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  اعالن ھام

  یعلن االتحاد العام لالثاریین العرب

  عن قبول ملخصات اعمال المؤتمر الثامن عشر

  الذي سیعقد بمشئھ اهللا بمدینھ الریاض بالمملكھ العربیھ السعودیھ

بحوثھم في موعد  االعضاء الراغبین في المشاركھ بسرعھ ارسال ملخصاتوعلیھ تھیب اداره االتحاد من الساده 
م وال یقبل اي ملخصات تأتي بعد ھذا التاریخ باالیمیل او البرید علي ان تقدم الملخصات ٢٠١٥فبرایر ٢٠غایتھ 

  -:وفقا للشروط االتیھ

 .العربیھ عبر العصور تفضل الموضوعات والدراسات ذات الصلھ المباشره بتاریخ واثار وحضاره الجزیره .١
جنیھ شاملھ تجدید العضویھ،بخالف ثمن التذكره والذي سیحدد ١٥٠٠رسم اشتراك اعمال المؤتمر للمصریین  .٢

 .الحقا حسب االتفاق مع شركھ الطیران
 .دوالر شاملھ رسم تجدید العضویھ٤٠٠رسم اشتراك اعمال المؤتمر لالعضاء العرب  .٣
جنیھ  ١٠٠٠داء فریضھ العمره عقب انتھاء اعمال المؤتمر تسدید مبلغ علي االعضاء المصریین الراغبین في ا .٤

مصري كمقدم حجز حتي یتسني لنا حصر االعداد النھائیھ وفتح تذكره السفر لتكون مسارھا 
 .الي جانب حجز الفندق بمكھ والتنقالت)القاھره:جده :الریاض:القاھره(

دوالر كمقدم حجز علي ان یقوموا بتعدیل ١٥٠دفع علي االعضاء العرب الراغبین في اداء فریضھ العمره  .٥
 .تذاكر سفرھم وفقا لرحلھ العوده من جده

نحیط الساده االعضاء علما بان اداره الجوازات بالخارجیھ السعودیھ قد حددت موعد نھائیا الستالم الكشوف  .٦
ل كشوف الحقھ بعد ،وال یجوز الداره االتحاد ارسام٢٠١٥مارس ٣الخاصھ باسماء االعضاء المشاركین وھو 

 .ھذا التاریخ المذكور
  .خلفیھ بیضاء ذات فوتوغرافیھصور  ٤مع عدد  صالح لمدة عام على االقل  جواز السفرمن صوره یقدم  .٧
بإسم  "بنك مصر" االعضاء العرب الراغبین في المشاركھ یقوموا بتحویل رسم االشتراك بالمؤتمر علي .٨

 .الصمد احمد سكرتاریھ االتحادنھال عادل عبد  \االنسھ
 .تماما  سبب یسقط حقھ في رد رسم االشتراك أليفي حالھ اعتذار العضو  .٩

،او لبحث من قبل اللجنھ العلمیھ اوفيتلتزم اداره االتحاد برد رسم االشتراك كامال في حالھ رفض ملخص ا .١٠
 .من المملكة  في حالھ عدم منح تأشیره الدخول

  محمد محمد الكحالوي.د.أ

  امین االتحاد العام لالثاریین العرب

 ورئیس اللجنھ المنظمھ                                                                                                            


