
 
 ما هي طريقة سداد الرسوم؟ 

سداد الرسوم يتم عن طريق التحويل إلى حساب المركز البنكي سواء حوالة بنكية من حسابك إلى حساب المركز أو 
 western unionعن طريق شركة 

 :بالمممكة المتحدة الحساب البنكي لممركز
European Center for Research and Consultancy LTD. 
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Account No 83805034 

SWIFTBIC BARCGB22 

IBAN GB59 BARC 2096 3783 8050 34 

Barclays Bank 

Wigan Branch Market Place 

United Kingdom 
 

 conference@ecrc.org.uk  يرجى إرسال صورة عن ورقة التحويل البنكي عمى البريد االلكتروني
 واجيتكم صعوبة في التحويل برجاء التواصل معنا.إذا 

 

 عني؟ نيابة ليقوم بالتحويل هل بامكاني االستعانة بأحد االصدقاء 
 االلكتروني صورة عن ورقة التحويل البنكي عمى البريدأن يتم إرسال نعم يمكنك ذلك شريطة 
conference@ecrc.org.uk  ضرورة توضيح اسم المرسل وأنو ينوب عنكمع. 

 

  رسوم المشاركة؟ تغطيماذا 
 :التالي تغطي المؤتمر رسوم

 .الشيادة + الفاتورة الرسمية + بطاقة تعريفية لحضور المؤتمر -1
  خفيفة وجبات بوفيو -2
كتروني لممركز بعد انتياء المؤتمر )ويحمل كتاب المؤتمر ترقيما معياريا تنشر أبحاث المؤتمر عمى الموقع االل  -3

 )لحقوق الطبع وألغراض الترقية العممية [ISBN Number] دوليا
 رسوم المؤتمر ال تغطي تذاكر الطيران و إقامة الباحثين وتنقالتهم. 
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 هل بإمكاني سداد/تحويل الرسوم بعممة أخرى غير الجنيه االسترليني؟ 
مراعاة فرق العممة حال الجنيو االسترليني مع باإلضافة إلى فقط  ونعم بإمكانك التحويل بالدوالر األمريكي أو اليور 

) حال التحويل بالدوالر األمريكي أو اليورو فيرجى  التحويل نظرًا الختالف سعر الصرف والتحويل بشكل مستمر
إلى  بالجنيو االسترليني ضرورة وصول رسوم االشتراك كاممةبوسيط التحويل سواء بنك أو مؤسسة  عمىد يالتأك

 . حساب المركز(
 
  ما هو آخر موعد إلرسال األبحاث؟ 

 راجع إعالن المؤتمر عمى الموقع االلكتروني لممركز.
 
 ؟ هل سيتم نشر األبحاث المشاركة في المؤتمر 

 المؤتمر.  أعمالنتياء ا نعم ، تنشر األبحاث المشاركة في المؤتمر عمى الموقع االلكتروني لممركز بعد
 
  ؟لممشاركة في المؤتمرالبحث ضوابط وشروط ما هي 
 .راجع إعالن المؤتمر عمى الموقع االلكتروني لممركز 
 
  المشتركة؟هل ُتقبل المداخالت 

 باحثين لممداخمة الواحدة. ثالثنعم ، عمى أن ال يتجاوز عدد الباحثين المشتركين عمى 
 
 ما هي رسوم المداخالت المشتركة؟ 

 ىي رسوم البحث الواحد أي الرسوم لمبحث وليس عدد الباحثين. 
 
  هل بإمكان المركز المساعد في حجز مكان لإلقامة؟ 
لممشاركين بسعر مناسب  غرف حجزبترتيب القريبة من مكان انعقاد المؤتمر باالتفاق مع أحد الفنادق  المركز قوميس

خطاركم بتفاصيل الفندق حال التوصل الى اتفاق إسيتم . وصولومباشرة حال  لمفندق بالسدادالمشارك عمى أن يقوم 
 ، عمى أن يبدي المشارك رغبتو بالحجز ليتم تسجيمو ضمن نزالء المؤتمر.  مناسب مع أحد الفنادق

 

 أرغب بحضور المؤتمر فهل سيتم توجيه دعوة لي لمحضور فقط؟ 
 نعم ، يتم توجيو دعوة بعد سداد رسوم الحضور المنصوص عمييا في إعالن المؤتمر. 

  



 
 متى سيتم إرسال خطاب قبول البحث؟ 

بل البحث في المؤتمر، فسوف يرسل لمباحث خطاب قبول الكتروني بيذا الخصوص خالل أسبوعين من في حال ق  
 تاريخ استالم البحث.

 
  لممشاركين؟ما هي طريقة الحصول عمى الفيزا 

ليقوم ىو بدوره بتقديمو  الباحث الذي ستقبل مشاركتو أو حضوره سيتم تزويده بخطاب دعوة الكتروني بالمغة االنجميزية
لمسفارة المعنية في بمده لتسييل حصولو عمى الفيزا. لذا إحرص عمى تزويد المركز باسمك بالمغة االنجميزية كما ىو 

مما يزيد فرصة الباحث في ن البحث بالمغة االنجميزية ليتم تضمينو لخطاب الدعوة لى عنواإبجواز السفر ، باإلضافة 
 الحصول عمى الفيزا. 

 
  ؟برنامج المؤتمر سيصدرمتى 

 سوف يعمن في حينو عمى موقع المركز اإللكتروني وسوف يرسل لجميع الباحثين والمشاركين قبل المؤتمر بأسبوع.
 


