
 

 
 

 

 المصريات   لعلماء   عشر   الثالث   الدولي   المؤتمر 

 الثاني  المنشور
 األعزاء،  زمالئنا

  المصريات لعلماء عشر الثالث الدولي للمؤتمر األول المنشور مع الكريم تفاعلكم على نشكركم
 اللجنة عن بالنيابة وذلك العالم حول زمالءال  من استقبلناها التي الرائعة البحثية الملخصات وعلى

 وتقييم يالمبدئي البرنامج عن ومحدثة إضافية  معلومات الثاني المنشور يتضمن  للمؤتمر. المنظمة
 خاصة وأسعار الدفع وطرق والرسوم والتسجيل العلمية الملصقات وتعليمات الملخصات األقران
  الهامة. والتواريخ  التأشيرات وطلب  للفنادق

 الداعمة المؤسسات 

   

 لآلثار القومي المتحف
www.rmo.nl/ar 

 ليدن  جامعة
www.universiteitleiden.nl/en 

 المصريات  لعلماء الدولية الجمعية
www.iae-egyptology.org 

   

   

 بليدن  المنطقة دراسات معهد
www.universiteitleiden.nl/en/hum
anities/institute-for-area-studies 

 البرديات لدراسة ليدن معهد
www.universiteitleiden.nl/en/hu
manities/papyrological-institute 

  الشرق لدراسات الهولندي المعهد
 األوسط 

www.nino-leiden.nl 

http://www.rmo.nl/ar
http://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.iae-egyptology.org/
http://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies
http://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies
http://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/papyrological-institute
http://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/papyrological-institute
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 الشركاء 
 ) NVIC( بالقاهرة الفلمنكي الهولندي المعهد

https://www.universiteitleiden.nl/en/nvic 
 leiden.nl-www.trc  (TRC) النسيج أبحاث مركز •
 Pleyte Dispuut ليدن في القديم األدنى الشرق لدراسات الطالبية المؤسسة •
 https://allardpierson.nl/en أمستردام بيرسون، آالرد متحف •
 https://hortusleiden.nl بليدن النباتات حديقة •
 mhttps://asegyptology.co (ASE) المصريات لطالب الدولية الجمعية •

 العلمية  اللجنة
 المقدمة. البحثية العروض جميع ومراجعة الدراسية الشؤؤن في بالبحث العملية اللجنة تقوم

 هولندا   في  الزمالء  من   المنظمة  الداعمة  المعاهد  من  نخبة  من  ليةالعم  اللجنة  أعضاء  اختيار  تم
 . https://ice2023.com/ar/about هنا انظر القائمة على لإلطالع وبلجيكا،

 المنظمة اللجنة أعضاء
 :۲۰۲۳ اتالمصري لعلماء عشر الثالث الدولي للمؤتمر المنظمة اللجنة أعضاء

• Kaper E. Olaf Prof.Dr ،(رئيس) ليدن  جامعة 
• Müller Miriam Dr ليدن  جامعة الصندوق)، (أمين 
• Staring Nico Dr ،(السكرتاريا) لييچ وجامعة ليدن جامعة   
• Heel van Donker Koen Dr، البرديات لدراسة ليدن معهد 
• Kruijf M. Fania ،ليدن  جامعة ماجستير 
• Mahran Noha، بالقاهرة  لآلثار الفلمنكي لهولنديا المعهد 
• Cruz la de García Martín Andrés ،ماجستير  

 ليدن جامعة األوسط، الشرق لدراسات الهولندي المعهد
• Soliman Daniel Dr، لآلثار  القومي المتحف 
• Zoest van H. Carolien ،ماجستير  

 ليدن جامعة األوسط، الشرق لدراسات الهولندي المعهد

 ر المؤتم  بيان
 ويهدف   القديمة".  مصر  "مستقبل  هو  ۲۰۲۳  المصريات  لعلماء  عشر  الثالث  الدولي  المؤتمر  عنوان

  المؤتمر   ويسعى  المصريات؛  لعلم  أوسع  فهم  تجاه  الحوار  سبل   وفتح  الحالية  المعرفة  إلظهار  المؤتمر
  والعالم   لمعاصرا  المجتمع  في  القديمة  مصر  مكانة   هي  ما  مثل:  األسئلة  بعض  عن  اجابات  لتقديم

