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Agricultural Exhibition (SSAC-2012)

 مجال في العاملة والخاصة العامة القطاعات جميع دعوة (SSAC-2012)السابع الزراعي العلمي للمؤتمر المنظمة اللجنة يسّر
 المؤتمر فعاليات مع امنبالتز سيعقد الذي -SSAC) 2012( الزراعي معرضال في للقاء األردن في والبيئة والغذاء والمياه الزراعة
 والتكنولوجيا العلوم ةجامع حرم في 2012 )أآتوبر( أول تشرين 10-8 الفترة خالل (SSAC-2012) السابع الزراعي العلمي
  الوصول يلسهتو العارضين اجاتتيحوا المعروضات تناسب آبيرة مساحة العام هذا الزراعي لمعرضل يخصصوس .األردنية
 المشارآة والمؤسسات للشرآات فرصة الزراعي المعرض وسيوفر .الجامعة وموظفي بةطلو والمؤتمر المعرض لزوار والتنقل

.والزمالء والباحثين والخبراء القرار صناع مع التواصل فرص وتعزيز فتحو آبير جمهور أمام همخدماتو هممنتجات تقديمل

المعروضات

:التالية المواضيعب العالقة ذات والخدمات المنتجاتو والمؤسسات الشرآات جميع أما مفتوح الزراعي المعرض

الصناعات الغذائية •
المشاتل •
الزينهنباتات  •
األسمدة والمبيدات •
الفاآهة والخضراوات •
تربية النحل وإنتاج العسل •
األعالف والمواد المضافة •
إنتاج وصحة الحيوان •
الثروة الحيوانية ومنتجات األلبان •
الكتب الزراعية والبيئية •

المخبريةاألجهزة والتجهيزات  •
الثروة الحيوانية والدواجن وتصنيع األعالف •
الري وتكنولوجيا المياه •
واألجهزة الزراعية اآلآلت •
أمراض الدواجن والوقاية منها •
تنسيق الحدائق والبيوت الزجاجية •
إنتاج المحاصيل •
وقاية المحاصيل والمبيدات •
إنتاج وتكنولوجيا البذور  •
تربية األحياء المائية واألسماك •

التسجيل ورسوم المشارآة 

 عرضال وقعم شملوت( المحجوزة للمساحة وفقا للمعرض التسجيل مورس دفع بالمعرض ةمشارآال والمؤسسات الشرآات تلتزم
:التالية العروض حسب المرفق التسجيل نموذج في )واإلنارة

)أردني دينار 100()م2*م2( 1  رقم عرض موقع  
)أردني دينار 150()م2*م3( 2  رقم عرض موقع  
)أردني دينار 200(  )م3*م3( 3  رقم عرض موقع  
)بشأنه التفاوض سيتم(خاص عرض موقع  

  اإللكتروني بالبريد وإرساله التسجيل نموذج تعبئة الزراعي المعرض في المشارآةب ةغبارال والمؤسسات اتشرآال على     
SSCA_2012@yahoo.com 2012 )سبتمبر( أيلول 1 قبل )962-2- 7201078( رقم بالفاآس أو.

مواعيد هامـــــة    

2012  )سبتمبر( أيلول 1المعرض في للتسجيل موعد آخر
2012  )سبتمبر( أيلول 1الرسوم ودفع العرض منصة لحجز موعد آخر
2012 )اآتوبر( أول تشرين 9-8الزراعي المعرض أيام



Agricultural Exhibition (SSAC-2012)

الدعوة لدعم المؤتمر العلمي الزراعي السابع

 واألفراد عاتوجمملا أمام المجال فتح عن اإلعالن(SSAC-2012) السابع الزراعي العلمي مؤتمرلل ةيمينظتال اللجنة يسر     
 هذا فعاليات إنجاح في والمساهمة(SSAC-2012) السابع الزراعي العلمي للمؤتمر المالي مالدع تقديمل والمؤسسات والشرآات

 بشكل الجمهورو القرار وصناع والمنتجات الخدمات مقدمي بين االتصال لتعزيز ًازيمم برًامن المؤتمر يوفرس حيث الكبير، الحدث
  .مباشر
:المساهمة وقيمة الدعم نوع

)أردني دينار 1000( الفضي الداعم         )أردني دينار 1500( الذهبي الداعم          )أردني دينار 2000( البالتيني الداعم     

)أردني دينار 500( المطبوعات            )أردني دينار 500( المؤتمر غداء           )أردني دينار 500( المؤتمر عشاء     

)150(عدد ) دفاتر وأقالم( قرطاسية           )150(حقائب عدد      

دينار أردني، نصف صفحة   300صفحة آاملة (المؤتمر الورقية  اصداراتالمرآز في /المؤسسة/عن نشاطات الشرآة اعالن     
)دينار أردني 150     

) ....................................................................................يحدد نوع الدعم والمبلغ من الجهة الداعمة(أخرى      

الفوائد المقدمة للشرآات والمؤسسات الداعمة للمؤتمر

  موقع انجدر وعلى للمؤتمر، اإللكتروني الموقع على الداعمين قائمة ضمن ةماعدال المؤسسة/الشرآة وشعار اسم وضع سيتم
  .المؤتمر إصدارات وفي المعرض

الداعم البالتيني
.  المعرضفي ) م2* م 3(منصة عرض بمساحة تخصيص   •
.  من رسوم المشارآة في فعاليات المؤتمر والمعرضة ماعدالالمؤسسة /مندوبي الشرآة اعفاء •

