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 تسجيل المؤتمر
( قاعة المؤتمرات -مكتبة االسكندرية ) 

 اليوم من إلى

اعصر   3 اصباح   1٠  2٠1٦أبريل  1٠األحد    
اعصر   3 اصباح   1٠  2٠1٦أبريل  11األثنين    

ا.صباح  ٨ في الساعة يبدأ المؤتمر  
جلسات  خاللباب التسجيل مفتوح طوال اليوم قبل و 

 المؤتمر.

 أيام المؤتمر
الخميس -األربعاء  -الثالثاء   

 2٠1٦أبريل  12-13-1٤

 تواريخ هامة
 حىت هناي  املؤمتر ٢۰۱٦أبريل  ۱٠: من مواعيد التسجيل 
 ٢٠١٦أبريل  ١٤-١٢: موعد المؤتمر 

 التسجيل
فتح باب يعدد كبري من املشاركني يف املؤمتر، وبالتايل ئسوف  حضورنتوقع مشارك عةى قوائم املؤمتر، لذا  ١٦٠٠ما يزيد عن 

ا حىت تتمكن من احلصول عةى شارة امسك ومتعةقات املؤمتر قبل موعد املؤمتر، كما يف اجلدول التايل:التسجيل باكرً   
 
  



 

 

  
 ؟2٠1٦أبريل  11أو  1٠قبل المؤتمر يوم  أتواجد لماذا يجب أن

 مسك ومتعةقات املؤمتر يف وقت مبكر.اا أن يكون لديك شارة ك، لذلك من املمم ددً ت مش ١٦٠٠حنن نتوقع حضور أكثر من 

 

سيحصلون على إصدارات علمية خاصة  "باب التسجيل المبكر"مشارك في  3۰٠مالحظة: أول 
 ا.بالمركز مجان  

 مكتبة االسكندرية -مركز المؤتمراتمكتب التسجيل ب

 هل يمكنني التسجيل في أول أيام المؤتمر؟  
 ٨ ابتداء من الساع  ٢٠١٦أبريل  ١٢، فيمكنك التسجيل يوم الثالثاء ٢٠١٦أبريل  ١١أو  ١٠إذا مل تتمكن من احلضور يوم  

 صباحا.

 مركز المؤتمرات؟/أجد اسمي عند وصولي مكتب تسجيلكيف يمكن أن 

 
 توده إىل احلرف األول ألمسك األول . ئستجد أمامك كما موضع أعاله عالمات احلروف.

 ”Yousra Sobeih Salem“مسي: ا مثال:
 ئسوف أذهب إىل عالم  

يضم امسني التسجيل اخلاص  بك. إذا كان االئسم األخري  ائستلمارةمماثة  لتةك اليت كتبتما يف  االئسمئسيتم كتاب  امسك عةى شارة 
 نستخدم  آخر واحد.
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 األكثر ورود اسئلة األ

 / الغداءالشاي استراحة

 ؟/ الغداءشايماذا عن استراحة ال 

كوبون . تأكد من حصولك عةى اجلدول اليومي لةمؤمترمعةن يف  وكما ه وغداء خفيف شايرئسوم تسجيل املؤمتر تشمل ائستاح  ال
احلصول عةى ائستاح  الشاي/  م)يف حال  فقدان الكوبون ال ميكنك عند التسجيل  لتقدميه لةشخص املسلول الشاي/الغداءاستراحة 

 .الغداء املقدم من املؤمتر(

 

  أين ومتى سيعقدPoster Session؟ 

 .شرقي يام املؤمتر يف معرض القاع  املعارض الأطوال 

 

  أين أجدBioFair@BioVisionAlexandria2016؟ 

يف قاع  املعارض الغربي . ئسيكون لك فرص  الةقاء مع الباحثني يف جماالت التكنولوديا احليوي  والزراعي  والبيلي  والدوائي ، وكذلك ئسيعقد 
 مراكز البحوث والثقاف .

http://www.bibalex.org/BVA2016/attachments/staticpages/BVA%202016%20Tentative%20Program%206.04.2016%20Participants%20and%20Website(1).pdf


 

  

 تعرف أكثر على مكتبة اإلسكندرية 

 ؟ هل يمكنني القيام بجولة للتعرف على مكتبة اإلسكندرية خالل أيام المؤتمر 
 خالل أيام املؤمتر وفقا لةجدول التايل.جولة مجانية واحدة بالطبع من خالل ودود 

 )مالحظ : جيب أن تكون لديك شارة االئسم لتقوم باجلول ( 

 مواعيد جوالت المكتبة
 العربي  اإلجنةيزي  الفرنسية

 اصباحً  ۱٥:۱۱ اصباحً  ۱٥:۱۱ اصباحً  ۱۱:٣٠
 اصباحً  ٤٥:۱۱ امساءً  ٠۰:۱٢ امساءً  ۱٢:۱٥
 امساءً  ٣۰:۱٢ امساءً  ٤٥:۱٢ امساءً  ٠۰:۱
 امساءً  ۱٥:۱ امساءً  ٣۰:۱ امساءً  ۱:٤٥
 امساءً  ٠۰:٢ امساءً  ۱٥:٢ امساءً  ٢:٣۰
 امساءً  ٤٥:٢ امساءً  ٠۰:٣ امساءً  ۱٥:٣
 امساءً  ٣۰:٣ امساءً  ٤٥:٣ امساءً  ٤:٠۰
 امساءً  ۱٥:٤ امساءً  ٣٠:٤ امساءً  ٤٥:٤

 

  حفل موسيقي جميع مشتركي المؤتمر مدعوين لحضور 
  .مساء   ٨في تمام الساعة  2٠۱٦إبريل  ۱2الثالثاء في يوم 

 
  واملتحدثني: رنامج املؤمتربلةمزيد من املعةومات عن  

  Home/StaticPage.aspx?page=2016http://bibalex.org/bva/11الربنامج :

 m=/speakers/speakers.aspx2016http://bibalex.org/bva?1: املتحدثني

 

 

http://www.bibalex.org/BVA2016/attachments/staticpages/BVA%202016%20Tentative%20Program%206.04.2016%20Participants%20and%20Website(1).pdf
http://bibalex.org/bva2016/Home/StaticPage.aspx?page=11
http://bibalex.org/bva2016/speakers/speakers.aspx?m=1


 

 للتواصل
 يمان جمال عالماأ/           أ/ يسرا صبيح     

 أخصائي تنظيم فعاليات ومؤتمرات             رئيس وحدة مشروع البرامج العلمية       
 مركز الدراسات والبرامج الخاصة                                          مركز الدراسات والبرامج الخاصة       

  مكتبة اإلسكندرية                                                                 مكتبة اإلسكندرية                

      ٥۱٨۱داخةي:  ٤٨٣٩٩٩٩ (٢٠٣تةيفون: +)                     ٢٢٢٣داخةي:  ٤٨٣٩٩٩٩ (٢٠٣تةيفون: +)     
         ٤٨٢۰٤٦٩ (٢٠٣+)فاكس:                           ٤٨٢۰٤٦٩ (٢٠٣+)فاكس:          

    eman.gamal@bibalex.org :اإللكتوينالربيد              yousra.sobeih@bibalex.org :اإللكتوينالربيد  
 

  2016http://www.bibalex.org/bva: الرمسياملوقع 
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