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 عّمان   فندق لو رويال

 يةالهاشمية المملكة األردن /عّمان 

 2018 الثاني تشرين/  نوفمبر 22 - 20
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمر سكرتاريا

 

  األمانة العامة – البناء ومواد لإلسمنت العربي االتحاد

 الروسان محمود أحمد المهندس:  العام ميناأل

 سها منير كنعانأ. المنسق التنفيذي : 

 9015 ب.ص

   السورية العربية الجمهورية/  دمشق

 : هاتف

  6115412 / 6118598 11 963+ 

 6121731:  فاكس

 net.org-aucbm@scs/  aucbm1977@gmail.com    :إلكتروني بريد

 .netwww.aucbm: موقع االتحاد اإللكتروني 

mailto:aucbm@scs-net.org
mailto:aucbm1977@gmail.com
mailto:aucbm1977@gmail.com
http://www.aucbm.org/
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 المؤتمر موضوعات

  

  المواد الخام البديلة والتكنولوجيا ذات الصلة 

  أنواع الوقود البديل والتكنولوجيا ذات الصلة 

 والمواد اإلسمنتية التكميلية سمنتطحن الكلنكر واإل تكنولوجيا 

  حرقال اتعملي 

  الترشيح وإزالة الغبار 

   لغبار الممرات الجانبيةحلول 

  مواد البناء ةصناع فيتجة امن أنواع النفايات النمحاجر وغيرها ستخراج من الحلول لنفايات اال 

  سمنت األبيضاإل 

   الخرسانة والمواد ذات الصلةتقديم للتطبيقات في صناعة 

 الطوب صناعة في للتطبيقات تقديم 

 

 
  المؤتمر أوراق  

  بحث حول أحد الموضوعات المذكورة أعاله ، تقدم باللغة العربية أو يمكن للمشاركين تقديم أوراق

 . اإلنجليزية

 في حال رغبة الشركة تقديم ورقة عمل ، يطلب إعالم األمانة العامة بأسرع وقت ممكن . 

  سيتم إعداد نسخة مطبوعة من الملخصات وتوزيعها داخل حقائب المؤتمر ، لذلك يطلب من السادة

العربية لغتين الكلمة ، على أن يكون الملخص ب 200بحدود لورقة البحث ملخص المحاضرين إرسال 

فيما يلي صورة تبين القياسات المطلوبة  )بالنسبة لألوراق التي ستقدم باللغة العربية( . + اإلنجليزية

   من الرابط "قالب" جاهز لتعبئته بنص الملخص، ويمكنكم تحميل لصفحة الملخص 

 

 

 

http://www.aucbm.org/Uploaded Files/23rd_conference/Papers/abstract-template.dotx
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  2018سبتمبر / أيلول  12 :موعد الستالم الملخصاتآخر . 

 موافاة سكرتاريا المؤتمر بملخص عن سيرتهم الذاتية بالعربية  يطلب من السادة المحاضرين

 .العمل ورقة بعد ملخص ا إلدراجهبما ال يتجاوز صفحة واحدة ،  نجليزيةواإل

 

 بواسطة البريد اإللكتروني البحث أن ترسل أوراق  يفضل(/  aucbm1977@gmail.com

  net.org-aucbm@scs ترسل الورقة على شكل ملف بصيغتين : األولى بصيغة البرنامج . )

مصدرة من ) PDFوالثانية بصيغة ( مثالا  PowerPointأو  Wordالورقة فيه ) الذي تم تنفيذ

 البرنامج األصلي وليس عن طريق سكانر( .

  2018تشرين األول  أكتوبر / 17 ورقة البحثآخر موعد الستالم . 