  أصوله   عن  بعيًدا  قدًما  نمضي  كيف  بالمستقبل؟  جالالم  أبحاث  عالقة  على  نؤكد  وكيف  األكاديمي؟
 الدراسية   المعايير  على  الحفاظ  يمكننا  كيف  الوصول؟   وتمكين  للشمولية  احتضاًنا  االستعمارية

  نحقق   كيفية  وأخيًرا،  امعي؟ الج  التعليم  في  المستحدثة  التيارات  مواجهة  في  البحثية  والكيانات  الجامعية
 زميل   لكل  تضمن  آمنة  بيئة  في  األفكار  وتبادل  العالم،   حول   المصريات  دارسي  بين  الفعال  التواصل

   متوازن؟ بشكل مسموًعا  صوته له يكون أن

 المصريات   مجال  في  والمستقبلية  الحالية  األبحاث  ألحدث  عرض  منصة  بمثابة  المؤتمر  سيكون
 المذكورة   للمؤتمر  المحورية  األسئلة  بين  الربط  في  المساهمين  المؤتمر  يشجع  المتعددة.  بفروعها

  موضوعات   على  للتركيز  الفرصة  بإتاحة  المؤتمر  يقوم   أن  على  الفردية  مشاركاتهم  إلى  باإلضافة  أعاله
 حرة.  منفصلة نقاش حلقات في رئيسية

  باإلنجليزية   العامة  وماتالمعل  معظم  إتاحة  وسيتم  لغاته  من  كواحدة  العربية  اللغة  المؤتمر  ويعتمد
  المتغير. األكاديمي والمشهد المصريات علم في المصري الدور  أهمية على تأكيًدا والعربية

https://www.universiteitleiden.nl/en/nvic
https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/
https://allardpierson.nl/en
https://hortusleiden.nl/
https://asegyptology.com/
https://ice2023.com/ar/about


 الثاني  المنشور
 ٢٠٢٢ ديسمبر ١

 ٢٠٢٢ ديسمبر ١٤ نسخة

  10 من 3 صفحة

 والمحاور  الموضوعات
 أو النقاش حلقات  أو المحاضرات في يةالتال بالموضوعات – خاص بشكل – المؤتمر حبوير

  الملصقات:

   اآلثار في المناخ وتغير المناخ •
   الرقمي المصريات علم •
  المصريات في  البينية التخصصات أبحاث •
  المتاحف وعلم المصريات •
  األبحاث ونشر المصريات •

 

  المصريات علم تأريخ •
   مشروعة غير المصرية اآلثار تجارة •
  المصريات في والتنوع التضامن •
  القديمة لمصر الدولي المنظور •
 القديم المصري التراث على الحفاظ •

 

 دولي مؤتمر أي عليها يقوم التي الموضوعات ضمن إرتكاز نقاط بمثابة الموضوعات هذه  ستكون
 والنصوص واألدب واللغة والتاريخ والعمارة  والفن االجتماعية والحياة اآلثار المصريات: لعلماء

 والمجموعات.   والمتاحف والديانة

 ليدن لمدينة   خريطة
 الهامة  المواقع توضيح مع

 

 اإللكتروني: موقعنا على  والفنادق) المؤتمر عقد مواقع توضيح (مع االنترنت على ليدن لمدينة خريطة
https://ice2023.com/en/hotels 

https://ice2023.com/en/hotels
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 المبدئي  البرنامج 

 المشاركين  وتسجيل الوصول ۲۰۲۳ أغسطس ٥ السبت يوم

 االحتفالية  االفتتاحية الجلسات المشاركين، تسجيل ۲۰۲۳ أغسطس ٦ األحد يوم

 في موازية جلسات (ستة عمل وورش تقديمات ۲۰۲۳ أغسطس ۱۱ الجمعة - ۷ االثنين
 الى باإلضافة ليدن) وسط  في مختلفين موقعين

 الملصقات  تقديم

 المؤتمر عشاء عمل، وورش تقديمات ۲۰۲۳ أغسطس ۱۰ الخميس

 الختامي  الحفل عمل، وورش تقديمات ۲۰۲۳ أغسطس ۱۱ الجمعة

 المشاركون 
  للباحثين   المصريات  فروع   جميع  في  األبحاث  أحدث  ومناقشة  لعرض  منصة  بمثابة  المؤتمر  سيكون

