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 لغرف المالحة البحرية تحاد العربياإل

Arab Federation Of Chambers Of Shipping 
 

                                                               

El Horreya street – Gleem – 3 584الدور الثالث  -جليم –طريق الحرية  584
rd

 floor                             

                                                                                  Alexandria  - Egypt مصر -اإلسكندرية  

Phone : +2035840346 ( 2 lines)                                                     

 Fax     : +2035838266                                                                              

 Mobile : +201007373991                                                                         

Info@arabfcs.org

WWW.ARABFCS.ORG

 1/2016 /26  : األسكندرية فى
 2016م :  م.ت/ـــلف رقــم     

ت المنتدى العربى الدولى للسيدات العامالالدورة التدريبية الثامنة الموضوع : 
  . فى مجال النقل البحرى

المنتددى العربدى   

: بعنوان ثامنةة التدربية التدور يعقد الذىالنقل البحرى ت فى الدولى للسيدات العامال
 ""Smart Ports    (الموانئ الذكية)

 –بفندد  ييلتدون يدريال بدال ا      ( 6201 ماار  آذاارآ  19 – 12)فى الفترة وذلك  
 .بجمهورية مصر العربية األسكندرية ب

 .علمًا  بأن تكاليف السفر و االنتقاالت و االقامة على يانب الدورة 
 

 مدال لفتدرة  خدالل الددورة ل   الفندد  مرفق استمارة لالستتفاا  و اففتا ة ع مامتا  تجز   ت       و

 ( 6201 مارس "آذار" 19–12)
 

 :مبر/ لفاى السعفد رئفسة المنتدى  مكتب أ.دبالتواصل لمزيد من المعلومات وا

 mailE.            : aast.org-aiwmf@marlog 

  aast.org/2016/index.php-http://www.marlog:  الموقع افلكترونى 
 

 ،،،و تفضلوا بقبول وافر تحياتى و تقديرى 

 أمين عام اإلتحاد          

 لواء بحرى/ محسن المصرى

mailto:Info@arabfcs.org
http://www.arabfcs.org/
http://www.arabfcs.org/
mailto:aiwmf@marlog-aast.org
http://www.marlog-aast.org/2016/index.php


 

 

 

 

 

 الطيران رحالت ومغادرة وصول مواعيد استمارة

 االسم 
 

 البلد 
 

 الطيران رحلة رقم 
 

 الوصول تاريخ 
 

 الوصول ميعاد 
 

 الوصول مطار 
 

 المغادرة تاريخ 
 

 المغادرة ميعاد 
 

 المغادرة مطار 
 

 الطيران بتكلفة الخاصة الفاتورة إرسال برجاء
 

 

 المطلوبة الفراغات جميع ملئ مراعاة يجب

 الموافق السبت يوم المغادرة و  2016مارس  12الموافق السبت من يبدأ الفندق إلى الوصول تاريخ بأن علما          

  2016مارس19  

 :اإليميل عبر استالمها فور االستمارة إرسال يرجى
aiwmf@marlog-aast.org    

 السعيد ليلى د.أ

 المنتدى رئيس

 
 

MENA & AFRICA ARAB INTERNATIONAL WOMEN’S MARITIME FORUM 

 وإفريقيا األوسط الشرق بمنتقطي البحري النقل مجال في العامالت للسيدات الدولي العربي المنتدى

 الذكية الموانئ :الثامنة التدريبية الدورة

  اإلسكندرية – بالزا جرين هيلتون بفندق 2016 مارس 19 – 12
 

mailto:aiwmf@marlog-aast.org

