
 

 ، ۲۰۱6 مؤتمر بيوفيجن اإلسكندريةفي  االشتراك في لراغباعزيزي 

، ۲۰۱6بيوفيجن اإلسكندرية  مؤتمرفي تمام إجراءات التسجيل إلى نقدم هذا الدليل لمساعدتكم ع 
 . بشكل سليم قُبيل بدء المؤتمر يسر وسالسةب

خالله  من ُنجيبكما نتمنى أن  ،أن تجدوا هذا الدليل مفيًدا في هذه المرحلة السابقة للمؤتمر نأمل في
 التسجيل.  ًدا عنو ور األسئلة األكثر  نع

هذا عناوين الموجودة في ال علىًة بنا مباشر سارات يمكنكم االتصال في حالة وجود مزيد من االستف
 .هذا الدليلنهاية  المذكورة االجتماعيالتواصل معكم عبر شبكات التواصل يًضا أ. سيسعدنا الدليل

 

 .بالنيابة عن فريق عمل المؤتمر لكم منا جزيل الشكر

 يسرا صبيح  أ.

 رئيس وحدة البرامج العلمية 
 مركز الدراسات والبرامج الخاصة

 مكتبة اإلسكندرية
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 بيانات المؤتمر الرئيسية

 ۲۰۱6بريل إ 14-12تواريخ انعقاد المؤتمر: 

 جمهورية مصر العربية. ،اإلسكندرية باإلسكندرية مكتبةالمؤتمرات،  مركزالمكان: 

 www.bibalex.org/BVA2016الموقع الرسمي للمؤتمر: 

 أسئلة عامة عن المؤتمر

  المؤتمر؟في كيف يمكنني التسجيل 
  لتاليةاالتسجيل  مارةئاست ملءيمكنك التسجيل من خالل :

http://www.bibalex.org/bva2016/Registration/RegistrationForm.aspx 

 ثم اتباع الخطوات المذكورة في النقطة التالية. 
 

 ما إجراءات التسجيل؟ 
 التالية:رجاء اتباع الخطوات ب 

  .مارة التسجيلئاست ءمل  -۱

 .)مذكورة في الجدول أدناه( االشتراك رسوم تسديد -۲

 (4موضحة في ص( ."وثيقة السداد"صورة من رسال إ -۳

 واستالم رسوم اشتراكك.  المؤتمرفي ظمي المؤتمر يؤكد اكتمال تسجيلك كتروني من مناستالم بريد إل -4

  المؤتمر؟في االشتراك رسوم ما 
  يتم تحديدها حسب وقت الدفع والشريحة/ الفئة التي يندرج تسجيلك  فيها، وفًقا  االشتراكرسوم

 للجدول التالي: 

http://www.bibalex.org/bva2016/Registration/RegistrationForm.aspx
http://www.bibalex.org/bva2016/Registration/RegistrationForm.aspx
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 الشريحةالفئة/
 عرض خاص

 أغسطس ۳۱ )حتى
۲۰۱5) 

 ۲۰۱5 سبتمبر ۱
 حتى 

 ۲۰۱5 نوفمبر 30

 ۲۰۱5 ديسمبر ۱
  حتى

 ۲۰۱6مارس  ۳۰
 مصريينلل

طالب وحديثي لل
-2010) التخرج
2015) 

۱2۰  
  امصري   اجنيهً 

۱8۰ 
 امصري   اجنيهً 

۲4۰ 
 امصري   اجنيهً 

 ۲4۰ ألكاديميين ل
 امصري   اجنيهً 

۳6۰ 
 امصري   اجنيهً 

48۰ 
 امصري   اجنيهً 

 ۳6۰ خرين آل 
 امصري   اجنيهً 

48۰ 
 امصري   اجنيهً 

54۰ 
 امصري   اجنيهً 

 غير المصريينل
لطالب وحديثي ل

 التخرج
8۰ 

 اأمريكي   ادوالرً 
۱6۰ 
 اأمريكي   ادوالرً 

200 
 دوالر أمريكي

 355 ألكاديميين ل
 اأمريكي   ادوالرً 

4۰۰ 
 دوالر أمريكي

535 
 اأمريكي   ادوالرً 

 400 خرين آل 
 دوالر أمريكي

535 
 اأمريكي   ادوالرً 

800 
 دوالر أمريكي

 
وليس وقت  ،سديد رسوم االشتراكت وقتحدد بحسب التسجيل تُ  رسومأن العلم  ى: يرجهامة ظةحو مل

