
المؤتمر رعايا نموذج  

 نوع الرعاية المبلغ

 1 الراعي الذهبي ≥3000  

 2 الراعي الفضي ≥2000  

 3 الراعي البرونزي ≥1000  

 4 الراعون ≤  1000

 الراعي الذهبي:

 محاضرة للراعي خالل المؤتمر .1

 للمؤتمر و مواقع التواصل  ار الراعي على الموقع اإللكترونيشع .2

 الخاص بالراعي في فولدر المؤتمر ادراج البروشور .3

الوافلععا  و الععرو  اخ الخاصعع  و تشععمل البروشععورا  و  شعععار الراعععي علععى طموععع ملبوعععا  المععؤتمر .4

 بالمؤتمر

   مقاعد مجانو  5مع توفور طاول  و  أولوي  اختوار الراعي موقعه داخل خوم  المؤتمر .5

 خوم  المؤتمر انش( للراعي مع موقعه داخل  65-60حجم توفور شاش  عرض ) .6

 السماح بوضع بوسترا  خاص  بالراعي في منلقته المخصص  داخل خوم  المؤتمر .7

 درع تكريمي للراعي .8

 الراعي الفضي:

 شعار الراعي على الموقع اإللكترونو  للمؤتمر و مواقع التواصل  .1

 ادراج البروشور الخاص بالراعي في فولدر المؤتمر .2

الوافلععا  و الععرو  اخ الخاصعع  و تشععمل البروشععورا  و  المععؤتمرشعععار الراعععي علععى طموععع ملبوعععا   .3

 بالمؤتمر

 3، و تعوفور طاولع  و  أولوي  اختوار الراعي موقعه داخل خومع  المعؤتمر بععد اختوعار الراععي العذهبي لموقععه .4

 مقاعد مجانو   

 انش( للراعي مع موقعه داخل خوم  المؤتمر 47-42توفور شاش  عرض )حجم  .5

 بوسترا  خاص  بالراعي في منلقته المخصص  داخل خوم  المؤتمرالسماح بوضع  .6

 درع تكريمي للراعي .7

 الراعي البرونزي:

 شعار الراعي على الموقع اإللكترونو  للمؤتمر و مواقع التواصل  .1

 ادراج البروشور الخاص بالراعي في فولدر المؤتمر .2

 درع تكريمي للراعي .3

 الوافلا  و الرو  اخ الخاص  بالمؤتمرتشمل البروشورا  و  و شعار الراعي على طموع ملبوعا  المؤتمر. 4

يتم اختواره من قبل الراعي بعد اختوار كل من الراعي العذهبي توفور موقع  خاص للراعي داخل خوم  المؤتمر . 5

 مقاعد مجانو    2، و توفور طاول  وو الفضي لموقعه

 ل خوم  المؤتمرالسماح بوضع بوسترا  خاص  بالراعي في منلقته المخصص  داخ. 6



 1000 الراعون اقل من

 شعار الراعي على الموقع اإللكترونو  للمؤتمر و مواقع التواصل  .1

 درع تكريمي للراعي .2

الوافلععا  و الععرو  اخ الخاصعع  و تشععمل البروشععورا  و  شعععار الراعععي علععى طموععع ملبوعععا  المععؤتمر .3

  بالمؤتمر

 * يرطى من الجموع الرعاة احضار الرو  اخ، االخ توخ، البروشورا  و البوسترا  الخاص  بهم.

* يسمح للرعاة الرسموون )الذهبي، الفضي، البرونعزي( بوضعع بكعن معن معواد دعااوع  خاصع  بهعم معع فولعدر المعؤتمر 

 على ان يتم تزويد هذه البكجا  قبل بداي  المؤتمر بأسبوع على األقل.

ععا  الرسعمو  للمعؤتمر معن الملبو الموقعع االلكترونعي و مواقعع التواصعل االطتمعاعي و  شععار الراععي علعى*  حجم 

موون )العذهبي، ستعلى الى الرعاة الرسعاألساسو  رو  اخ،  يعتمد على نوع الرعاي  المختارة، االحجام بروشورا  و 

 .بحجم واحدالفضي، البرونزي(، و باقي الرعاة 

   2018/ 5/3ل برعاي  المؤتمر يوم األثنون الموافق * اخر موعد للتسجو

 يرطى زيارة الموقع التالي لمعرف  تفاصول إيداع و ارقام حساخ المؤتمر:* 

aspxhttp://www.just.edu.jo/Conferences/iccna2018/Pages/default. 

Payment Methods: 

1- By check:                            2018السادة جامعة العلوم والتكنولوجيااالردنية / مؤتمر النانو الدولي  

2-  By Bank Transfer*: 

The payment should be made as a bank transfer to the conference account; 

Account Name :Jordan University of Science and Technology 

Bank Name: Cairo-Amman Bank 

Branch Name : JUST branch 

Account Number IBAN Number Account Name/Currency 

090003424838 JO91CAAB 

1300000000090003424838 

Cairo-Amman Bank/JOD 

090003424846 JO69CAAB 

1300000000090003424846 

Cairo-Amman Bank/USD 

090003424854 JO47CAAB 

1300000000090003424854 

Cairo-Amman Bank/EURO 

Please do not forget to declare the Sponsor name on the Payment Document and   send the 

confirmation of payment by fax to: 0096227201071 / CO Dr. Mohammad AL-Omari or 

email it to: iccna2018@just.edu.jo 

*Please note that payment by all types of credit cards is not possible due to technical issues. 

0779488104   عميـد كليــة العلــوم واآلدابنائب للتواصل مع   

0799199324معهد النانو عميـد للتواصل مع   

http://www.just.edu.jo/Conferences/iccna2018/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Conferences/iccna2018/Pages/default.aspx

