
 

 

 

 المصريات   لعلماء   عشر   الثالث   الدولي   المؤتمر 

 الدعوة 
 األعزاء،  زمالئنا

 

  في   للمشاركة  المنظمة  اللجنة  عن  باألصالة  وذلك  العالم  حول  المصريات  دارسي  جميع  بدعوة  نتشرف
  ليدن   بمدينة  ۲۰۲۳  أغسطس  ۱۱  حتى  ٦  من  الفترة  في  المصريات  لعلماء  عشر  الثالث  الدولي  المؤتمر
 بهولندا. 

 مؤسسة   وهي  ليدن  نةبمدي  المصريات  علماء  لمؤتمر  عشر  الثالثة  الدولية  الهيئة  المؤتمر  بتنظيم  يقوم
  المنطقة   دراسات  بمعهد  المصريات  (قسم  ليدن  جامعة  من  المصريات  علماء   من  عدد  عليها  قائم

)LIAS(،  للبرديات  ليدن  ومعهد  )LPI(،(  األوسط  قالشر  لدراسات  الهولندي  والمعهد  )NINO(   باإلضافة 
  . )IAE(  المصريات  لعلماء  الدولية  الجمعية  رعاية  وتحت  ،RMO)( ليدن  بمدينة لآلثار   القومي  فالمتح  إلى

 الداعمة  المؤسسات

   

 المتحف القومي لآلثار
www.rmo.nl/ar  

 جامعة ليدن 
www.universiteitleiden.nl/en 

 الجمعية الدولية لعلماء المصريات 
www.iae-egyptology.org 

   

   

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

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

المعهد الهولندي لدراسات الشرق  
 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 

  
 كنيسة بيتر، ليدن 

https://pieterskerk.com/en 
 المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة 

https://www.universiteitleiden.nl/en/nvic  
  

  
 (ASE) الجمعية الدولية لطالب المصريات

https://asegyptology.com  
 متحف آالرد بيرسون، أمستردام

https://allardpierson.nl/en 

 العلمية  اللجنة
  القومي   والمتحف   ليدن  جامعة  من  الزمالء  من  نخبة   من   العلمية  اللجنة  باختيار  المنظمة  اللجنة  قامت
 .ڤن لو جامعة من بخبرات االستعانة إلى باإلضافة لآلثار

 :۲۰۲۳ المصريات لعلماء الدولي للمؤتمر العلمية اللجنة أعضاء

• MA ,Bercken den van Ben  
 أمستردام)  بيرسون، آالرد (متحف

• Demarée Rob Dr ليدن)  (جامعة 
• Depauw Mark Prof.Dr ڤنلو (جامعة ( 
• Dijk van Jacobus Dr خروننجن)  (جامعة 
• Heel van Donker Koen Dr  

 ليدن) جامعة البرديات، (معهد
• Eissa Maher Dr الفيوم، (جامعة  

 ليدن)  من دكتوراه
• Haarlem van Willem Dr  

 أمستردام)  بيرسون، آالرد (متحف
• Haring Ben Dr ليدن) (جامعة 
• Hoogendijk Cisca Dr   

 ليدن) جامعة البرديات، (معهد
• Kaper Olaf Prof.Dr  ليدن)  (جامعة 
• MA ,Krudop Helbertijn القومي (المتحف 

 الترميم)  قسم لآلثار،
• Laboury Dimitri Prof.Dr زائر استاذ لييچ، (جامعة  

 األوسط)  الشرق لدراسات  الهولندي بالمعهد
• Lucarelli Rita Dr كاليفورنيا، (جامعة  

 ليدن)  من دكتوراه بيركيلي،
• Meyer De Marleen Dr الهولندي (لمعهد  

 كاثوليكية) ال ڤنلو وجامعة بالقاهرة الفلمنكي
• Müller Miriam Dr ليدن)  (جامعة 

• Preys René Dr نامور)  (جامعة 
• Raven Maarten Prof.Dr  

 لآلثار) القومي (المتحف
• Reintges Chris Dr الفرنسي القومي (المركز 

 ليدن)  بجامعة دكتوراه العلمي, للبحث
• Saweros Ibrahim Dr   

 ليدن)  بجامعة دكتوراه سوهاج، (جامعة
• chraderS Sarah Dr ليدن)  جامعة اآلثار، (كلية 
• Soliman Daniel Dr لآلثار)  القومي (المتحف 
• Staring Nico Dr صندوق ليدن;ببلجيكا (جامعة 

