
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لىاػذ االشزران 

ٌٍّصرييٓ  

االشزران ثجحش ػًٍّ فً احذ        جىيه 1400

                     ِحبور اٌّإرّر ِٕفرداً 

    جٕيه    االشزران ثذوْ ثحش 500

 

ٌغير اٌّصرييٓ      
 دوالر     االشزران ثجحش ػًٍّ  فً احذ  350

                     ِحبور اٌّإرّر  

 دوالر     االشزران ثذوْ ثحش  250

 دوالر      ٌٍّرافك 200

 

فً حبٌخ اشزران أوثر ِٓ ثبحش فً اٌجحش اٌىاحذ 

يؼبًِ احذهّب وأٔه ِشزرن ثجحش واٌجبلىْ 

. ِشزرن ثذوْ ثحش 

 

يشًّ االشزران حضىر جٍسبد اٌّإرّر 

واٌّطجىػبد ؤشر األثحبس ثبٌّجٍخ اٌؼٍّيخ 

. واٌجرٔبِج اٌزرفيهي واٌزٕمالد اٌسيبحيخ 

 

ررسً االشزراوبد ثأسُ 
 

ِإرّر اٌسيبحخ اٌؼرثيخ 

 فرع جبِؼخ لٕبح –اٌجٕه االهًٍ اٌّصري 

اٌسىيس ثبالسّبػيٍيخ 
 

  11000153973: حسبة ثبٌذوالر رلُ 
 01000153977: حسبة ثبٌجٕيه اٌّصري 

 

 NBEGEGCXA301:سىيفذ وىد 
 

ػًٍ أْ يزُ ئرسبي ِب يفيذ سذاد ليّخ االشزران 

 او 002 064  3205020: ػًٍ فبوس رلُ 

. ػًٍ االيّيً اٌسبثك اإلشبرح ئٌيه 

 

 

 

اٌّىاػيذ إٌهبئيخ 

 
اسزالَ األثحبس 

1/9/2012 

ئػالْ األثحبس وبٍِخ 

25/9/2012 
 

اٌزسجيً ٌٍّإرّر  
يتم انتسجيم مه خالل االستمارة انمرفمت  

او عبر انمولع االنكترووي نهمؤتمر عهي 

انعىوان انتاني  

www.conf.safidt.org 
 

األثحبس وأوراق اٌؼًّ  
 

تمبم بأى مه انهغاث انعربيت أو االوجهيزيت 

 كهمت 300-250أو انفروسيت ، في دذود 

وتراعي انمواصفاث انشكهيت نهورلت 

انبذثيت عهي أال يزيذ عذد صفذاث انبذج 

. عه خمس عشرة صفذت كذذ ألصي 

وتمبم األبذاث وفماً نهمواعذ انمىظمت 

نهىشر بمجهت اتذاد انجامعاث انعربيت 

نهسيادت وانضيافت  كما هو موضخ عهي 

مولع انمؤتمر  

 

اإللبِـــــــخ 

اإللامت بفىذق ميركيور اإلسكىذريت وتتم 

مذمذ صالح  / بانتىسيك مع انذكتور

 01224567526/موبايم 

 

 
 

 

 

              
 

رحذ رػبيخ  
 

ارحبد اٌجبِؼبد اٌؼرثيخ  

ح لٕبح اٌسىيس ــــجبِغ

ح ـــــــــــوزارح اٌسيبح

 يــــوزارح اٌزؼٍيُ اٌؼبي

 هيئخ رٕشيط اٌسيبحــــخ

رٕظـــــُ 

جّؼيخ وٍيبد وِؼبهذ وألسبَ 

اٌسيبحخ اٌؼرثيخ 
 

ثبٌزؼبوْ ِغ 
اٌّؼهذ اٌؼبًٌ ٌٍسيبحخ واٌفٕبدق واٌحبست اآلًٌ 

 (اإلسىٕذريخ)ثبٌسيىف 
 

ِإرّر 

اٌسيبحخ اٌؼرثيخ اٌذوٌي اٌثبٌش 
رحذ ػٕىاْ  

 رؤيخ ِسزمجٍيخ ٌزّٕيخ اٌسيبحخ اٌؼرثيخ
 

 

