمي للمؤتمرwww.bibalex.org/BVA2014 :

أسئلة عامة عن المؤتمر
 كيف يمكنني التسجيل بالمؤتمر؟


يمكنك التسجيل من خالل ملء استمارة التسجيل التالية:
http://www.bibalex.org/bva2014/Registration/RegistrationForm.aspx

ثم اتباع الخطوات المذكورة في النقطة التالية.
 ما هي إجراءات التسجيل؟
 برجاء اتباع الخطوات التالية:
 -۲ملء استمارة التسجيل.
 -۱تسديد رسوم االشتراك (مذكورة في الجدول أدناه).
 -۳إرسال صورة من "وثيقة السداد") .موضحة في ص)٤
 -٤استالم بريد إلكتروني من منظمي المؤتمر يؤكد اكتمال تسجيلك بالمؤتمر واستالم رسوم اشتراكك.
 ماهي رسوم االشتراك بالمؤتمر؟
 رسوم االشتراك يتم تحديدها حسب وقت الدفع والشريحة /الفئة التي يندرج تسجيلك فيها ،وف ًقا
للجدول التالي:
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الفئة/الشريحة

 ۲نوفمبر ۱۰۲۳

عرض خاص

حتى

(حتى  ۳۲أكتوبر )۱۰۲۳

 ۳۲ديسمبر ۱۰۲۳

 ۲يناير ۱۰۲٤
حتى

 ۳۰مارس ۱۰۲٤

المصريين
الطالب وحديثي

۲۰۰

التخرج

۲٥۰

۱۰۰

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

األكاديميين

۱۰۰

۳۰۰

٤۰۰

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

آخرين

۳۰۰

٤۰۰

٤٥۰

الطالب وحديثي

٦۰

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

لغير المصريين
التخرج

۲۱۰

۲٥۰

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

األكاديميين

۱۰۰

۳۰۰

٤۰۰

آخرين

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

۳۰۰

٤۰۰

٦۰۰

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ملحوظة هامة :يرجي العلم بأن رسوم التسجيل تُحدد بحسب وقت تسديد رسوم االشتراك ،وليس وقت
ملء استمارة التسجيل.
 كيف أتعرف على الفئة /الشريحة التي أنتمي لها؟
 من خالل تحديد أي من الفئات /الشرائح التالية التي تنتمي إليها؛ إذ إن هناك ثالث فئات:
 oالفئة /الشريحة األولى :فئة الطلبة وحديثي التخرج.
والتي يندرج تحتها:
 طلبة الجامعات.
 طلبة الدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه).
 حديثي التخرج (من خريجي عام  ۱۰۰٩حتى عام .)۱۰۲۳
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 oالفئة /الشريحة الثانية :األكاديميين
 أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
 oالفئة /الشريحة الثالثة :آخرين
 اإلداريين والعاملين بأية جهة حكومية أو غير حكومية (قطاع عام أو خاص).
 كيف أسدد رسوم االشتراك بالمؤتمر؟
هناك أربع طُرق:
 الطريقة األولي :الدفع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت باستخدام الـ  Visaأو الـ  .MasterCardادخل
إلي استمارة التسجيل الخاصة بك من خالل إدخال اسم /بريد المستخدم وكلمة السر خاصتك (والتي
يتم إرسالها إلكترونيا) ،ثم انقر المفتاح  Submit and Proceed to Paymentفي أسفل استمارة
التسجيل خاصتك ،ثم قُم باختيار  Onlineفي أسفل الصفحة.
 الطريقة الثانية :نقديا عن طريق شراء تذاكر المؤتمر من شباك التذاكر بمكتبة اإلسكندرية (الكائن بشارع
بورسعيد ،باإلسكندرية).
(ملحوظة :هذه الطريقة الشتراك األفراد فقط وليس المجموعات).
 الطريقة الثالثة :االيداع البنكي
عن إيداع رسوم المؤتمر بأحد أفرع البنك المركزي (فرع المهندسين بمدينة القاهرة) لحساب مكتبة
االسكندرية .رجاء مراجعة تفاصيل اإليداع البنكي الموجودة في الرسالة اإللكترونية التي ستستقبلها عبر
بريدك اإللكتروني فور ملء استمارة التسجيل.
 الطريقة الرابعة :التحويل البنكي
عن عمل "تحويل بنكي" من لحساب مكتبة االسكندرية .رجاء مراجعة التفاصيل البنكية الموجودة في
الرسالة اإللكترونية التي ستستقبلها عبر بريدك اإللكتروني فور ملء استمارة التسجيل
 لقد قمت بملء وإرسال استمارة التسجيل الخاصة بي ،واستلمت البريد اإللكتروني الذي به رقم تسجيلي
بالمؤتمر وكلمة المرور ،هل هذا يعني أنني أتممت التسجيل بالمؤتمر؟
 ال ،يبقى أن تقوم بدفع رسوم االشتراك بالمؤتمر وإرسال صورة من وثيقة السداد لمنظمي المؤتمر.
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 ما المقصود بـ وثيقة السداد؟
" وثيقة السداد" هي ما يُثبت الدفع .وهي تختلف بحسب الطريقة التي تمت بها سداد الرسوم:
بالنسبة للدفع النقدي (شراء تذاكر المؤتمر) :وثيقة السداد هي تذكرة المؤتمر.