  معايير ال  أعلى  على  النطاق   واسعة  موضوعات  بتقديم  المشاركين  سيقوم  الخبرة.  وذي  المبتدئين
  المصريات. بمجال

 للجمعية سارية عضوية حاملي من المشاركين يكون أن يجب علمي، ملصق أو بحثية أوراق لعرض
 زيارة برجاء عضويتك، تجديد أو للجمعية جديدة عضوية على للحصول المصريات. لعلماء الدولية

   join-to-egyptology.org/how-https://www.iae الموقع:

 التقديم. باب غلق تم
 .۲۰۲۳ مارس ٣١ حتى الملصقات لتقديم معاد آخر

  بدءًا المشاركين مع والتواصل المقدمة والملصقات لألبحاث األقران تقييم نتائج عن اإلعالن سيتم
 فبراير ٢٨ قبل التسجيل رسوم لدفع بدعوتك سنقوم البحثية األوراق قبول حالة في .ديسمبر ١٥ من

 .لميع ملصق تقديم أو كمستمع للحضور دعوتك سيتم القبول عدم حالة في و الملصقات أو ۲۰۲۳

 الملصقات  تعليمات

  أوقات عن اإلعالن وسيتم المؤتمر مقر في حاضرين يكونوا أن الملصقات عارضي على يجب
  موقع على الملصقات لمقدمي المعلومات من المزيد نشر يتم أن على البرنامج في اتالمناقش
  مقدمي على سيكون الثالث. المنشور وفي )https://ice2023.com/ar/participants( هنا: المؤتمر

  قبول حالة في التالية اإلرشادات اتباع برجاء ،المؤتمر لمقر الملصقات تسليم و طباعة الملصقات
 :بك الخاص قالملص ملخص

 مم 841 وعرض مم 1189 ارتفاع :A0 حجم في الملصقات جميع يكون أن يجب •
 مقروء  النص  يكون  وأن  متر  5  بعد  على  وواضح  مقروء  الملصق  عنوان  يكون  أن  يجب •

 متر 1.8 بعد على
  الكبيرة   الجداول  تجنب  مع  معلوماتال  لتوضيح  وبيانية  تخطيطية  رسوم  استخدام  يفضل •

 أولية   معلومات على تحتوي التي
 الجودة  عالية صور استخدام يفضل •
   المستخدمة للصور الملكية حقوق إضافة مسؤولية الملصق مقدم على •
 والنصوص الصور بين الملصق محتوى يتوازن أن يجب •

https://www.iae-egyptology.org/how-to-join
https://ice2023.com/ar/participants
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 الملصق بلغة أصلي متحدث قبل من النص مراجعة يرجى •
 عملهم  جهات إلى اإلشارة  مع الملصق في المساهمين جميع ذكر يجب •

 البحثية  المشاريع وداعمي  المعاهد شعارات بوضع سمحي •

 الملصقات  عارضي تسجيل

 ٢٠٠ العنوان يتعدى ال وأن بالمسافات حرف ١٨٠٠ للملصقات المقدمة الملخصات تتعدى ال أن يجب
 الملصق نص تقديم يمكن ولكن العربية أو اإلنجيزية اللغتين من بأي الملخصات تقديم يجب حرف.

  األلمانية). أو الفرنسية أو العربية أو (اإلنجليزية المؤتمر لغات من لغة بأي

  البحثية. األوراق أو للملخصات الترجمة خدمات تقديم يتم لن أنه العلم برجاء

 سابًقا حةالموض المؤتمر وموضوعات محاور بأحد  العلمي الملصق صلة الملخص يوضح أن يجب
  الملخصات لتقديم معاد آخر يكون أن على الملصق قبول عند التسجيل تأكيد  سيتم المؤتمر. ببيان

  (رسوم المبكر للتسجيل معاد آخر أن باالعتبار األخذ يجب ولكن ۲۰۲۳ مارس ٣١ هو للملصقات
 .۲۰۲۳ فبراير ٢٨ هو مخفضة)