 لييچ)  جامعة العلمي, للبحث القومي التمويل
• Tristant Yann Prof.Dr  

 الكاثوليكية)  ڤنلو (جامعة
• Versluys John Miguel Prof.Dr   

 ليدن)  بجامعة اآلثار (كلية
• Vliet der van Jacques Prof.Dr ليدن)  (جامعة 
• Eastwood-Vogelsang Gillian Dr  

 بليدن)  النسيح أبحاث (مركز
• Walsem van René Dr ليدن)  (جامعة 
• Weiss Lara Dr.Habil. لآلثار) القومي (المتحف 
• Wendrich Willeke Prof.Dr كاليفورنيا، (جامعة  

 ليدن)  جامعة من  دكتوراه أنجلوس، لوس
• Willems Harco Prof.Dr   

 الكاثوليكية)  ڤنلو (جامعة

https://pieterskerk.com/en
https://www.universiteitleiden.nl/en/nvic
https://asegyptology.com/
https://allardpierson.nl/en
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 المنظمة  اللجنة  أعضاء
 :۲۰۲۳ المصريات لعلماء 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 جامعةو ليدن جامعة   
• Heel van Donker Koen Dr، البرديات لدراسة ليدن معهد 
• Kruijf M. Fania ،ليدن  جامعة ماجستير 
• Mahran Noha، بالقاهرة  لآلثار الفلمنكي الهولندي 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

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

 ويسعى  المصريات؛ لعلم أوسع فهم تجاه الحوار سبل وفتح الحالية المعرفة إلظهار المؤتمر ويهدف
 المعاصر  المجتمع  في  القديمة  مصر  مكانة  هي  ما  مثل:  األسئلة  بعض  عن  اجابات  لتقديم  المؤتمر
  بعيدًا   قدًما  نمضي  كيف  بالمستقبل؟  المصريات  أبحاث  عالقة  على  نؤكد  وكيفية  األكاديمي؟  والعالم

 المعايير   على  الحفاظ  يمكننا  كيف  الوصول؟  وتمكين  للشمولية  احتضاًنا  االستعمارية  أصوله  عن
 الفعال   التواصل  نحقق  كيفية  وأخيًرا،  الجامعي؟  التعليم  في  المستحدثة  التيارات  مواجهة  في  الدراسية

  صوته   له  يكون  أن  زميل  لكل  تضمن  آمنة  بيئة  في  األفكار  وتبادل  العالم،  حول  ياتالمصر  دارسي  بين
   متوازن؟ بشكل مسموًعا

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

  والمحاور الموضوعات
  النقاش. حلقات أو المحاضرات في التالية بالموضوعات خاص، بشكل المؤتمر، ويرحب

   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 •
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 البرنامج

 المشاركين  وتسجيل الوصول أغسطس  ٥ السبت يوم

 حتفالية اال االفتتاحية الجلسات المشاركين، تسجيل أغسطس  ٦ األحد يوم

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

 المؤتمر  عشاء أغسطس  ۱۰ الخميس

 الختامي  الحفل عمل، وورش تقديمات أغسطس  ۱۱ الجمعة

 

 المؤتمر  عقد أماكن
 نابضة   ولكن  صغيرة  مدينة   بأنها  ليدن  تتميز  ليدن،  مدينة  وسط  في  المؤتمر  فعاليات  أماكن  جميع  تقع

 سيًرا   األماكن  لجميع  الوصول   يسهل  بهولندا.  جامعة  وأقدم  المتاحف  من  العديد  أيًضا  وتضم  بالحياة،
 الرئيسية.  القطار محطة ومن البعض بعضها من األقدام على