 .التسجيل مارةئاست ملء
 

  لها؟ ينتمأالفئة/ الشريحة التي  عرفتأكيف 
  هناك ثالث فئات: ن ؛ إذ إتنتمي إليهاالتي التالية من الفئات/ الشرائح  أي  من خالل تحديد 

o التخرج وحديثي: فئة الطلبة األولى الشريحة /الفئة. 
 والتي يندرج تحتها:
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 طلبة الجامعات. 
  (ودكتوراه ماجستير)  الدراسات العلياطلبة. 
 (۲۰۱5 عام ىحت ۲۰10التخرج )من خريجي عام  حديثو. 
 

o ويندرج تحتها:  ،األكاديميينفئة الثانية:  الشريحة /الفئة 
 نو أعضاء هيئة التدريس والباحث.  

 

o ويندرج تحتها: ،آخرينفئة  الثالثة: الشريحة /الفئة 
 (ص  خا وأ جهة حكومية أو غير حكومية )قطاع عام   ةبأين و ن والعاملو اإلداري. 

 

 المؤتمر؟في  االشتراكسدد رسوم أ كيف 
  : طُرق ثالثهناك 

 كتروني : الدفع اإللىالطريقة األولOnline/E-payment: 
الخاصة بك  التسجيل مارةئاست إلىدخل ا .MasterCardالـ أو   Visaالـ باستخدام عن طريق اإلنترنت 

 ا(، ثم انقررسالها إلكتروني  إتم المستخدم وكلمة السر خاصتك )والتي ي/ بريد اسم دخالإمن خالل 
، ثم ُقم التسجيل خاصتكمارة ئاستفي أسفل  Submit and Proceed to Paymentالمفتاح  

 . في أسفل الصفحة Onlineباختيار 
 

  :ا نقدي  الطريقة الثانية 
بورسعيد،  بشارع الكائناإلسكندرية )من شباك التذاكر بمكتبة تذاكر المؤتمر عن طريق شراء 

 .باإلسكندرية(
 : ملحوظة

 .وليس المجموعات ،ألفراد فقطاهذه الطريقة الشتراك  -
التي  إلكترونية أي الرسالة Payment Section statementنسخة مطبوعة من تقديم يجب  -

 . تفيد بالمبلغ الذي سيتم تسديده لموظف شباك التذاكر عند شراء تذاكر المؤتمر



 
 

4 
 

حساب ل CIBمن فروع البنك التجاري الدولي فرع ي بأ رسوم المؤتمر إيداع طريق عنالبنكي  يداعاإل أو 
 ستستقبلها التي كترونيةاإلل الرسالة في الموجودةاإليداع البنكي  تفاصيل مراجعة رجاء .سكندريةمكتبة اإل

 .التسجيل مارةئاست ملء فور كترونياإلل بريدك عبر
 
  البنكي تحويل: الثالثةالالطريقة 

 في الموجودةالبنكية  تفاصيلال مراجعة رجاء .سكندريةمكتبة اإلحساب " لتحويل بنكيعمل "طريق عن 
 .التسجيل مارةئاست ملء فور كترونياإلل بريدك عبر ستستقبلها التي كترونيةاإلل الرسالة

 

 التسجيل الخاصة بي، واستلمت البريد اإللكتروني الذي به رقم تسجيلي  مارةئاستقمت بملء وإرسال  لقد
 في المؤتمر وكلمة المرور، هل هذا يعني أنني أتممت التسجيل في المؤتمر؟

 لمنظمي المؤتمر وثيقة السدادرسال صورة من إو  ،المؤتمربقى أن تقوم بدفع رسوم االشتراك في ال، ي. 
 