 المقبولين  الملصقات عارضي
 المؤتمر في العلمي الملصق تقديم عليهم •
 المؤتمر وقائع مجلد في يميةأكاد كمقالة الملصق تقديم يمكنهم •
 الترحيبية  المؤتمر مجموعة على سيحصلون •
 الترحيبي  الحفل حضور يمكنهم •
 للمؤتمر  الموازية األساسية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 للمؤتمر  االجتماعية األحداث جميع حضور يمكنهم •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •
 االستراحات  خالل والقهوة الشاي من بالمشروبات االستمتاع يمكنهم •
 لآلثار  القومي للمتحف مجانية دخول تذكرة على سيحصلون •
 النباتات  لحديقة مجانية دخول تذكرة على سيحصلون •

 الحضور  تسجيل

  كانوا   اذا  الرسوم  ةقيم  وتتفاوت  ملصقات  أو  بحثية  أوراق  يقدموا  لم  الذين  المؤتمر  زوار  هم  الحضور
  من   على  يتحتم  المؤتمر.  رسوم  سداد  وقت  على  وبناءً  المصرية  الجنسية  حاملي  من  أو   الطالب  من

  للحضور   المبكر  للتقديم  معاد  آخر  الجامعة.  من  قيد  بإثبات  التقدم  كطالب  للمؤتمر  بالتسجيل  يقوم
 االطالع). (برجاء الحضور. رسوم سداد بعد التسجيل تأكيد سيتم أنه العلم مع ۲۰۲۳ فبراير ٢٨ هو

 حضور   في  الرغبة  حال  في  المصريات  لعلماء  الدولية  للجمعية  سارية  عضوية  حمل  المشاركين  على  يجب
 قبل   من  منظم  حدث  أي  على  الشرط  هذا  وينطبق  المؤتمر  في  المصريات  لدارسي   عامة  تجمعات  أي

 اإللكتروني   الموقع  هذا  زيارة  برجاء  الجمعية،  عضوية  تجديد  أو  لالشتراك  المؤتمر.  فترة  خالل  الجمعية
join-to-egyptology.org/how-www.iae. 

 الحضور 
 الترحيبية  المؤتمر مجموعة على سيحصلون •
 الترحيبي  الحفل حضور يمكنهم •
 للمؤتمر  الموازية األساسية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 للمؤتمر  االجتماعية األحداث جميع حضور يمكنهم •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •

http://www.iae-egyptology.org/how-to-join
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 االستراحات  خالل والقهوة الشاي من بالمشروبات االستمتاع يمكنهم •
 لآلثار  القومي للمتحف مجانية دخول تذكرة على سيحصلون •
 النباتات  لحديقة مجانية دخول تذكرة على سيحصلون •

 الناشرين  تسجيل

  من   كبيرة   مجموعة   إتاحة بغرض   وذلك   الكتب  وموزعي   الناشرين   مشاركة   بشدة  مة المنظ   اللجنة   تقدر 
 واحدة   طاولة   من   للناشرين   الدعاية  منصات   تتكون   للمشاركين. المؤتمر  مقر   في   للبيع  المصريات   كتب 

 لموادا   لعرض   محدودة   مساحات   إلى  باإلضافة   المؤتمر)   منظمو   بتزويدها   (يقوم  ثالثية  أو   مزدوجة   أو 
 الطاوالت   بإحضار   المؤتمر   منظمو  يقوم  أن   على   بإحضارها)   الناشرون   (يقوم   معلقاتال   مثل   اإلعالنية 

 الترحيبية   الشنط   في   إعالنية   مواد   توزيع  للناشرين   يمكن  واالنترنت.  الكهرباء   مصادر   وتوفير   والكراسي 
  للناشرين   بالنسبة   المؤتمر   تسجيل   رسوم   تتفاوت   .۲۰۲۳ يوليو   ٥  قبل   ارسالها  تم   اذا  وذلك   للمؤتمر 

 ويمكن   الدعاية  منصة   حجم   وباختالف   متأخًرا   أم   مبكًرا   سواء   للحضور   تسجيلهم   مواعيد   باختالف   وذلك 
 واإلعالنات   المنشورات   توزيع   المؤتمر   في   الفعلي   التواجد   على   قادرين   الغير   الكتب   وموزعي   للناشرين 