  من "أوراق العمل" و"دليل العارضين" وسيتم  إلكترونيةستقوم سكرتاريا المؤتمر بإعداد نسخة

 .توزيعها داخل حقائب المؤتمر 

 

 ن :المشاركو

 صناعة مجال في العاملة واألجنبية العربية الخبرة وبيوت والمعاهد والجامعات والمؤسسات الشركات 

 . الغيار وقطع اإلنتاج ومستلزمات اإلسمنت
 

 رسوم المشاركة :

 أو ما يعادله باليورواألمريكي بالدوالر 

 

 المؤتمر رسوم

  :الشركات األعضاء في االتحاد

 دوالر أمريكي لكل مشارك  500 -

 

 :ت العربية غير األعضاء في االتحاداشركال

 دوالر أمريكي لكل مشارك  1,000 -

 

 األردنيةالشركات 

ا  150 -  لكل مشاركديناراا أردنيا

 :الشركات العالمية

 دوالر أمريكي للمشارك الواحد 1,300 -

 دوالر أمريكي لكل مشارك إضافي 1,000 -

 

 مالحظة هامة : يمكن للمشاركين في المؤتمر المشاركة في وزيارة المعرض المرافق .

 

mailto:aucbm1977@gmail.com
mailto:aucbm1977@gmail.com
mailto:aucbm@scs-net.org
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 رسوم المعرض

 أو ما يعادله باليورواألمريكي بالدوالر 

 450 للمتر المربعاً أمريكياً دوالر  ً  . وتتضمن رسوم حجز كل جناح مشاركة شخص واحد مجانا

  دوالر أمريكي للمشارك من الجهات العربية والعالمية  400تبلغ رسوم المشاركة لكل شخص إضافي

 المملكة األردنية الهاشمية . للمشارك اإلضافي من ديناراً أردنياً  150و

 للمشاركين في المعرض المشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل . مالحظة هامة : يمكن

 

 

 المؤتمر وثائق جميع على والحصول ، والمعرض المؤتمر في المشاركة:   المشاركة رسوم تتضمن 

 وحفل ، للنشاط والثاني األول اليوم في غداء وجبتي ، القهوة واستراحات ، (المؤتمر حقيبة داخل)

 المؤتمر أيام خالل ترتيبها يتم قد أخرى اجتماعية نشاطات وأي  ، المشاركين شرف على عشاء

 . والمعرض

 يتحمل المشاركون نفقات اإلقامة . 

  ، أو إبرازها عند مساابقاً يرجى إرسااال نسااخة عن إشااعار تحويل الرسااوم لكي يتم تثبيت المشاااركة

 .في حال المشاركة في وقت متأخر  التسجيل

  الجهات المشاركة العموالت المصرفية عند تحويل رسوم المشاركة .  تتحمل 

 االطالع على كتياااال معلومااااات المعرض يرجى (Exhibitor Manual ) الااااحي يحوي كاااال

 المعلومات الالزمة
 

  دليل من ( على وحدة حاكرة فالشاااية)نساااخة إلكترونية بإعداد ساااكرتاريا المؤتمر والمعرض ساااتقوم

ة تزويد األمانة عارض، ولهحا الهدف يرجى من الشركة الستوزع داخل حقائل المؤتمر  لعارضينا

عدد ب)أو الجزء الرئيسي من الكاتالوج الخاص بالشركة ، نشاط الشركة  عن – ملونة –نبحة بالعامة 

 ( :والصور المرغولالصفحات 

o  بحة ية تضااااااامن  (FLATTENED) مدمج( PDFعلى ملف )ترساااااااال الن وبدقة عال

  وضوح النصوص والصور

o  ميغا بايت 100أال يتجاوز حجم الملف يجل 

 )2018 تشرين األول بر/أكتو 10  آخر موعد الستالم النبحة )باإلنجليزية و/أو اإلنجليزية والعربية . 

 



 5 

 شحن مواد المعرض :

  Jordan Modern First أوكلت سكرتاريا المعرض مسألة تخليص المواد لشركة "
Company for Shipping Agency  لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بالشركة على . "

 العنوان التالي : 
 

JORDAN MODERN FIRST COMPANY FOR SHIPPING AGENCY  
 141840/ عّمان  11814ص.ب 

 المملكة األردنية الهاشمية 
 5863808 (6) 962+هاتف : 
 5863807 (6) 962+فاكس : 

  
 أ. بالل ملوالعين / مدير العمليات للوجستيات والتخليص

  sa.com-b.malaolein@romaإيميل :
 00962790245435هاتف نقال : 