 ؟وثيقة السدادما المقصود بـ 
 "سداد الرسوم:  بها تمالتي بحسب الطريقة  تختلفهي ما يُثبت الدفع. وهي  "السداد وثيقة 

 .تذكرة المؤتمر هي وثيقة السداد)شراء تذاكر المؤتمر(:  النقديبالنسبة للدفع 
 .يصال تسديد الرسومإ هيالبنكي  التحويل /يداعوثيقة اإلالبنكي: والتحويل  يداعإللبالنسبة 
  .يؤكد عملية التحويل يالذهو كتروني اإلللبريد ا: كترونيلدفع اإلللبالنسبة 

 
  المؤتمر؟ لمنظمي وثيقة السداد صورة منرسال إكيف يمكنني 
  ص لها على رجاء تحميل/ رفع صورة من الوثيقة في الجزء المخصب: واإليداع البنكي النقديبالنسبة للدفع

 Upload Proof of Payment/Receipt).  )ستجدون الخانة تحمل اسم .الموقع الرسمي للمؤتمر
 

 التالية:  الخطوات، رجاء اتباع السداد صورة من وثيقةلتحميل 
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 خاصتك المستخدم وكلمة السر بريد  /دخال اسمإمن خالل الخاصة بك  التسجيل مارةئاستإلى دخل ا
 في أسفل Submit and Proceed to Paymentالمفتاح  ا(، ثم انقررسالها إلكتروني  إتم )والتي ي

 Upload Proof of Payment/Receipt تحمل اسمخانة  ستجدو  كة بخاصاليل ــالتسج مارةئاست
 في منتصف الصفحة.

 أو
  ىإلكتروني اإلليد عبر البر  وثيقة السدادمن  رسال صورإيمكنك: yousra.sobeih@bibalex.org  

 +(203) 4820469 : رسالها بالفاكس إلى الرقمإأو عبر 
 

  تمام عملية التحويل للبريد التالي: إرسال الرسالة اإللكترونية التي تؤكد إبرجاء : كترونياإللبالنسبة للدفع
yousra.sobeih@bibalex.org   

 
 نكم استلمتم مصاريف االشتراك الخاصة بي؟ وأ ،المؤتمر قد تم تأكيدهن تسجيلي في كيف أعرف أ 

 تفيد بأن اشتراكك  ،من منظمي المؤتمر كترونيةتأكيد إلرسالة  كترونياإللبريدك  عندما يصلك على
  ك.استالم الرسوم الخاصة ب قد تمأنه و  ،تأكدقد 
 

  ؟االشتراكهل هناك تخفيضات على مصاريف 
ن ليون وبيوفيج، 2014نعم، هناك تخفيضات وعروض خاصة للذين حضروا بيوفيجين اإلسكندرية 

 .أيًضا اشتراك المجموعاتو  ،وأصدقاء المكتبة، 2015
   بفرق عمل المؤتمر.  االتصال. لمزيد من المعلومات رجاء ةبعض هذه التخفيضات لفترة محدود ملحوظة:

 
 
 
 
 
 

mailto:yousra.sobeih@bibalex.org
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 اشتراك المجموعات" "ما المقصود بــGroup registration ؟ 

  حصلون على رسوم اشتراك يم االشتراك بشكل جماعي، سأو أكثر بتسديد رسو  نشخصاعندما يقوم
رسوم بالمقارنة ب ُمخفضةرسوم اشتراك  عضو في المجموعة على يحصل كل   إذ ؛منهم مخفضة لكل  

 . يةفرد طريقةب تي سيدفعها في حالة قيامه بالدفعاالشتراك ال
 yousra.sobeih@bibalex.org تصال بـبرجاء االلمعرفة هذه العروض، 

 . المشاركين في المجموعة الواحدةهذه التخفيضات تختلف بحسب عدد األفراد  :ملحوظة
 المجموعات تبدأ بفردين أو أكثر.            

 

 ؟شترك في مجموعةكيف لي أن أ  
 رفك أو أصدقائك أو زمالئك في الدراسة أو ايمكنك أن ُتكون مجموعة من فردين أو أكثر من مع

 العمل ممن يهتم بحضور المؤتمر. 
 

  سداد الرسوم؟ما إجراءات التسجيل للمجموعات وكيفية 
  يلي:إجراءات تسجيل المجموعات كما 
 لمعرفة قيمة التسجيل ؛yousra.sobeih@bibalex.orgبـ باالتصاليقوم ممثل عن المجموعة  -۱

 مجموعة.ال أفرادعدد  اختالفتختلف بحسب  التي ،الخاصة بالمجموعة
 .(ةحد كل عضو على  أية )تسجيل  منفصل مارةئاست ملءالمجموعة كل عضو/ مشترك في على   -۲
 بأحد فروع  بنكي إيداععمل إما عن طريق  ؛المجموعة اشتراكيقوم ممثل عن المجموعة بتسديد قيمة  -۳