 للمؤتمر.  الترحيبية   المجموعة   مع 

 للحضور المسجلون الناشرون
 األساسي  المؤتمر مقر في لهم للدعاية مساحة تخصيص يتمس •
 وإنترنت كهربائية ومصادر والمقاعد الطاوالت من المطلوب بالعدد تزويدهم سيتم •
 يتم أن على للمؤتمر الترحيبية المجموعة بداخل الدعائية منتجاتهم تزويع يمكنهم •

 ۲۰۲۳ يوليو ٥ قبل للمنظمين تسليمها
 الترحيبية  المؤتمر مجموعة على سيحصلون •
 الترحيبي  الحفل حضور يمكنهم •
 للمؤتمر  الموازية األساسية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 للمؤتمر  االجتماعية األحداث جميع حضور يمكنهم •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •
 االستراحات  خالل والقهوة الشاي من بالمشروبات االستمتاع يمكنهم •
 لآلثار  القومي للمتحف مجانية دخول كرةتذ  على سيحصلون •
 النباتات  لحديقة مجانية دخول تذكرة على سيحصلون •

 https://ice2023.com/ar/booksellers اإللكتروني: موقعنا زيارة يمكنكم المعلومات من للمزيد

 المؤتمر  اءعش

  ونتشرف   أغسطس  ١٠  يوم  الخميس  المؤتمر  عشاء  المصريات  لعلماء  عشر  الثالث  الدولي  المؤتمر  يقيم
  العشاء   حضور  في  رغبتهم  بإبداء  يقوموا  أن  على  للحضور  والناشرين  والحضور  المشاركين  جميع  بدعوة

 للشخص   يورو  ٧٥و  ٠٥  بين  المبكر  التسجيل  عند  العشاء  حضور  رسوم  تتراوح  للمؤتمر.  التسجيل  عند
  مشتقات   بغير   ونباتي  نباتي   مثل  الغذائية   األنظمة  من  العديد  تقديم  وسيتم  المشروبات  ذلك  في  بما

  االجتماعي. للتواصل كبيرة فرصة إلتاحة المؤتمر أحداث أهم من العشاء يعتبر حالل. أو حيوانية

  هامة:   ملحوظة  متأخًرا.  أو  بكًرام   التسجيل  وأوقات  المشاركة  نوع  باختالف  للعشاء  مختلفة  رسوم  يوجد
  لحضور   للتسجيل  معاد  آخر  وأن  المؤتمر  وقت   خالل  العشاء  رسوم  دفع  يمكن  ال  أنه  العلم  برجاء

  .۲۰۲۳ فبراير ٢٨ قبل الدفع حين فقط المبكر التسجيل خصم ويسري ۲۰۲۳ مايو ٣١ هو العشاء
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 الثاني  المنشور
 ٢٠٢٢ ديسمبر ١

 ٢٠٢٢ ديسمبر ١٤ نسخة

  10 من 7 صفحة

 الدفع   وطرق المؤتمر تسجيل   رسوم 
 تأخر م تسجيل مبكر  تسجيل 

 المتحدثين 
 - يورو  ١٥٠ الطالب غير من مصري متحدث
 - يورو  ٢٠٠ المؤتمر  عشاء + الطالب غير من مصري متحدث
 - يورو  ٢٥٠ الطالب غير  من مصري غير متحدث
 - يورو ٣٢٥ المؤتمر  عشاء + الطالب غير  من مصري غير متحدث
 - يورو  ١٥٠ طالب  متحدث
 - يورو  ٢٠٠ المؤتمر عشاء + طالب متحدث
 العلمية  الملصقات عارضي
 يورو  ٢٠٠ يورو  ١٥٠ ملصق  تقديم
 يورو  ٢٧٥ يورو  ٢٠٠ المؤتمر عشاء + ملصق تقديم

 الحضور 
 يورو  ١٥٠ يورو  ١٠٠ الطالب غير من لمصري حضور
 يورو ٢٢٥ يورو  ١٥٠ المؤتمر  عشاء + الطالب غير من لمصري حضور
 يورو ٢٢٥ يورو  ١٧٥ الطالب غير  من مصري لغير حضور
 يورو ٣٢٥ يورو  ٢٥٠ المؤتمر  عشاء + الطالب غير  من مصري لغير حضور
 يورو  ١٥٠ يورو  ١٠٠ الطالب من حضور
 يورو ٢٢٥ يورو  ١٥٠ المؤتمر عشاء  + الطالب من حضور

