
 

 

 

    ورقة التسجيل

 

 

  
 

 المؤتمر الدول  
ق  ق شر   التاري    خ واآلثار والمعمار ريفريفبالد البالد الشر

 
ف   

  

 2019أكتوبر   12،  11، 10  ،9 الناظور 
 تكريما للمؤرخ حسن الفكيك  

   
واللسانية نيكول الصباغ الرسفات   

ن ألمانسا  واألثري مانويل أسيي   
  

  
  

 

 .... . .... ... ..... ................ ...................  ب.و:  رقم ... ......... .............................. ... ......... .. ............  عائل  إلسم الا.. ......... ... ......... ..... .. .. ................ .. .......... شخص  اإلسم ال

 ..... ..... ................................ ......... ...... الجنسية ...................................................... ......... ...... االزدياد تاري    خ .................................... ....................   رقم جواز السفر 

  ...... ...... ...................................................................................................................... .....................................................................................  البلد القادم منهالمدينة و 

 ........ ...... ........................................................................ ......................................... ............................................ ..................................................................  اإلقامةعنوان 

 .. ...... ..... ................................................................................... ............ .......  الهاتف النقال........... ................................ ......... ............................... .........  الهاتف الثابت

  
 
ون يد اإللكبر  ...... ...... ............................ . ..... ................................. ......................... ................................................................................................... ..............................  البر

   طالب
 
 ....... .... ....................................................................... ..... ......................................................................................................................  (مادة ،شعبة أو  قسم) ف

  ..................................................................................... ....................... ............................................................................................................................. ................... جامعة 

 .......................................................................................... .......................... ............................................................................................................................. ........... المهنة 

  ......................................................................................... .............................. .............................................................................................................................  مقر العمل

 
 

 

 : : الرجاء إثبات موضوع التحويلالمذكورين أدناه للمؤسسةالبنك  الحساب  رقم   إىل أحد إجراء التحويل يتم 
  باألمر  

  المؤتمر + اإلسم الكامل للمعن 
 
 التسجيل ف

 
 Attijariwafa Bank    0154 V 000301614  المغرب: التجاري وفا بنكبنك  برقم الحساب ال

 
  BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO  إسبانيا: رقم الحساب البنك  ب

 BIC: BSCHESMM      IBAN / BAN ES63 0049-1861-18-2410234547 
 

 أورو 50/ درهم  500 ....................................... .. ................................................................................................ ................................................... مؤتِمر    □

 أورو 35/  درهم 350........................................................... ........................................................ )طالب أو عضو المؤسسة أو المنتدى( مؤتمر    □

  الوضع المناسب X) امأل االستمارة وضع عالمة   
 (فن

 

ل لصاحبه الحصول عىل: التسجيل  : ملحوظة ات والمداخالت ُيخوِّ +   كتاب أعمال المؤتمر + بطاقة اعتماد + شهادة حضور المحاضن
احات شاي +    است 

ن
  تراث الناظور النقل ف

ن
ن ف ن مختصي  اف أساتذة وباحثي  اث الناظور تحت إشر زيارات المعالم التاريخية واألثرية لت 

   .  
  + المعارض + الحفل الموسيق 

 واألحواز + غذاء خفيف + زيارة لمكتبة عمر دودوح الفونت 

  شكل تبعث هذه الورقة بكافة المعلومات المطلوبة مع نسخة من التحوي       
ن
  ف

وتن يد اإللكت  +  JPGأو   PDFل البنك  بواسطة التر
:  2019بطاقة الطالب لسنة    التاىل 

وتن أو بطاقة العضوية )بالنسبة للطلبة واألعضاء( إىل العنوان اإللكت 
congresohistorianador@gmail.com 

              

congresohistorianador@gmail.com  + fundacionalidrisi555@gmail.com    0034639853337  watsssap    لمزيد من المعلومات 

  

بية والثقافة والرياضة كافة أعضاء مؤسسة اإلدريس  متطوعون باعتبارها ذات النفع العام وال تهدف لتحقيق الرب  ح ب     دريد بمترصي    ح من وزارة الت 

http://issuu.com/fundacional-idrisi/docs/cv__librito_fundaci__n_al-idrisi_sp 
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