بالنسبة لإليداع والتحويل البنكي :وثيقة اإليداع/التحويل البنكي هي إيصال تسديد الرسوم.
بالنسبة للدفع اإللكتروني :البريد اإللكتروني هو الذي يؤكد عملية التحويل.
 كيف يمكنني إرسال صورة من وثيقة السداد لمنظمي المؤتمر؟
 بالنسبة للدفع النقدي واإليداع البنكي :برجاء تحميل /رفع صورة من الوثيقة في الجزء المخصص لها على
الموقع الرسمي للمؤتمر( .ستجدون الخانة تحمل اسم .)Upload Proof of Payment/Receipt
لتحميل صورة من وثيقة السداد  ،رجاء اتباع الخطوات التالية:
 ادخل إلى استمارة التسجيل الخاصة بك من خالل إدخال اسم /بريد المستخدم وكلمة السر خاصتك
(والتي يتم إرسالها إلكترونيا) ،ثم انقر المفتاح  Submit and Proceed to Paymentفي أسفل
استمارة التسجيل خاصتك .ستجد خانة تحمل اسم "

of

Proof

Upload

 "Payment/Receiptفي منتصف الصفحة.
أو
 يمكنك ارسال صور من وثيقة السداد عبر البريد اإللكتروني إلىyousra.sobeih@bibalex.org :
أو عبر إرسالها بالفاكس إلى الرقم+(203) 4820469 :

 بالنسبة للدفع اإللكتروني :برجاء إرسال الرسالة اإللكترونية التي تؤكد إتمام عملية التحويل للبريد التالي:
yousra.sobeih@bibalex.org
 كيف أعرف أن تسجيلي بالمؤتمر قد تم تأكيده وأنكم استلمتم مصاريف االشتراك الخاصة بي؟
 عندما يصلك على بريدك اإللكتروني رسالة تأكيد إلكترونية من منظمي المؤتمر ،والتي تفيد بأن
اشتراكك قد تأكد ،وأنه قد تم استالم الرسوم خاصتك.
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 ما المقصود بـ "اشتراك المجموعات" Group Registration؟
 عندما يقوم خمسة أشخاص أو أكثر بتسديد رسوم االشتراك بشكل جماعي ،وبالتالي يحصلون على
رسوم اشتراك مخفضة لكل منهم.
 هل هناك تخفيضات الشتراك المجموعات؟
 نعم ،نحن نُقدم تخفيضات كبيرة على رسوم االشتراك للمجموعات التي تبدأ من خمسة أفراد وأكثر.
وبالتالي يحصل كل عضو في المجموعة على رسوم اشتراك ُمخفضة بالمقارنة برسوم االشتراك التي
سيدفعها في حالة قيامه بالدفع بطريقة فردية.
لمعرفة هذه العروض ،برجاء االتصال بـyousra.sobeih@bibalex.org :
ملحوظة :هذه التخفيضات تختلف بحسب عدد األفراد المشاركين في المجموعة الواحدة.
 ما هي إجراءات التسجيل للمجموعات؟ وكيفية سداد الرسوم؟
 إجراءات تسجيل المجموعات كما يلي:
 .۲يقوم ممثل عن المجموعة باالتصال بـyousra.sobeih@bibalex.org :؛ لمعرفة قيمة
التسجيل الخاصة بالمجموعة والتي تختلف بحسب اختالف عدد أفراد المجموعة.
 .۱على كل عضو /مشترك بالمجموعة ملء استمارة تسجيل منفصلة (أي كل عضو على حدة).
 .۳يقوم ممثل عن المجموعة بتسديد قيمة اشتراك المجموعة ،إما عن طريق عمل إيداع بنكي بالبنك
المركزي (فرع المهندسين بالقاهرة) ،أو تحويل بنكي من حساب شخصي لحساب مكتبة اإلسكندرية
بالبنك المركزي أو التوجه إلى مقر مكتبة اإلسكندرية باإلسكندرية؛ لتسديد الرسوم بخزينة المكتبة.
ملحوظة :في حالة تسديد رسوم المجموعات بمكتبة اإلسكندرية برجاء إحضار طباعة جدول موحد
بالبيانات التالية :أسماء وأرقام التسجيل  Conference IDالخاصة بكل عضو ،الفئة ،الرسوم
المدفوعة من قِبل كل عضو وإجمالي المبلغ المدفوع للمجموعة .إذ ال يمكن تسديد الرسوم بدون هذا
الجدول.
صباحا
مواعيد استقبال ممثلي المجموعات :كل يوم من األحد إلى الخميس ،من الساعةً ٩:۳۰