 الناشرون 
 يورو  ٥٠٠  يورو  ٥٠٠ مفردة  عرض طاولة
 يورو  ٦٠٠ يورو  ٥٧٥ المؤتمر عشاء + مفردة عرض طاولة
 يورو  ٧٥٠ يورو  ٧٥٠ مزدوجة  عرض طاولة
 يورو  ٨٥٠ يورو  ٨٢٥ المؤتمر  عشاء + مزدوجة عرض طاولة
 يورو  ١٠٠٠ يورو  ١٠٠٠  ثالثية عرض طاولة
 يورو  ١١٠٠ يورو  ١٠٧٥ المؤتمر  عشاء + ثالثية عرض طاولة
 يورو ١٥٠ يورو ١٥٠ الحضور عدم مع المؤتمر شنطة في اإلعالنات توزيع

 

  للتسجيل   ۲۰۲۳  فبراير  ٢٨  قبل  البنكي  التحويل  طريق   عن  (€)  اليورو  بعملة  المبالغ  جميع  دفع  يجب
  المصاريف  المشاركون  ويتحمل  عام  بشكل  ۲۰۲۳  مارس  ٥  عن  السداد  وقت  يتأخر  ال  أن  على  المبكر
  االنترنت. طريق عن  الدفع وعموالت البنكية

 

 البنكي  التحويل معلومات 
Thirteenth International Congress of Egyptologists 

ING Bank N.V., Foreign Operations, PO Box 1800, 1000 BV Amsterdam, the Netherlands 
IBAN: NL65 INGB 0006 2184 90 

BIC / SWIFT: INGBNL2A 



 الثاني  المنشور
 ٢٠٢٢ ديسمبر ١

 ٢٠٢٢ ديسمبر ١٤ نسخة

  10 من 8 صفحة

 رسوم اختيار برجاء التحويل، عملية واكتمال نجاح  من الدولي للمؤتمر المنظمة اللجنة تتأكد سوف
 وجهة اسمك إلى اإلشارة  مع المسبق الجدول في موضح كما تسجيلك لنوع الصحيحة التسجيل

 الدفع.  لتمييزعملية وذلك كمرجع العمل

 بريد واستقبال الرسوم تحويل عملية بنجاح نمرهو المؤتمر لحضور تسجيلال أن علمال يرجى
  للمؤتمر. المنظمة اللجنة  من تأكيدي إلكتروني

  المحلية   بالعملة  نقًدا  المصاريف  دفع  طريق  عن  مصر  من  المقيمين  لزمالئنا  بديلة  دفع  طريقة  يوجد
  ترغب   كنت  اذا  التالية  التعليمات  قراءة  برجاء  بالقاهرة.  الفلمنكي  الهولندي  المعهد  مقر  في  المصرية

  نقًدا: الدفع في

 

  ذكر مع الدفع موعد لتحديد info@nvic.leidenuniv.nl اآلتي للبريد إلكتروني بريد إرسال برجاء •
 اإللكتروني. وبريدك اسمك

 األحد من  هي بالقاهرة الفلمنكي الهولندي بالمعهد نقًدا التسجيل رسوم استالم مواعيد •
 ظهًرا. ١٢ حتى صباًحا ٩ من للخميس

 لقاهرة. ا ١١٢١١ الزمالك عزمي، محمود الدكتور شارع ١ هو المعهد عنوان •
 .۲۰۲۳ فبراير ٢٨ هو المبكر للتسجيل للدفع معاد آخر •
 . ۲۰۲۳ مايو ٣١هو المتأخر للتسجيل للدفع معاد آخر •
  أن حيث شهر  كل المصري بالجنية للرسوم المقابلة القيمة في بسيطة تغييرات توقع برجاء •

  على بناءً شهر  كل المصري بالجنيه الرسوم قيمة بتحديد سيقوم الفلمنكي الهولندي المعهد
 .الوقت ذلك في اليورو قيمة