 2012 ٔىفّجر 15-13فً اٌفزرح ِٓ 

ثّىزجخ اإلسىٕذريخ  

 

 

 

http://www.conf.safidt.org/


 

 

 

 

 

 

  

اسزّبرح االشزران 

ِإرّر اٌسيبحخ اٌؼرثيخ اٌثبٌش 

رؤيخ ِسزمجٍيخ ٌزّٕيخ اٌسيبحخ اٌؼرثيخ  

 

:.................................................... االسُ 

:................................................... اٌذوٌخ 

:................................................ اٌجٕسيخ 

:.............................................. اٌزخصص 

:................................................. اٌىظيفخ 

:............................................. جهخ اٌؼًّ 

 

: ٔىع اٌّشبروخ 

                 ارغت فً االشزران ثجحش 

                 ارغت فمط فً حضىر اٌّإرّر  

                 ِرافــــك 

: ػٕىاْ اٌجحش 

.............................................................

 .............................................................

 (اٌجريذ اٌؼبدي)ٔىع اٌّراسٍخ  

.............................................................

 ............................................................

 

:........................................ اٌرلُ اٌجريذي 

:.................................................  رٍيفىْ 

:................................................... فبوس 

:...................................... اٌجريذ االٌىزرؤً

 

ِىلغ اٌّإرّر 

www.conf.safidt.org 

 

ِىلغ اٌجّؼيخ 

www.safidt.org 

ِحبور اٌّإرّر 

 

  .إدارة التراث فى الوطن العربى .إدارة التراث فى الوطن العربى - - 
تنمية الموارد البشرية فى القطاع تنمية الموارد البشرية فى القطاع - - 

   . .السياحى والفندقىالسياحى والفندقى
األزمات السياسية واالقتصادية العربية - األزمات السياسية واالقتصادية العربية - 

  وأثرها عمى التدفق السياحىوأثرها عمى التدفق السياحى
جودة التعميم والتدريب السياحى لتنمية جودة التعميم والتدريب السياحى لتنمية - - 

  .الموارد البشرية فى الوطن العربى .الموارد البشرية فى الوطن العربى 
العالجية العالجية وومقومات السياحة اإلستشفائية مقومات السياحة اإلستشفائية   --

 المنتج  المنتج إثراءإثراءفى الدول العربية ودورها فى فى الدول العربية ودورها فى 
السياحى السياحى 

دور المواقع االلكترونية وشبكات التواصل - دور المواقع االلكترونية وشبكات التواصل - 
األجتماعى فى التسويق والترويج السياحى األجتماعى فى التسويق والترويج السياحى 

. العربى. العربى
سياحة الصحراء كمقوم من مقومات - سياحة الصحراء كمقوم من مقومات - 

. السياحة العربية. السياحة العربية
فى فى وأثرها وأثرها الحرف والصناعات اليدوية - الحرف والصناعات اليدوية - 

. تنمية السياحية العربية. تنمية السياحية العربية
المؤتمرات والمعارض ودورها فى تعظيم المؤتمرات والمعارض ودورها فى تعظيم - - 

  الدخل السياحىالدخل السياحى
التكامل العربى فى التسويق السياحى - التكامل العربى فى التسويق السياحى - 

  .والفندقى.والفندقى
  العربىالعربى  المواقع األثرية والسياحية فى الوطن        - المواقع األثرية والسياحية فى الوطن        - 

 

 

 

 

 

 

 اٌّراســـــــالد

 
 

ترسم انمهخصاث واألبذاث بانبريذ 

: االنكترووي انتاني 
fthmegypt@hotmail.com 

 

أو ثبٌجريذ اٌؼبدي  

: ػًٍ اٌؼٕىاْ اٌزبًٌ 
 

ِىزت ػّيذ اٌىٍيخ 

 وٍيـــخ اٌسيبحخ واٌفٕبدق  

 جبِؼخ لٕبح اٌسىيس 

 

ِحبفظخ اإلسّبػيٍيخ  

 41522اٌرلُ اٌجريذي 

 جّهىريخ ِصر اٌؼرثيخ

 

http://www.conf.safidt.org/
mailto:fthmegypt@hotmail.com

