مؤتمر بيوفيجن اإلسكندرية۲۰۲۰ ،
دليل إجراءات التسجيل
 ۱۱-٩إبريل ۲۰۲۰

مركز املؤمترات ،مكتبة اإلسكندرية
باإلسكندرية ،مصر

www.bibalex.org/BVA2020

كيف يمكنني التسجيل في المؤتمر؟
ملء

تسديد

استئمارة التسجيل

رسوم االشتراك

Form

2

1

تسلُّم

بريد إلكتروني من منظمي
المؤتمر يؤكد اكتمال تسجيلك
في المؤتمر وتسلُّم رسوم
اشتراكك

4

إرسال

صورة من «وثيقة السداد»

3

ما رسوم االشتراك في المؤتمر؟
حتدد رسوم االشرتاك يتم حسب وقت الدفع والشريحة /الفئة اليت يندرج تسجيلك فيها.
الفئة /الشريحة

عرض خاص
حتى  ۳۰سبتمبر
۲۰۱۹

۱أكتوبر ۲۰۱۹
إلى
 ٣۰نوفمبر ۲۰۱۹

 ۱ديسمبر ۲۰۱۹
إلى
۲۹فبراير ۲۰۲۰

للمصريين
للطالب وحديثي
التخرج
) (۲۰۱۹-۲۰۱٥

جنيها مصريًّا
ً 200

 250جنيه مصري

جنيها مصري
ً 310

لألكاديميين

 450جنيه مصري

جنيها مصريًّا
ً 560

 700جنيه مصري

آلخرين

جنيها مصريًّا
ً 680

 850جنيه مصري

للطالب وحديثي
التخرج

دوالرا أمريكي
ً 90

دوالرا أمريكي
ً 112

لألكاديميين

دوالرا أمريكي
ً 445

 556دوالر أمريكي

آلخرين

 500دوالر أمريكي

جنيها مصريًّا
ً 1060

لغير المصريين

دوالرا أمريكيًّا
ً 625

دوالرا أمريكي
ً 140
دوالرا أمريكي
ً 695
 780دوالر أمريكي

يرجى العلم أن رسوم التسجيل تحدد حسب وقت تسديد رسوم االشتراك ،وليس وقت ملء استئمارة التسجيل.
آخر موعد للتسجيل والدفع هو  29فبراير  2020أو باكتمال األعداد.

كيف أتعرف الفئة /الشريحة التي أنتمي إليها؟
 -۱الطالب
 -۲األكاديميون

 -۳آخرون

̶ طلبة الجامعات
 حديثو التخرج (من خريجي عام  ۲۰۱٥إلىعام .)۲۰۱۹
̶ طلبة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)

أعضاء هيئة التدريس والباحثون

اإلداريون والعاملون بأية جهة حكومية أو
غير حكومية (قطاع عام أو خاص)

كيف أسدد رسوم االشتراك في المؤتمر؟
هناك ثالثة طُرق:

ما المقصود بـوثيقة السداد؟
الدفع
النقدي

وثيقة السداد هي تذكرة
المؤتمر.

للدفع اإللكتروني
البريد اإللكتروني هو الذي يؤكد
عملية التحويل.

”وثيقة السداد“ هي ما يثبت الدفع.
وهي تختلف بحسب الطريقة التي
سددت بها الرسوم.

كيف يمكنني إرسال صورة من وثيقة السداد لمنظمي المؤتمر؟

في حالة
الدفع النقدي واإليداع
البنكي

الدفع اإللكتروني
يرجى إرسال الرسالة اإللكترونية التي
تؤكد إتمام عملية التحويل إلى البريد
التالي:

يرجى تحميل /رفع صورة من الوثيقة يف اجلزء املخصص هلا على املوقع الرمسي
للمؤمتر من خالل استئمارة التسجيل .ستجدون اخلانة حتمل اسم
Upload Proof of Payment/ Receipt

yousra.sobeih@bibalex.org
Maggie.mohammed@bibalex.org

BioVisionAlexandria@bibalex.org

يمكنك إرسال صور من وثيقة السداد عرب الربيد اإللكرتوين إىل:
 yousra.sobeih@bibalex.orgو
Maggie.mohammed@bibalex.org
BioVisionAlexandria@bibalex.org

س:

لقد قمت بملء وإرسال استئمارة التسجيل الخاصة بي ،وتسلمت البريد اإللكتروني الذي به رقم تسجيلي

في المؤتمر وكلمة المرور ،فهل هذا يعني أنني أتممت التسجيل في المؤتمر؟

ج :ال ،عليك أن تقوم بدفع رسوم االشرتاك يف املؤمتر ،وإرسال صورة من وثيقة السداد ملنظمي املؤمتر.

س:

كيف أعرف أن تسجيلي في المؤتمر قد تم تأكيده ،وأنكم تسلمتم مصاريف االشتراك الخاصة بي؟

ج :عندما يصلك عرب بريدك اإللكرتوين رسالة تأكيد إلكترونية من منظمي املؤمتر تفيد بأن اشرتاكك
قد تأكد ،وأنه قد مت تسلم الرسوم اخلاصة بك.