الداعم الذهبي
.  المعرضفي ) م2* م 2(منصة عرض بمساحة تخصيص   •
.  بدون رسومفي فعاليات المؤتمر ة ماعدالالمؤسسة /مندوبين من الشرآةحضور ثالثة  •

الداعم الفضي
.  المعرضفي ) م1.5* م 2(منصة عرض بمساحة تخصيص   •
.  بدون رسومفي فعاليات المؤتمر ة ماعدالالمؤسسة /مندوبين من الشرآةحضور  •

    الموقع اإللكتروني للمؤتمر
www.just.edu.jo/ssac-2012
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اربد – األردن  ، جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
  

  نموذج طلب دعم المؤتمر والمعرض
 

 .............................إسم الشرآة/المؤسسة/المرآز: ........................................................................

..............  ................................الشخص المسوؤل: ....................................................................

 ................... البريد اإللكتروني:  ................................... رقم الفاآس ............رقم التلفون: ..............

  ................................................................................لشرآة/المؤسسة/المرآز:لالنشاطات الرئيسية 

نوع الدعم وقيمة المساهمة : 

 دينار اردني)       1000 دينار أردني)                 الفضي ( 1500الذهبي (   دينار أردني)             2000البالتيني (       

 دينار أردني)  500 دينار أردني)            المطبوعات ( 500غداءالمؤتمر (   دينار)                500     عشاء المؤتمر ( 

                                )  150قرطاسية ( دفاتر وأقالم)  عدد (                 )            150حقائب عدد (       

  دينار أردني، نصف 300اعالن عن نشاطات الشرآة/المؤسسة/المرآز في اصدارات المؤتمر الورقية ( صفحة آاملة       

  دينار أردني)  150صفحة         

أخرى ( يحدد نوع الدعم والمبلغ من الجهة الداعمة)  ...........................................................       

  
 الفوائد المقدمة للشرآات والمؤسسات والمراآز الداعمة للمؤتمر*:

وفي جميع الداعمين على الموقع اإللكتروني للمؤتمر  قائمة ضمنوشعارها جهة الداعمة سيتم وضع اسم ال
مشارآة في المؤتمر رسوم الإلغاء . وسيتم إصدارات المؤتمر، وسيكون ترتيب األسماء حسب المبالغ المقدمة

.  لمندوبي الجهات الداعمة
 

سيتم تخصيص مساحات مناسبة للجهات الراغبة بالمشارآة في المعرض الزراعي المصاحب للمؤتمر (يرجى اإلطالع على نشرة  *
 .المعرض في موقع المؤتمر اإللكتروني)

  
 

 

) . 962- 2- 7201078 أو بالفاآس (SSCA_2012@yahoo.comيرسل النموذج بعد تعبئته بالمعلومـات بالبريد اإللكتروني:  

لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بـ: 

أ.د. غازي الكرآي ، رئيس اللجنة التنظيميـــة 
 gkaraki@just.edu.joالبريد اإللكتروني: 

)  962- 799632807هاتف خلوي: (
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ـي ــــالمعرض الزراعـ
  المؤتمر العلمي الزراعي السابع

 2012 ، تشرين أول8-9
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اربد – األردن 
 

 

 نموذج تسجيل المعرض الزراعي         
 

 

 إسم الشرآة/المؤسسة: ..............................................................................

الشخص المسوؤل: ............................... رقم التلفون: ................................... 
 رقم الفاآس ....................................... البريد اإللكتروني: ..............................

 النشاطات الرئيسية للشرآة/المؤسسة: .............................................................
 (الرجاء الرجوع إلى قائمة المعروضات في مطوية المعرض)

 نوع المشارآة في المعرض:       عارض                          داعم                         حضور

 دينار أردني) 100 / م2م*2(  1نوع الحجز المطلوب:                موقع عرض رقم 

   دينار أردني)150/  م2م*3(  2                                           موقع عرض رقم 

 دينار أردني) 200 / م3م*3(  3                                           موقع عرض رقم 

(سيتم التفاوض بشأنه)  موقع عرض خاص                                                

 دينار أردني)              1500 دينار أردني)                    ذهبي (2000بالتيني (نوع الدعــــــم:          

  دينار أردني)500 دينار أردني)                      عشاء المؤتمر (1000                                  فضي (

  دينار أردني)   500 دينار أردني)               المطبوعات (500                                 غداءالمؤتمر (

   )150قرطاسية (دفاتر وأقالم) عدد (                      )           150حقائب عدد (                                 

  اعالن عن نشاطات الشرآة/المؤسسة/المرآز في اصدارات المؤتمر الورقية                                  
  دينار أردني) 150 دينار أردني، نصف صفحة  300(صفحة آاملة                                  
                             

                                  أخرى (يحدد نوع الدعم والمبلغ من الجهة الداعمة) ................................
                                        (للتفاصيل يرجى اإلطالع على مطوية المعرض)

 ) 962-2-7201078 أو بالفاآس (SSCA_2012@yahoo.com:البريد اإللكترونيبات ـيرسل النموذج بعد تعبئته بالمعلوم 
  )962-799632807 على هاتف خلوي (نظيمية ، رئيس اللجنة التأ.د. غازي الكرآي اإلتصال بـ:لإلستفسار يرجى 
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