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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL REQUESTED INFORMATION
BADGE INFORMATION: (As you want your name badge to read – No titles, please)
First Name

SURNAME (FAMILY NAME)

Company or Institution

_______

City

State/Province:

Country:
MAILING INFORMATION: Email:

________

Postal Address:
City:

Country:

Phone:

_______

Fax:

Mobile:

Title: (circle one) Dr. Mr. Ms. Mrs.
--------------------------------------------------------------------------------------REGISTRATION FEES: In order to receive the discount rates as listed below, this form and payment must be
received by the date listed.
نوع التسجيل
عضو الجمعية
 عضو الجمعية:الطلبة

التسجيل حتى اول
2020 نوفمبر
 دوﻻر امريكى130
 دوﻻر امريكى50

التسجيل بعد اول
2020 نوفمبر
 دوﻻر امريكى250
 دوﻻر امريكى100

غير عضو الجمعية
 غير عضو الجمعية:الطلبة

 دوﻻر امريكى165
 دوﻻر امريكى75

 دوﻻر امريكى250
 دوﻻر امريكى100

تذاكر دخول المعرض

: التسجيل الكامل للمؤتمر يشمل اﻷتى

الدخول لجميع جلسات المؤتمر والمعرض
وجبات اﻻستراحه والغذاء
حقيبة المؤتمر
كتيب برنامﺞ المؤتمر وعناوين البحوث
المقدمة






هل سيضم الكتيب ملخصات البحوث؟؟؟

 دوﻻلر امريكى30 ( 200/12/1  الى11/28 دخول المعرض لغير المسجلين بالمؤتمر لمدة ثﻼث ايام من
التسجيل يشمل دخول المعرض

.يمكن دفع رسوم التسجيل بالجنيه المصرى طبقا لمعدل التحويل فى يوم التسجيل والدفع
.سوف يرسل تﺄكيد الحجز وإيصال الدفع على اﻻيميل الخاص بالمشترك
 وسوف يتم. من الرسوم المدفوعة ﻧظير المصاريف اﻻدارية%20  وسوف يخصم2020  ﻧوفمبر1 إلغاء الحجز كتابة ﻻبد أن يكون قبل
. كما ﻻ يتم الغاء اشتراك حضور المؤتمر ﻷى ظروف قهرية.2020  وﻻ يتم إلغاء اﻻشتراك بعد اﻷول من ﻧوفمبر.ذلك بعد اﻧتهاء المؤتمر
.رسوم اشتراك العضو ﻻ يمكن ردها فى حالة اﻹلغاء






The Egyptian Aquaculture Society is an affiliate member organization to the World Aquaculture Society





Are you an EXISTING member of the Egyptian Aquaculture Society
If not, would you like to be a member of the Egyptian Aquaculture Society
Are you an EXISTING member of the World Aquaculture Society?
If not, would you like to be a member of the World Aquaculture Society

Conference Management
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African Chapter of the
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C/O AUDA-NEPAD Agency
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