
 

   ALA-SIBFالمكتبات مؤتمر 

 التسجيل

 12إلى  10 في الفترة من ALA األمريكية اتوجمعية المكتب SIBF للكتاب الدولي الشارقةالذي ينّظمه كلٌّ من معرض و الثاني  السنوياألمريكية  جمعية المكتبات سينعقد مؤتمر

 أمناء من الخبراتإلى  البرنامج وسيستند. 34 في نسخته الـ للكتاب الدولي الشارقة معرض خاللوذلك  المتحدة، العربية اإلماراتدولة  – الشارقة كسبوا مركز في 2015 نوفمبر

 المكتبات ألمناء المواضيع من واسعة مجموعة تضم رامجب يومينالذي سينعقد على مدى  المكتبات مؤتمر يقدمو. أخرى ودول المتحدة الواليات من وكذلك المنطقة في المكتبات

 .والخاصة يةوالحكوم ةيوالمدرسوالعامة  األكاديمية

 اإلمارات دولة دخول تأشيرة حول معلومات على الحصول ميمكنك. المتحدة العربية اإلمارات دولةل لدخول تأشيرة   لىإ حاجة  م بكنت معرفتكم إن من تأكديرجى ال التسجيل،ب البدء قبل

 .الصفحة هذهمن خالل زيارة  المتحدة العربية

 عبر عنوان البريد اإللكتروني التواصل معنا يرجى الحدث، هذا خصم األعضاء لحضورعلى  لحصولل ALA األمريكية اتإلى جمعية المكتب االنضمام في ونترغب مكنت إذا

intl@ala.org  ون إلى معلومات عضويتكم للحصول على الخصمستحتاج. تسجيلبال البدء قبل. 

 ليال   3 لمدة قامة  اإل، يحق لكم حينئذ  الحصول على تعويض  يتمّثل بقيمة الكتاب معرض في دوالر أمريكي 10,000كتب  وغيرها من مواد بقيمة  تزيد عن  لشراء ونتخطط مكنت إذا

دوالر  10,000بقيمة  إضافية شراء عملية كلفي الفندق عن  ليال   3 قيمة إقامة  لمدة على للحصولمؤّهالً أيضاً  إضافي واحد   شخص  وسيكون . الذي تقيمون به الفندق في

تكونوا  أن ونتتوقع كمأنب النموذج هذا ملء عند إشارة  م بوضع قمت إذا. تردةالمس المبالغ للحصول على الفندقاإلقامة في  لياليايصاالت و المشتريات إيصاالت تقديم يجب أمريكي.

 .لمتابعةل مباشرةً  مبك االتصال سيتم ،مؤّهلين لهذا التعويض المادي

 في للمجموعة األساسية االتصالفي قائمتكم يمّثل جهة  المسّجل األول الشخص يكون أن من التأكد الرجاء. واحدة مؤسسة/  لمكتبة متعددة (اتودفع) تسجيل يمكن تنفيذ عمليات

 .أخرى أسماء إلضافة األول التسجيل من االنتهاء بعد التعليمات اتباع يرجى. الشارقة في الموقع

 أسعار التسجيل في المؤتمر

 دوالر أمريكي( 70درهم إماراتي ) 250األمريكية:  األعضاء في جمعية المكتبات 

 دوالر أمريكي( 100درهم إماراتي ) 350األمريكية:  غير األعضاء في جمعية المكتبات 

 تتضمن رسوم التسجيل ما يلي

 متسجيلك بعد دعوة خطاب 

  والعربية اإلنجليزية باللغة األخرىجلسات وال المؤتمر برامج كلإمكانية حضور 

 التخصصية جلساتإمكانية حضور ال 

  المكتبات ضرمعو أمناء المكتبات صالة إلى الوصولإمكانية 

  للكتاب الدولي الشارقة معرضإمكانية حضور 

 الشاي/  القهوة واستراحات غداءَتي وجب 

 المؤتمر بعد الجلسات تسجيالت ميعإمكانية الحصول على ج 

 برنامجال وكتاب المؤتمر حقيبة 

 شخصياً المؤتمر  حضور بعد مشاركة شهادة. 

 

 .لحسابك للعودة هنا دخولك سجل ، بالتسجيل بدأت اذا    .اإللكتروني بريدك  باستخدام حساب افتح التسجيل، عملية لبدء

 التسجيل

 

الدخول تسجيل  
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