 
 أ. روال صوالحه / مدير خدمات الزبائن

 sa.com-r.sawalha@roma إيميل :
 

 من جميع المراسالت إلى نسخةيرجى إرسال 

  net.org-aucbm@scs/  aucbm1977@gmail.com  

  
 :اإللغاء

 المشاركة في المؤتمر أو المعرض :عند إلغاء 

  تحمل تفي حسابها ، و المستلمتلتزم سكرتاريا المؤتمر بإعادة المبلغ  20/08/2018قبل تاريخ

 العموالت المصرفية إلعادة التحويل .  ةالمشارك الجهة

  تحمل ت% من المبلغ المستلم في حساب األمانة العامة ، و50يتم خصم  20/08/2018تاريخ بعد

 العموالت المصرفية إلعادة التحويل .  ةالمشاركالجهة 

  بعد تاريخ تحتفظ األمانة العامة لالتحاد بكامل المبلغ عند إلغاء المشاركة في المؤتمر أو المعرض

20/10/2018 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.malaolein@roma-sa.com
mailto:aucbm@scs-net.org
mailto:aucbm1977@gmail.com
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 :  الفنادق

 وجبة اإلفطارشمل ت، وللغرفة في الليلة الواحدة األسعار بالدينار األردني 

ا(16)الحكومية ضريبة %( + ال10رسوم خدمة )تضاف إلى األسعار أدناه   % حاليا

 

 لو رويال عّمان   فندق .1

 

 مزدوجة إقامة مفردة إقامة نوع الغرفة

 75 65 ديلوكسغرفة 

 85 75 سوبيريور  غرفة

 90 100 (clubغرفة تنفيذية )

 140 رجال أعمالجناح 

 250 جناح تنفيذي

 1600 الجناح الملكي

 

 :  سيديمكنكم االتصال بال بفندق لو رويال عمان،للحجز أو أي استفسارات أخرى تتعلق 

 األعمال تطوير مدير/  يوسف بدر

  Yousef.bader@leroyal.com: بريد إلكتروني

 +962 795-544570: هاتف نقال

 

  السيد عدي المجالي / مدير الحجوزات

 amm@leroyal.com-Reservationبريد إلكتروني: 

 298225-796 962+: هاتف نقال

 

 :رمز )كود( الحجز

عند طلب الحجز ليتم تطبيق األسعار والشروط الخاصة بالمؤتمر  AICCE23نرجو ذكر رمز 

 والمعرض 

aucbm1977@gmail.com  / جميع المراسالت إلىمن  نسخةيرجى إرسال 

  net.org-aucbm@scs  

mailto:Yousef.bader@leroyal.com
mailto:Reservation-amm@leroyal.com
mailto:aucbm1977@gmail.com
mailto:aucbm1977@gmail.com
mailto:aucbm@scs-net.org
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 ن عّمان النبيلوشيرات فندق .2

 

 

 مزدوجة إقامة مفردة إقامة نوع الغرفة

 120 100 يةغرفة كالسيك

 130 110 بريميوم  غرفة

 120 140 (clubغرفة تنفيذية )

 150 جونيورجناح 

 

 :  ةيمكنكم االتصال بالسيد ،النبيل عّمان شيراتونبفندق للحجز أو أي استفسارات أخرى تتعلق 

  منسق المبيعات والتسويق / يحيىحنان 

 +962 6-5934111هاتف : 

 962+  5920933-6فاكس : 

 بريد إلكتروني: 

reservations.amman.jordan@starwoodhotels.com 
Hanan.yahya@sheratonhotels.com  
Hanan.yahya@sheraton.com  
  

 

 :رمز )كود( الحجز

عند طلب الحجز ليتم تطبيق األسعار والشروط الخاصة بالمؤتمر  AICCE23نرجو ذكر رمز 

 والمعرض 

 من جميع المراسالت إلى نسخةيرجى إرسال 

  net.org-aucbm@scs/  aucbm1977@gmail.com 

 

 

mailto:Hanan.yahya@sheratonhotels.com
mailto:aucbm@scs-net.org
mailto:aucbm1977@gmail.com