 بليدن  لآلثار القومي المتحف

  في  لآلثار  القومي  بالمتحف  االستقبال  قاعة  في  الحضور  لتسجيل  بالمؤتمر  المشاركين  جميع  ندعو
  تحوى   التي  العالم  متاحف  أهم  من  واحًدا  لآلثار  القومي  المتحف  يعد  .۲۰۲۳  أغسطس  ٦و  ٥  يومي

  عقد   فترة  خالل  ضخم  مؤقت  معرض  بعقد  المتحف  وسيقوم  القديمة،  المصرية  لآلثار  مجموعات
 المعاصرة.  الشعبية الثقافة في القديمة مصر على الضوء مسلًطا المؤتمر

 (بيترسكيرك) پيتر كنيسة

  انتك  لطالما  التاريخي.  ليدن  مدينة  بوسط  پيتر  كنيسة  في  أغسطس  ٦  يوم  االفتتاحية  الحفلة  عقد  سيتم
  لمفتاحي   پيتر  القديس  مفتاحا  ويرمز  عام  التسعمائة  يقارب  ما  منذ  ليدن  بمدينة  مميزة  عالمة  الكنيسة

  تحولت  وقد المدينة.  شعار في الدرع على استخدامهما وتم  ليدن لمدينة رمز بعد فيما  وأصبحا الجنة،
 االجتماعات   من  عديدلل  مقًرا  وأصبحت٦۱۹۷  عام  ومنذ  البروتستانتية  إلى  الكاثوليكية  من  الكنيسة 

 عقد  إلى   باإلضافة  لألثر.  المميزة  الثقافية  التاريخية  القيمة  محتضنة  الديني  الطابع  ذات  غير  المختلفة
  الكنسية. في أيًضا المؤتمر عشاء استضافة سيتم االفتتاحية، الجلسة

 بالمدينة  االحتفاالت قاعة

 بالمدينة   االحتفاالت  قاعة  بُنيت  التاريخية،  المدينة  وسط   في  خالد  أثر  بمثابة  الرئيسية  االحتفاالت  قاعة  تعد
  عام في

  كبيًرا   عدًدا  تضم  التي  الجلسات  معظم  عقد  سيتم  الحديثة.  النهضة  عصر  لعمارة  مذهل  كمثال١۱۸۹
 الملصقات. عرض الى باإلضافة  بالمدينة االحتفاالت قاعة في الحاضرين من

 لپسويس  مبنى

 ليدن   لجامعة  المركزي  المبنى   هو  هذا   لپسويس.  مبنى  في  لالقلي   الحضور  ذات  الجلسات  عقد   سيتم
  عالم   اسم  على  تسميته  وتم  األقدام.  على  سيًرا  قريبة  بمسافة  اإلنسانية  العلوم  كلية  تقع  حيث

 .٦۰٦۱ -۷٥٤۱ لپسويس جوستوس االنسانية العلوم وباحث  والفيلسوف اللغويات
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 ن والمشارك
 يرحب  المصريات.  بمجال  معايير  أعلى  على  طاقالن   واسعة  موضوعات  بتقديم  المشاركين  سيقوم
 أن  على  علمي  ملصق  أو  دقيقة  ٢٠  عرضها  مدة  بحثية   ورقة  صورة  في  إما  التقديمة  بالعروض  المؤتمر

 الماجستير.  درجة حاملي من ملصقات أو بحثية أوراق لعرض المتقدمين يكون

  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:

 للمؤتمر. الثاني المنشور في الملصقات يقوتنس   لشكل إضافية  تفاصيل عن اإلعالن سيتم

 والملصقات  التقديمة للعروض الملخصات لتقديم 

 العنوان  يتعدى  أال  على  المسافات  ضمنها  من  حرًفا  ١٨٠٠  والملصقات  البحثية  األوراق  تتعدى  ال  أن  يجب
 الملصقات   تقديم  يجب  ولكن  واأللمانية  والفرنسية  والعربية  اإلنجليزية  هي  المؤتمر لغات  حرف.  ٢٠٠

