
 

 

 
 

 

 
 "  برامج تدريبية يف اجملال اهلندسي" 

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 

 

 :(التعريفالستخراج الشهادة وبطاقة ) ـلـــــــــم الكامـــــــــاالس

 ذكر / أنثىالنوع:    (أستاذ / دكتور / أستاذ دكتور / مهندس / أخرى ) : اللقب

 :  يـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنس

 العــــــــــمـل:ـة ـــــــــــــــــــجه

 الوظيفي:ركز ـــــــامل

 : وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن

 الرمز البريدي:    ص.ب:       البريدي: العنوان

   )خاص(: رقم الهاتف    )عمل(:اتف ـــــرقم اله

       )عمل(: فاكسم الرق

       :  ـــــجوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ال

       كتروني:ـــــــــــــــــــــاإللالبريد 

       : سم مدير التدريب / التطوير / االبتعاثا

    الجوال:      كتروني:ـــــــــــــــــــــاإللالبريد 

       :القانونيةالشؤون  سم مدير ا

    الجوال:      كتروني:ـــــــــــــــــــــاإللالبريد 

 يتبع،،،

 اإلشتراكاستمـارة 
 

 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 اتحاد املهندسين العرب



 

 

 

 (Xاملرجو اختيار البرنامج التدريبي املراد املشاركة به من خالل وضع عالمة )

 جاسم البرنام
وقت 

 االنعقاد

 رسم االشتراك
 خارج مصر  ☟

 )دوالر أمريكي(
داخل مصر 

 )جنيه مصري(
  2,000 500 2017يناير  برنامج أعمال التشطيبات املعمارية

  3,500 1,000 2017يناير  برنامج اإلشراف الهندس ي وأصول التنفيذ واستالم األعمال باملواقع

  3,500 500 2017فبراير  برنامج إدارة عقود التشييد

  2,000 500 2017فبراير  برنامج املهارات املالية ملهندس ي التشييد والبناء

  3,500 1,000 2017مارس  برنامج املهارات اإلدارية والسلوكية للمهندسين

  3,500 500 2017مارس  برنامج إعداد خبير تقييم عقاري 

  3,500 1,000 2017مارس  برنامج إدارة األزمات في أعمال البناء واملنشآت

 :الرسوم سدادطريقة 
  

 
 مطالبة تحويل نقدا

     
 

 للورشةيتم السداد قبل الجلسة االفتتاحية : في حالة السداد النقدي. 

 لحساب املنظمة العربية للتنمية اإلدارية طرف البنك البرنامج يتم التحويل قبل بدء : في حالة التحويل البنكي

 –مصر الجديدة  –روكس ي  –مبنى السيداري  –أ شارع الحجاز  2 –فرع املريالند  –( CIBالتجاري الدولي )

موافاة املنظمة بصورة التحويل على جمهورية مصر العربية، وذلك على الحسابات املبينة أدناه، مع  –القاهرة 

 .البرنامج التدريبي، ويكتب على صورة التحويل اسم 0020222580077الفاكس رقم 

 حساب الجنيه حساب الدوالر

Commercial International Bank – EGYPT 

CIB – Meryland branch 

Account Number: 100008264435 

Arab Administrative Development Organization 

 البنك التجاري الدولي

(CIB )– فرع املريالند 

 100010051899رقم الحساب: 

 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

Swift code: CIBEEGCX 031 

Correspondent Bank: The Chase Manhattan Bank 

Chase Manhattan plaza (New York City) 

New York, N. Y .10081 

  يرجى إرسال خطاب الترشيح واستكمال :  الحكومية وشركات القطاع العام(حالة املطالبة املالية )للجهات في

 :الورشةبة مالية الحقة على انعقاد مطالعن طريق البيانات أدناه حال سداد رسوم املشاركة 

  أسم مسئول املطالبات.................................:...............................    هاتف..................................:.............................. 

  فاكس........................................:........................................................    جوال...................:................................................ 

 لتأكيد املشاركة
 جمهورية مصر العربية   –القاهرة  –يرجي تعبئة االستمارة وإرسالها ملقر املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

  حمد طه أ/ كنان أ :عناية

ktaha@arado.org                                202 2258 0077فاكس + 

 324+ داخلي 202 2258 0006هاتف      +       2 011121268496 جوال 
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