عصرا
حتىً ٤:۰۰
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وأخيرا يقوم ممثل عن المجموعة بإرسال قائمة بأسماء المشاركين بالمجموعة؛ وأرقام تسجيلهم
.٤
ً
بالمؤتمر بجانب البيانات المذكرة أعاله إلى yousra.sobeih@bibalex.org
ومرفق معها صورة من وثيقة السداد.
عندما يتم إرسال ما ورد أعاله إلى البريد اإللكتروني السابق ،سيصل كل عضو من أعضاء المجموعة بعد
فترة وجيزة بريد إلكتروني يؤكد إتمام تسجيله بالمؤتمر واستالم رسوم االشتراك الخاصة به.
 هل هناك استمارة تسجيل خاصة بالمجموعات؟
 ال توجد استمارة تسجيل خاصة بالمجموعات .على كل عضو /مشترك بالمجموعة ملء استمارة
تسجيل منفصلة (أي كل عضو على حدة).
 أنا عضو في مجموعة ،هل يجب علي ملء استمارة تسجيل بشكل فردي؟
 نعم ،على كل عضو /مشترك في أية مجموعة ملء استمارة تسجيل منفصلة (أي كل عضو على
حدة)؛ وذلك لضمان تسجيل بياناتك في قاعدة بيانات المؤتمر ،وكي تحصل على رقم التسجيل
خاصتك .Conference ID
 أنا طالب غير مصري /أجنبي وأدرس بجمهورية مصر العربية ،هل أسدد رسوم الطالب األجنبي (غير
المصري) أم يمكنني دفع مصاريف الطلبة المصريين؟
 إذا كنت تدرس في إحدى الجامعات المصرية ،وتحمل بطاقة تعريف تؤكد ذلك ،وتعيش خالل فترة
دراستك بجمهورية مصر العربية ،إذًا فيحق لك تسديد رسوم اشتراك كطالب مصري.
 أنا طالب مصري لكنني أدرس بالخارج بجامعة غير مصرية؟ هل أسدد رسوم الطالب األجنبي (غير
المصري) أم يمكنني دفع مصاريف الطلبة المصريين؟
 يحق لك تسديد رسوم اشتراك كطالب مصري
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 إذا كان لدي أي استفسارات أخرى عن المؤتمر ،بمن يمكنني االتصال؟
رجاء مراسلة:
أ /يسرا صبيح
بريد إلكترونيyousra.sobeih@bibalex.org :
تليفون ،+(203) 4839999 :الرقم الداخلي /الرقم المختصر2223 :

فاكس+(203) 4820469 :

الموقع الرسمي للمؤتمرwww.bibalex.org/BVA2014 :

ضا سيسعدنا التواصل معكم عبر مواقعنا على شبكات التواصل االجتماعي التالية:
أي ً
https://www.facebook.com/biovisionalexandria

https://twitter.com/BioVisionAlex