  فقط.  العربية أو باإلنجليزية

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

 . ٢٠٢٢ أكتوبر ١ هو  البحثية األوراق ملخصات لتقديم النهائي الموعد

   مبكر) (تسجيل ٢٠٢٢ أكتوبر ١ هو الملصقات لتقديم النهائي الموعد
 . ۲۰۲۳ مايو ٣١ حتى المتأخر التسجيل إمكانية مع

 يقوم  حيث  ٢٠٢٢  ديسمبر  ١٥  في  النتائج  عن  اإلعالن  وسيتم  القرار  لتحديد  الملخصات   مراجعة  سيتم
  المقدمة. العلمية األوراق ومراجعة بالتحكيم للمؤتمر العلمية اللجنة أعضاء

  سيتم  .www.ice2023.com موقعنا على اإللكتروني بالتسجيل قم بالرجاء بحثية، ورقة ملخص لتقديم
 .٢٠٢٢ أغسطس ٦ في ياإللكترون التسجيل بدء

 

 التسجيل 

 . www.ice2023.com  الموقع:  على  فردي  بشكل  التسجيل  المؤتمر  بحضور  مهتًما  فرد  ألي  يمكن
  والحضور   العلمية  الملصقات  ومقدمي   المتحدثين  وهي:  أقسام  أربعة  إلى  للمؤتمر  جيلالتس  ينقسم

  والحضور   الملصقات  لمقدمي  متأخر  وموعد  مبكر  موعد  للتسجيل  موعدان  ويوجد  .والناشرين
 ألحد  حاليين مسجلين يكونوا  أن الطالب على يجب الطالب، وغير الطالب بين المؤتمر يميز والناشرين.

  التقديم. وقت   في الدكتوراة أو الماجستير أو رليوسالبكا برامج

 ن و المتحدث
  التسجيل   عند  البحثية  للورقة  ملخص  بتقديم  يقوموا  أن  بحثية  بورقة  للتقدم  الراغبين  الحضور  على  يجب

 الموضحة  المؤتمر  وموضوعات   محاور  بأحد  العلمي  البحث  صلة  الملخص  يوضح  أن  على  للمؤتمر
 التسجيل   رسوم  تختلف  بأنه  علًما  البحثية  الورقة  قبول   عند  التسجيل  تأكيد  تموسي   المؤتمر.  ببيان  سابًقا

 الجنسية   حاملي  غير  ومن  الطالب  غير  من  أو  الطالب  غير  من  الجنسية  مصري  المتحدث  كان  اذا  للمؤتمر
  بالجامعة. قيد إثبات تقديم كطالب بالتسجيل يقوم  من على يجب جنسية. أي من طالب أو المصرية

  

https://www.iae-egyptology.org/how-to-join
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 ن والمقبول  نوثالمتحد

 بالمؤتمر بحثية ورقة تقديم عليهم •
 المؤتمر تقرير في للنشر البحثية الورقة تقديم يمكنهم •
 للمؤتمر  واألساسية الموازية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 لآلثار القومي للمتحف مجانية دخول تذكرة على بالحصول يقوموا •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •

 العلمية  الملصقات عارضي
  لحضور   التسجيل  عند  بحثي  بملخص  التقدم  علمي  ملصق  تقديم  في  الراغبين  الحضور  على  يجب

  الرئيسة   المؤتمر  بحث  محاور  وإحدى  البحث  موضوع  بين  الرابط  بتوضيح  الملصق  يقوم  أن  على  المؤتمر
 أن  العلم  برجاء  مي.العل   الملصق  قبول  عند  التسجيل  تأكيد  سيتم  المؤتمر.  بيان  في  ذكرها  والسابق

  متأخًرا. أو مبكًرا إما التسجيل وقت باختالف العلمية الملصقات لعارضي متغيرة التسجيل رسوم

 ن والمقبول العلمية الملصقات عارضي

 المؤتمر في العلمي الملصق تقديم عليهم •
 للمؤتمر  واألساسية الموازية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 لآلثار القومي للمتحف مجانية دخول تذكرة على بالحصول يقوموا •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •

 الحضور 
 أنه  العلم  مع  علمي  ملصق  أو  بحثية  ورقة  تقديم  بدون  بالحضور  العام  للجمهور  الفرصة  المؤتمر  يتيح

 غير   من  الحضور  كان  واذا   المتأخر  أو  المبكر  التسجيل  عند  للحضور  التسجيل  رسوم  قيمة  تتفاوت
  من   أو   المصرية  الجنسية  حاملي  غير  من  الطالب  غير  من  أو   المصرية  الجنسية  حاملي   من  لطالبا

 الجامعة.  من قيد بإثبات التقدم كطالب للمؤتمر بالتسجيل يقوم من على  جنسية. أي من الطالب

 الحضور

 للمؤتمر  واألساسية الموازية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 لآلثار القومي للمتحف مجانية دخول تذكرة على بالحصول يقوموا •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •

 الناشرون 
  باإلضافة   إصداراتهم  عن  لإلعالن  مكان  وحجز  المؤتمر  لحضور  التسجيل  الكتب  وموزعي  للناشرين  يمكن

  للناشرين   التسجيل  رسوم  تختلف  .۲۰۲۳ يوليو  ٥  قبل  وذلك  المؤتمر   شنط  في  اإلعالنات  توزيع  إمكانية  إلى
  أو   مزدوجة،  (مفردة،  اإلصدارات   عرض  طاولة  حجم  وباختالف التسجيل  توقيت  باختالف  الكتب  موزعيو

 ثالثية)

 الناشرون 

 للمؤتمر  واألساسية الموازية الجلسات جميع حضور يمكنهم •
 لآلثار القومي للمتحف مجانية دخول تذكرة على بالحصول يقوموا •
 المؤتمر  عشاء لحضور التسجيل يمكنهم •



 األول  المنشور
 ٢٢٠٢ يوليو ٢٠

 ٢٠٢٢ أغسطس ٩ نسخة

  10 من 7 صفحة

 المؤتمر  عشاء
  عقده  سيتم والذي المؤتمر  عشاء حضور إمكانية المصريات لعلماء عشر الثالث  الدولي المؤتمر يتيح
 في رغبتهم إيضاح والناشرين والحضور المشاركين جميع على يجب أغسطس. ١٠ يوم بيترسكيرك في

  عدم  حالة  في  رًدامنف  العشاء  لحضور  التسجيل  يمكن  ال   بأنه  علًما  للمؤتمر  التسجيل  عند  العشاء  حضور
  المتأخر. التسجيل أيًضا يمكن وال  المؤتمر لحضور التسجيل

  العديد   تقديم  وسيتم  المشروبات  ذلك   في  بما  للشخص  يورو  ٧٥و   ٥٠  بين  العشاء  حضور  رسوم  تتراوح
  أحداث   أهم  من  العشاء  يعتبر  حالل.  أو  حيوانية  مشتقات   بغير  ونباتي  نباتي  مثل  الغذائية  األنظمة  من

  االجتماعي. للتواصل كبيرة  فرصة إلتاحة رالمؤتم

 للطالب  أو  المصرية  الجنسية  حاملي  من  للمتحدثين  يورو  ٥٠  المؤتمر  عشاء  رسوم  ستكون
  المصرية. الجنسية حاملي غير من الطالب غير للمتحدثين يورو ٧٥و

 عند  يورو  ٧٥و   المبكر  التسجيل  حال  في  الملصقات  لعارضي  يورو  ٥٠  العشاء  ورسوم
   المتأخر. لالتسجي 

 المتأخر  التسجيل  عند  يورو  ٧٥و  المبكر  التسجيل  عند  يورو  ٥٠  هي   للحضور  العشاء  رسوم
 الرسوم  وستكون   المصرية.  الجنسية  حاملي  من   أو  الطالب  من  الحضور  جمهور  لجميع 

 من  الحضور  جمهور  لجميع  المتأخر  التسجيل  عند  يورو  ١٠٠و  المبكر  التسجيل  عند  يورو  ٧٥
 المصرية.  الجنسية حاملي غير نم أو الطالب غير

