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  فالاستمارة العضوية باإل
  

 العضوية فئةاختر  -١
قوميةاالتحادات ال    المؤسسات األساسية     يورو ١٢٧ التابعون األفراد  
االتحادات الدولية    المعاهد     /مؤسساتلوحدات تابعة ليورو ٥٦  التابعون الطلبة  
اتحادات أخرى    المكتبات المدرسية            

وظف واحدمؤسسات بحثية يعمل بها م  
  

الخاص بالعضوية على  جزء، برجاء الرجوع إلى نشرة العضوية أو زيارة اللمزيد من المعلومات عن كل فئة
  www.ifla.org/membership : موقعنا االلكتروني

  
  

 برجاء استيفاء البيانات التالية  -٢
 

  بعين فقطمأل بواسطة التابيانات تُ ⇐
  ___________________________: اسم العائلة _________________________: االسم 

  
  بواسطة االتحادات والمؤسسات فقط بيانات تمأل ⇐

  _______________________________________________________: اسم المؤسسة 
  _____________________________________:  لالستفسار أو االستعالم يمكن االتصال بـ

  ___________________________________________________________ :المسئول
  ____________________________________________________: الموقع االلكتروني 

  
   فئاتمألها كل الت بيانات ⇐

  __________________________________) : العنوان أو الصندوق البريدي(العنوان البريدي 
_________________________________________________________________  

  ____________________________: الكود البريدي ____________________ : نة المدي
  _____________________:دولة ال_________ _________________ :المحافظة/ الوالية 

  ________________________________: فاكس _____________ _________: ون تليف
  _____________________________________________________: البريد االلكتروني 

 
 

 :برجاء استيفاء البيانات التالية الخاصة بالسداد -٣
 اء إرسال فاتورة بمصاريف العضويةبرج  

  دي لصالح شيك بنكي أو تحويل بري(مرفق إشعار السدادIFLA HQ(  

  ويل بنكي على أحد البنوك التاليةالسداد عن طريق تح���  

Postbank N. 351460 
(IBAN: NL97 PSTB0000351460; BIC: PSTBNL21) 

  أو
ABN-AMRO Bank NV, Account N.: 51 36 38 911 

(IBAN : NL23 ABNA 0513638911; BIC : ABNANL2A) 
  
 �� اد
  :���ن�����ت ا�����  ا��

 فيزا     كارت ماستر     كارت أمريكان اكسبريس  
  __________________________يورو     :القيمة المخصومة

  _____________________: تهصالحي انتهاء تاريخ ـــــــــــــــ:  ارترقم الك
  ______________________________________________: االسم المكتوب على الكارت

  _____________________:  التاريخ     ___________________:  التوقيع
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  أقسام اإلفال
  بهاتي تود التسجيل األقسام الاختر  -٤

  برجاء الرجوع إلى نشرة العضوية: العضويةفئة يختلف التسجيل المجاني باألقسام حسب 
 □  التعليم والتدريب - ٢٣  □  المكتبات القومية  -١
 □  النظريات المكتبية والبحث العلمي - ٢٤ □  المكتبات األكاديمية والبحث العلمي  -٢
 □  أفريقيا - ٢٥ □  الخدمات المكتبية والبحثية البرلمانية -٣
 □  آسيا والدول الواقعة على المحيطات - ٢٦ □  المكتبات الحكومية  -٤
 □  البحر الكاريبي أمريكا الالتينية ودول - ٢٧ □  مكتبات العلوم االجتماعية  -٥
 □  مكتبات الصحة العامة والعلوم البيولوجية - ٢٨ □  مكتبات العلوم الجغرافية والخرائط  -٦
 □  التصنيف والتكشيف - ٢٩ □  مكتبات العلوم والتكنولوجيا -٧
 □  مكتبات الفنون - ٣٠ □  المكتبات العامة  -٨
 □  ات تخدم أشخاص لديهم صعوبة في الرؤيةمكتب - ٣١ □  الخدمات المكتبية لذوي االحتياجات الخاصة -٩
 □  الخدمات المكتبية للشعوب متعددة الثقافات - ٣٢ □  مكتبات األطفال والنشء - ١٠
 □  محو األمية والقراءة - ٣٣ □  المكتبات المدرسية ومراكز المصادر المعلوماتية - ١١
 □  اإلدارة والتسويق - ٣٤ □  الببليوجرافيا - ١٢
 □  وسائط السمع بصرية والوسائط المتعددةال - ٣٥ □  الفهرسة - ١٣
 □  الخدمات المرجعية والمعلوماتية - ٣٦ □  التزويد وتنمية المقتنيات  - ١٤
 □  علم األنساب والتاريخ المحلي - ٣٧ □  مشاركة المصادر واالستعارة الداخلية - ١٥
 □  الجرائد - ٣٩ □  الدوريات ومصادر أخرى مستمرة - ١٦
 □  إدارة االتحادات المكتبية - ٤٠ □  ارات رسميةمعلومات حكومية وإصد - ١٧
 □  محو األمية المعلوماتية - ٤٢ □  المخطوطات والكتب النادرة - ١٨
 □  التنمية المهنية المستمرة والتعلم الوظيفي - ٤٣ □  الحفظ والترميم - ١٩
 □  نالمكتبات المترو بوليتا - ٤٦ □  المنشآت المكتبية والمعدات - ٢٠
 □  إدارة المعرفة - ٤٧ □  لوماتتكنولوجيا المع - ٢١
 □  المكتبات القانونية - ٤٨ □  اإلحصاءات والتقييم - ٢٢
  

  .مجاناً يةتحادات المكتباالفي قسم إدارة  كل أعضاء االتحادات يتم تسجيلهم تلقائيا ⇐
على  أفريقيا، آسيا والدول الواقعة(بهذه األقاليم  مقيمينحق التسجيل المجاني في قسم األنشطة اإلقليمية لل ⇐

  ).المحيطات وأمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي
  ).٢٠٠٩مصاريف (واحد وخمسون يورو سنويا لكل قسم : مصاريف التسجيل بقسم إضافي 

  
 فالستمارة كاملة للمركز الرئيسي لإلبرجاء إرسال اال -٥

  : العنوان البريدي
IFLA Headquarters  

Membership Office 
P.O.Box 95312 

2509 CH The Hague 
Netherlands 

  :الفاكس
IFLA Membership  

+31-70-3834827  

  بالنسبة للدول العربية 
  :العنوان البريدي

  مركز اإلفال للمكتبات ومراكز المعلومات الناطقة باللغة العربية
  مكتبة اإلسكندرية 

  ، الشاطبي ١٣٨. ب.ص
  ٢١٥٢٦اإلسكندرية 

  جمهورية مصر العربية
  :الفاكس

٢٠٣( ٤٨٢٠٤٦٠(+  
  

في حالة وجود أية استفسارات أخرى، برجاء االتصال بالمسئول عن العضوية باإلفال على البريد االلكتروني 
  membership@ifla.org: التالي

  
www.ifla.org 