س :هل هناك تخفيضات على مصاريف االشتراك؟

ج :نعم ،هناك تخفيضات وعروض خاصة الشرتاك اجملموعات حيُث ميكنك أن تُكون جمموعة من مخسة
أفراد أو أكثر.
عدد أعضاء المجموعة

نسبة الخصم

5-9
10-above

25%
50%

س :كيف لي أن أشترك في مجموعة؟

ج :ميكنك أن تُكون مجموعة من خمسة أفراد أو أكثر من معارفك أو أصدقائك أو زمالئك يف الدراسة أو
العمل ممن يهتم حبضور املؤمتر.

س :ما المقصود باشتراك المجموعات“"Group Registration؟

ج :عندما يقوم مخسة أشخاص أو أكثر بتسديد رسوم االشرتاك بشكل مجاعي ،سيحصلون على رسوم اشرتاك
كل عضو يف اجملموعة على رسوم اشرتاك خمفضة باملقارنة برسوم
لكل منهم؛ إذ حيصل ُّ
خمفضة ٍّ
االشرتاك اليت سيدفعها يف حالة قيامه بالدفع بطريقة فردية.
مالحظة :تسديد رسوم االشرتاك اجملموعات يتم عن طريق الدفع اإللكرتوين أو التحويل البنكي فقط.

س:

علي ملء استئمارة تسجيل بشكل فردي؟
أنا عضو في مجموعة ،فهل يجب َّ

كل عضو على
كل عضو /مشرتك يف أي جمموعة ملء استئمارة تسجيل منفصلة (أي ِّ
ج :نعم ،على ِّ
حدة)؛ وذلك لضمان تسجيل بياناتك يف قاعدة بيانات املؤمتر ،وكي حتصل على رقم التسجيل
اخلاص بك .Conference ID

ما إجراءات التسجيل للمجموعات وكيفية سداد الرسوم؟

١

كل عضو على حدة).
كل عضو /مشترك في المجموعة ملء استئمارة تسجيل منفصلة (أي ُّ
على ِّ

٢

يقوم ممثل عن المجموعة بتسديد قيمة اشتراك المجموعة؛ عن طريق الدفع اإلليكتروني عبر الموقع أو التحويل البنكي.
للتحويل البنكي :برجاء مراجعة المعلومات البنكية المذكورة في البريد اإلليكتروني يصل لكل مشترك فور إتمام ارسال
استمارة التسجيل.

٣

يقوم ممثل عن المجموعة بإرسال تفاصيل تسجيل المجموعة كاملة (أسماء أعضاء المجموعة ،رقم التسجيل بالمؤتمر،
المبلغ المدفوع من كل عضو وإجمالي المدفوع) مع ما يثبت عملية الدفع (إيصال بنكي أو الرسالة البريدية التي تؤكد
الدفع) إلى منظمي المؤتمر.
سيصل كل عضو من أعضاء المجموعة بعد فترة وجيزة بريد إلكتروني يؤكد إتمام تسجيله في المؤتمر واستالم رسوم
االشتراك الخاصة به.

مالحظات هامة

۱

بعد تسديد رسوم المجموعات برجاء ارسال قائمة موحدة باألسماء ،أرقام الرقم القومي ،وأرقام التسجيل ID

 Conferenceالخاصة بكل عضو ،والرسوم المدفوعة من قِبل كل عضو وإجمالي المبلغ المدفوع

للمجموعة.

۲

يجب ارسال بيانات تسجيل المجموعات وما يثبت الدفع فور تسديد الرسوم وبحد أقصى في نفس شهر الدفع..

ملحوظة عامة :آخر موعد للتقدم للتسجيل لألفراد والمجموعات وإتمام الدفع هو ۲٩فبراير  ۲۰۲۰أو باكتمال
األعداد.

س:

هل هناك أي عروض خاصة بتسجيل المجموعات؟

وعروضا خاصة للمجموعات ،بدءًا من مخسة أفراد.
ج:نعم ،نقدم خصومات
ً

س:

عدد أعضاء المجموعة

نسبة الخصم

5-9
10-above

25%
50%

أنا عضو في مجموعة ،فكيف أعرف أن تسجيلي قد تم تأكيده؟

ج:سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني من أحد منظمي املؤمتر ليؤكد أن التسجيل قد اكتمل.

س :أنا طالب غير مصري (أجنبي) وأدرس بجمهورية مصر العربية ،فهل أسدد رسوم الطالب األجنبي
(غير المصري)؟ أم هل يمكنني دفع مصاريف الطلبة المصريين؟

ج:إذا كنت تدرس يف إحدى اجلامعات املصرية أو إحدى اجلامعات داخل مصر ،وحتمل بطاقة تعريف
تؤكد ذلك ،وتعيش خالل فرتة دراستك جبمهورية مصر العربية ،حيق لك تسديد رسوم اشرتاك
كطالب مصري.

إذا كان لدي أي استفسارات أخرى عن المؤتمر ،فبمن يمكنني االتصال؟

الموقع اإللكتروني
الرسمي للمؤتمر

3

أ .يسرا صبيح

بريد إلكرتوينyousra.sobeih@bibalex.org :

www.bibalex.org/BVA2020

Twitter

1

مركز الدراسات والبرامج
الخاصة CSSP

4

https://twitter.com/BioVisionAlex

تليفون )+203(4839999 :الرقم الداخلي:
 2223أو 1256
أ .ماجي محمد
بريد إلكرتوين:
Maggie.mohammed@bibalex.org
 2تليفون )+203(4839999 :الرقم الداخلي:
2379
أو
BioVisionAlexandria@bibalex.org

Facebook

https://www.facebook.com/biovisionalexandria