 المتأخر.   التسجيل  عند  يورو  ١٠٠و  المبكر  التسجيل  عند  يورو  ٧٥  هي  للناشرين  العشاء  رسوم

 

 الدفع وطرق المؤتمر  تسجيل رسوم
 مبكر  تسجيل متأخر  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 مقدمي

 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



 األول  المنشور
 ٢٢٠٢ يوليو ٢٠

 ٢٠٢٢ أغسطس ٩ نسخة

  10 من 8 صفحة

 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

 

 ويقوم   بنكي  تحويل  طريق  عن  بالدفع  القيام  يمكن  (€).  اليورو  بعملة  المبالغ  جميع  دفع  يجب
 اإللكتروني. الدفع أو البنك مصاريف بتحمل المشاركين

  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 اصباحً  ٩ من للخميس

 القاهرة.  ١١٢١١ الزمالك عزمي، محمود الدكتور شارع ١ هو المعهد عنوان •
 "رسوم بعنوان الفقرة في المنشور هذا في  للمصريين التسجيل رسوم على االطالع يمكنكم •

 الدفع"  وطرق التسجيل
 .۲۰۲۳ فبراير ٢٨ هو المبكر للتسجيل للدفع معاد آخر •
 . ۲۰۲۳ مايو ٣١هو تأخرالم 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
 ذلك.  في اليورو قيمة

 ليدن   مدينة إلى السفر
  مطار   تواجد  بسبب   أوروبا   أنحاء   جميع  من  إليها  الوصول  سهلي  التي  البالد  أكثر  من  هولندا  تعد

 والهاي.  روتردام  في  حجًما  األصغر  المطارات  من  واثنين  للوصول  أساسي  كميناء   سخيبول  أمستردام
  خدمات   طريق  عن  ليدن  لمدينة  الوصول  يسهل  والهاي.  وروتردام  أمستردام  من  بالقرب  ليدن  مدينة  تقع

 من  بالقطار  دقيقة  ١٥  بعد   على  وهي  االتجاهات  جميع  من  البري  النقل  وطخط  أو  الدولية  الحديد  السكة
   سخيبول. أمستردام مطار

 اإلقامة 

 مسؤوليات   من  اإلقامة  ترتيبات  أن  حيث  المحيطة.  والمنطقة  ليدن  في  فندقية  حجرة   ٣٠٠٠  يقارب  ما  يوجد
 اإلقامة   موعد  اقتراب  مع  كبير  بشكل  الفنادق  أسعار  ارتفاع  باالعتبار  األخذ  يجب  نفسهم،  المشاركين

 المحيطة   المناطق  بفنادق  غرفة  عن  بالبحث  ننصح  الصيفي.  الموسم  في  السياحي  اإلقبال  بسبب  وذلك
 ليدن.   وسط  إلى  منها  الوصول   سهولة  مع  ليدن  بمدينة  مقارنةً   أسعارها  النخفاض  وذلك  ليدن  بمدينة

 أمستردامو  دقائق)  ١٠(  اهايل  وهي  بالقطار  إليها  الوصول  يسهل  التي  المقترحة  المدن  بعض  يوجد
  منها   باألتوبيس  التنقل  ويمكن  ليدن  حول  صغيرة ومدن  قرى  يوجد  دقيقة).  ٣٥(  روتردامو  دقيقة)  ٣٥(
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 األول  المنشور
 ٢٢٠٢ يوليو ٢٠

 ٢٠٢٢ أغسطس ٩ نسخة

  10 من 9 صفحة

  ) Katwijk(  كاتفايكو الشاطئ)  على فنادق وجود مع دقيقة، ٣٠( )Noordwijk( نووردفايك مثل ليدن إلى
  مكان  اختيار  بعد  ).Leiderdorp(  ليديدوربو  )Voorschoten(  فورشوتينو  )Oegstgeest(  خيستجستاوو

  التالي:  الموقع  خالل  من  يورو  ٤٨  بقيمة  أيام  ٧  (مدة  دراجة  استئجار  أيًضأ  يمكنكم  اإلقامة
rental/home-www.easyfiets.nl/en/bike ( 