 المؤتمر  في للمشاركين خاصة  إقامة أسعار

 ليدن:  بمدينة فنادق ستة في خاصة بأسعار االستفادة بالمؤتمر والناشرين للمشاركين يمكن
  Fletcher the VIC, Hotel the Centre, Leiden Tulip Golden the Centre, Leiden Inn Tulip the

Inn. Garden Hilton the nda Wellness في المشاركة ذكر مع الفندق مع التواصل يجب ولكن  
 في الموضح الخصم وكود الخصم على للحصول المصريات لعلماء عشر الثالث الدولي المؤتمر
  على الموضحة واألسعار الحجز تفاصيل على االطالع يمكنكم اإللكتروني. موقعنا  على التالية القائمة
  مشًيا خطوات بعد على الفنادق جميع تقع .https://ice2023.com/en/hotels هنا: ترونياإللك موقعنا

  )Oegstgeest في Inn Garden Hilton the (بخالف القطار ومحطة المؤتمر مقر من األقدام على

 الوقت على للحصول وذلك كافية بفترة المؤتمر معاد قبل اإلقامة ترتيبات في بالبدء ننصحكم
 اعتبار بشدة نشجع االنترنت. على المتخصصة المواقع على المتاحة العروض على لالطالع الكافي
  والتي وروتردام)  وأمستردام والهاي (نوردفايك مثل بليدن المحيطة المنطقة في اإلقامة خيارات
 كثيًرا أكبر ليدن في لإلقامة خيارات وجود من الرغم  على وذلك فندقية، غرفة ٠٠٠۳ من أكثر على تحوي

  تخييم) وأماكن B&Bs لإليجار نكوأما  ونزل عديدة فنادق (من السابق الوقت من

 من المشاركين للطالب التكلفة ةمنخفض  السكن أماكن من محدودة لتوفيرأعداد ليدن طالب يسعى
 اإللكتروني.  التواصل مواقع على التفاصيل من المزيد عن اإلعالن وسيتم هولندا خارج
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 الثاني  المنشور
 ٢٠٢٢ ديسمبر ١

 ٢٠٢٢ ديسمبر ١٤ نسخة

  10 من 9 صفحة

 التأشيرة  طلب

 أن   العلم   مع   هولندا   في   لإلقامة المقدمة   السفر   أوراق   صحة  من   التأكد   على   المشاركين   جميع   نحث 
 أنه  العلم   برجاء   هولندا.   لدخول   تأشيرة   على   للحصول  التقدم   شنجن   منطقة  خارج  المقيمين   جميع   على 

 فقط   يمكننا   وأنه   التأشيرة   طلب   في   تسهيالت  أي  تقديم  للمؤتمر   المنظمة   اللجنة   تخصص   من   ليس 
 أجل   من   إليها   تحتاج   قد  وثيقة   وهي   ،   الرسوم   دفع   عملية   نجاح   بعد   للمشاركين   الدعوة   خطاب  تقديم 

 خطاب   على   الحصول   لطلب  الدفع   بعد   التأكيدي  لكتروني اإل  البريد   على   الرد   برجاء  التأشيرة.   إجراءات 
  . ice2023@hum.leidenuniv.nl  التالي:  اإللكتروني  البريد   على   الدعوة 

  مع Global VFS مكتب  من ولنداه  لدولة التأشيرة على للحصول التقدم المصريين للزمالء يمكن
  التأشيرة إجراءات تسهيل  هولندا  سفارة أو بالقاهرة الفلمنكي الهولندي  للمعهد يمكن ال أنه العلم

  توجيه يمكنكم السفر. موعد قبل أسابيع ١٠ بمدة التأشيرة على للحصول بالتقدم  ينصح بك. الخاصة
  على للحصول التقدم أن العلم مع Global VFS  مكتب إلى لهولندا  بالتأشيرة خاصة أسئلة أي

  التالية: للنقاط االنتباه إعارة تم اذا اتحقيقه يمكن ولكن طويلة عملية التأشيرة

 

 هنا: Global VFS التأشيرات مكتب موقع زيارة برجاء •
https://www.vfsglobal.com/en/individuals/index.html 

  هولندا. وهي الوجهة وبلد مصر وهي اإلقامة بلد باختيار قم •

  تأشيرات لمكتب اإللكتروني الموقع إلى مباشرة سيوجهك والذي الموقع" إلى "انتقل باختيار قم •
 بمصر. هولندا