تحويل بنكي من حساب شخصي لحساب مكتبة اإلسكندرية بالبنك  وإما، CIBالبنك التجاري الدولي
 .المكتبة خزينةلتسديد الرسوم ب ؛باإلسكندرية مقر مكتبة اإلسكندرية التوجه إلى وإما ،التجاري الدولي
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بالبيانات  مطبوعجدول موحد إحضار : في حالة تسديد رسوم المجموعات بمكتبة اإلسكندرية برجاء ملحوظة
الرسوم المدفوعة من ِقبل كل و الفئة، الخاصة بكل عضو، و  Conference IDالتالية: أسماء وأرقام التسجيل 

)ال تقبل أي  .المطبوع إذ ال يمكن تسديد الرسوم بدون هذا الجدول ؛وإجمالي المبلغ المدفوع للمجموعة ،عضو
 جداول مكتوبة بخط اليد(.

                      .عصًرا۰۰,4صباًحا حتى۳۰,٩يوم من األحد إلى الخميس، من الساعة : كل  مواعيد استقبال ممثلي المجموعات

م تسجيلهم في أرقاو  ،المجموعةإرسال قائمة بأسماء المشاركين في بالمجموعة  عن ممثل وأخيًرا يقوم -4
  yousra.sobeih@bibalex.org إلى أعاله  رةو بجانب البيانات المذكالمؤتمر 

  . السداد وثيقةمرفق معها صورة من و 
المجموعة بعد عضو من أعضاء  كتروني السابق، سيصل كل  أعاله إلى البريد اإللرسال ما ورد إعندما يتم 

 المؤتمر واستالم رسوم االشتراك الخاصة به. كتروني يؤكد إتمام تسجيله في فترة وجيزة بريد إل
 . 2016يناير  31آخر موعد للتقدم للتسجيل كمجموعات هو : ملحوظة

 

  تسجيل خاصة بالمجموعات؟  مارةئاستهل هناك 
 مارةئاست ملءمجموعة مشترك في  عضو/كل   تسجيل خاصة بالمجموعات. على مارةئاست وجد ال ت 

 .(ةحد كل عضو على  أية )تسجيل  منفصل
 

 

  ،؟ تسجيل بشكل فردي مارةئاست ملء هل يجب علي  فأنا عضو في مجموعة 
 /كل عضو على  أي) ةتسجيل  منفصل مارةئاست ملءمجموعة  ةأيفي  مشترك نعم، على كل عضو 

رقم التسجيل  ، وكي تحصل علىقاعدة بيانات المؤتمروذلك لضمان تسجيل بياناتك في  ؛(ةحد
 . Conference IDك خاص بال

 

 
 

mailto:yousra.sobeih@bibalex.org


 
 

8 
 

 

 

 غير هل أسدد رسوم الطالب األجنبي )ف وأدرس بجمهورية مصر العربية، (أجنبي) أنا طالب غير مصري
 دفع مصاريف الطلبة المصريين؟ يمكنني هلمصري( ال
 تعريف طاقةبوتحمل  ،أو أحد الجامعات داخل مصر الجامعات المصرية إحدىفي  إذا كنت تدرس 

  اشتراكتسديد رسوم حق لك ي ،خالل فترة دراستك بجمهورية مصر العربية ، وتعيشذلككد تؤ 
 كطالب مصري. 

 
 

  هل أسدد رسوم الطالب األجنبي )غير ف ،جامعة غير مصريةأنا طالب مصري لكنني أدرس في الخارج في
 يمكنني دفع مصاريف الطلبة المصريين؟هل المصري( أم 

  كطالب مصري  تسديد رسوم اشتراكيحق لك. 
 

   ؟االتصال يمكننيبمن فعن المؤتمر، أخرى  استفسارات أي ي  كان لدإذا 
 رجاء مراسلة: 

 يسرا  صبيح .أ
 yousra.sobeih@bibalex.org: كترونيبريد إل

 +(203) 4820469فاكس:    2223: الرقم المختصر داخلي/الالرقم  + (203) 4839999تليفون: 
 6www.bibalex.org/BVA201الرسمي للمؤتمر:  كترونياإلل الموقع

 

 شبكات التواصل االجتماعي التالية: التواصل معكم عبر مواقعنا على أيًضا دنا سيسع 

https://www.facebook.com/biovisionalexandria 

 
 

   

https://twitter.com/BioVisionAlex 
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