  خالل   من  رحلتك  تنسيق  يمكنك  إقامتك  مكان  من  ليدن  وإلى  من  الرحلة  وطريق  وقت  على  لالطالع
  .www.9292.nl/en التالي: الموقع استخدام

 التالية:  المواقع  أحد  استخدام  يمكنكم  اإللكتروني  البحث  عبر  إقامة  أماكن  عن  للبحث
www.booking.com  و  www.google.com/travel  مثل  مختلفة  اختيارات  ويوجد  www.airbnb.nl 

  ويمكنكم   وفقط  واحد  بعام  السفر  معاد  قبل  اإللكتروني  الحجز  يمكن   ..comwww.couchsurfing و
  أبكر. بمعاد الحجز في رغبتم اذا المباشربالفندق االتصال طريق عن الحجز

 التأشيرة 

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

 أسئلة   أي  توجيه  يمكنكم  السفر.  موعد  قبل  أسابيع  ١٠  بمدة  التأشيرة  على  للحصول  بالتقدم  ينصح   بك.
  عملية   التأشيرة  على  للحصول   التقدم  أن  العلم  مع  Global VFS  مكتب  إلى  لهولندا  بالتأشيرة  خاصة
  التالية: للنقاط االنتباه إعارة تم اذا تحقيقها يمكن كنول طويلة

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

  هولندا. وهي الوجهة لدوب 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 اختيار اآلن يمكنك •
 بدقة: الخطوات اتباع برجاء التأشيرة على للحصول للتقديم بخطوة خطوة تفصيلي

 قصيرة. زيارة تأشيرة وهي المؤتمر لحضور المناسبة التأشيرة نوع باختيار قم .1

 تحضير لضمان اإللكترونية االستمارة ملء بعد المطلوبة والمستندات  األوراق بتحضير قم .2
  التأشيرات. مكتب قائمة في المطلوبة المستندات جميع

 التأشيرات.  مكتب في األوراق لتقديم موعد بحجز قم .3

 جواز بتسليم ستقوم لك، المحدد الموعد قبل دقيقة ١٥ التأشيرات مكتب إلى بالحضور قم .4
 التأشيرة. على للحصول المحدد الوقت في للمركز سفرك

 قد التأشيرات، مكتب من التأشيرة بشأن القرار اتخاذ بعد السفر جواز استعادة يمكنك .5
  قبل. من شنجن تأشيرة على حصلوا لمن أقصر تكون وقد يوم ١٥ العملية هذه تستغرق

  دفعها يمكن ٤٥٥  هي بالقاهرة التأشيرات بمكتب الخاصة التأشيرة على الحصول رسوم مصاريف •
 االئتمانية. البطاقات  أو المباشر الخصم بطاقات طريق 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 إللكتروني:ا البريد عبر Global VFS بمكتب لالتصال •
+)2( 02 21600052 . 
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 األول  المنشور
 ٢٢٠٢ يوليو ٢٠

 ٢٠٢٢ أغسطس ٩ نسخة

  10 من 10 صفحة

 هامة   تواريخ

 اإللكتروني التسجيل باب فتح ٢٠٢٢ أغسطس ٦

 والملصقات البحثية األوراق ملخصات  لتقديم معاد آخر ٢٠٢٢ أكتوبر ١

 للمؤتمر  الثاني المنشور ٢٠٢٢ ديسمبر ١

 البحثية  األوراق تقييم نتائج ٢٠٢٢ ديسمبر ١٥

 المبكر  للتسجيل معاد آخر ۲۰۲۳ فبراير ٢٨

 المتأخر  للتسجيل معاد آخر ۲۰۲۳ مايو ٣١
 للملصقات   المتأخر للتقديم معاد آخر

  واإلعالن المكتمل والبرنامج للمؤتمر الثالث المنشور ۲۰۲۳ يوليو ١
 النهائي 

 

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

 ice2023@hum.leidenuniv.nl المؤتمر: ريالسكرتا اإللكتروني البريد
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