  شرح  Global VFS مكتب يقدم التأشيرة". على للحصول التقدم تحت اآلن" "ابدأ تياراخ اآلن يمكنك •
 بدقة: الخطوات اتباع برجاء التأشيرة على للحصول للتقديم بخطوة خطوة تفصيلي

 قصيرة. زيارة تأشيرة وهي المؤتمر لحضور المناسبة التأشيرة نوع باختيار قم •

 تحضير لضمان اإللكترونية االستمارة ملء بعد المطلوبة والمستندات  األوراق بتحضير قم •
  التأشيرات. مكتب قائمة في المطلوبة المستندات جميع

 التأشيرات.  مكتب في األوراق لتقديم موعد بحجز قم •

 جواز بتسليم ستقوم لك، المحدد الموعد قبل دقيقة ١٥ التأشيرات مكتب إلى بالحضور قم •
 التأشيرة. على للحصول المحدد الوقت في للمركز سفرك

  تستغرق قد التأشيرات، مكتب من التأشيرة بشأن القرار اتخاذ بعد السفر جواز استعادة يمكنك
   قبل. من شنجن تأشيرة على حصلوا لمن أقصر تكون وقد يوم ١٥ العملية هذه

  دفعها يمكن ٤٥٥  هي بالقاهرة التأشيرات بمكتب الخاصة التأشيرة على الحصول رسوم مصاريف •
 االئتمانية. البطاقات  أو المباشر الخصم بطاقات ريقط عن نقًدا

 من العمل مواعيد الجيزة. المهندسين، الرابع، الدور لبنان، شارع ٥٢ هو   التأشيرات مكتب عنوان •
  ظهًرا. ١٢ حتى صباًحا  ٩ من الخميس إلى األحد

 التيليفون: عبر أو info.nleg@Vfshelpline.com اإللكتروني: البريد عبر Global VFS بمكتب لالتصال •
+)2( 02 21600052 . 
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 الثاني  المنشور
 ٢٠٢٢ ديسمبر ١

 ٢٠٢٢ ديسمبر ١٤ نسخة

  10 من 10 صفحة

 هامة  مواعيد 

 البحثية  األوراق تقييم نتائج ٢٠٢٢ ديسمبر ١٥
 أكتوبر  ١ حتى المقدمة البحثية الملخصات تقييم نتائج

 المبكر  للتسجيل معاد آخر ۲۰۲۳ فبراير ٢٨

 العلمية  الملصقات ملخصات  لتقديم معاد آخر ۲۰۲۳ مارس ٣١

 أكتوبر ١ بعد المقدمة البحثية للملخصات التقييم نتائج ۲۰۲۳ أبريل ٠۳

 المتأخر  للتسجيل معاد آخر ۲۰۲۳ مايو ٣١

 النهائي   واإلعالن المكتمل والبرنامج للمؤتمر الثالث المنشور ۲۰۲۳ يوليو ١

 

 

 . www.ice2023.com هنا اإللكتروني المؤتمر موقع زيارة برجاء واألخبار  التفاصيل من للمزيد

 ice2023@hum.leidenuniv.nl المؤتمر: لسكرتاريا اإللكتروني لبريدا

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤتمر  الثاني المنشور محتويات
 1  ............................................ الداعمة  ؤسساتالم
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 2  .................................................  العلمية اللجنة   
 2  .............................  المنظمة اللجنة أعضاء   

 2  ..........................................................  المؤتمر بيان
 3  .....................................  والمحاور الموضوعات

 3  ...........................................  ليدن لمدينة خريطة
 4  ................................................... المبدئي  جالبرنام

 

 4  ..................................................................................  المشاركون
 4 ............................................................ الملصقات  تعليمات   
 5  .........................................  الملصقات عارضي تسجيل   
 5  ..................................................................  لحضورا تسجيل   
 6  ...............................................................  الناشرين تسجيل   
 6  ......................................................................   المؤتمر عشاء   

 7  ..........................  الدفع وطرق  المؤتمر تسجيل رسوم
 8 ....  المؤتمر في للمشاركين خاصة إقامة أسعار   

 9  ...........................................................................   التأشيرة طلب
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