مؤتمر الشرق األوسط 2018
يسوع المسيح وموقفه تجاه "الدين" :نحو مفهوم كتابي لإلسالم

 ٢٢ - ١٨يونيو /حزيران 2018
معهد دراسات الشرق األوسط
كلية الالهوت المعمدانية العربية بيروت ،لبنان
معلومات لوجستية وأسعار

عملية تقديم الطلب
نظرا لطبيعة مؤتمر الشرق األوسط وحساسيتها في بعض األحيان ،تتم المشاركة من خالل عملية تتألّف من
ً
مرحلتين:
 طلب المشاركة
 طلب التسجيل/الحجز.
في البداية ،على الراغبين تقديم طلب مشاركة لمعهد دراسات الشرق األوسط والتعبير عن اهتمامهم
بالمؤتمر وتقديم بعض المعلومات األساسية .وهذا يم ّكننا من تحديد ما إذا كان يرغبون في المشاركة في
قادرا
المؤتمر هم األكثر مناسبة وقدرة على المساهمة في المناقشات .بعد قراءة المعلومات التالية ،ستكون ً
على إكمال طلب المشاركة في مؤتمر الشرق األوسط .2018
بعد استالم طلبات المشاركة ،سيقوم معهد دراسات الشرق األوسط بإبالغك في غضون خمسة أيام عمل ما
إذا كان طلبك قد قُبل بنجاح أو لم يُقبل .إذا تمت الموافقة على طلب مشاركتك ،سنُرسل لك رابط لملء
استمارة التسجيل/الحجز عبر اإلنترنت .فقط بعد حصولك على تأكيد استالم طلب التسجيل سيتم تأكيد
مشاركتك في مؤتمر الشرق األوسط .2018

الشخص المرجع
كجزء من عملية تقديم الطلب ،سوف يُطلب منك تحديد شخص يكون بمثابة مرجع بالنسبة لك .وينبغي أن
يكون هذا الشخص قد حضر مؤتمر الشرق األوسط سابقًا أو تعلم أنّه معروف من قِبل معهد دراسات الشرق
األوسط و/أو كلية الالهوت المعمدانية العربية .قد يكون هذا الشخص عادة قائد من المجتمع اإلنجيلي وال
مانع لديه في أن نتواصل معه لتحديد مدى مالءمة مشاركتكم في مؤتمر الشرق األوسط .يرجى التأكد من
الحصول على إذن الشخص قبل إدراج اسمه ومعلومات االتصال الخاصة به في استمارة الطلب.

تأشيرة الدخول إلى إسرائيل
كجزء من عملية تقديم طلبي المشاركة والتسجيل ستُسأل ما إذا جواز سفرك يحتوي على أية أدلة سفر إلى
إسرائيل .األشخاص الذين يحاولون دخول األراضي اللبنانية ويحملون تأشيرة دخول إلى إسرائيل على
جواز سفرهم يُمنعون من الدخول على المطار.

للتواصل معنا
يمكنكم التواصل معنا عبر MEC@ABTSLebanon.org :إذا كان لديكم أي سؤال أو تعليق حول أي
أمر يتعلّق بمؤتمر الشرق األوسط .2018
ضا إذا كان هناك أي تغيير تريدون القيام به في أي قسم من طلب المشاركة أو طلب
الرجاء إبالغنا أي ً
التسجيل في مؤتمر الشرق األوسط .2018

اإلقامة

فندق لو كريون ،برمانا () www.lecrillon.com
إن معهد دراسات الشرق األوسط قادر على ترتيب إقامتكم أثناء مكوثكم في لبنان .لألسف ّ
ّ
أن اإلقامة في
مركز المؤتمرات التابع لكلية الالهوت المعمدانية العربية محدودة جدًا لذلك قمنا ببعض الترتيبات مع أحد
الفنادق المحلية في منطقة برمانا الجبلية .يقع فندق لو كريون على بُعد  15دقيقة تقريبًا بالسيارة من حرم
الكلية حيث يُقام مؤتمر الشرق األوسط  .2018بدل النقل من وإلى الفندق في بداية ونهاية المؤتمر يوميًا
متضمن في تكلفة اإلقامة .وقد حصلت كلية الالهوت المعمدانية العربية على سعر خاص في لو كريون،
لذلك سيتم دفع تكاليف اإلقامة لكلية الالهوت التي تدفع بدورها مباشرة للفندق.
اإلقامة لمؤتمر الشرق األوسط  2018تتضمن ست ليا ٍل (من األحد إلى السبت) ،المنامة ووجبة اإلفطار.
ويمكن حجز ليال إضافية من خالل كلية الالهوت المعمدانية العربية بتكلفة قدرها  $ 66لليلة الواحدة
[للشخص الواحد] و $ 33لليلة الواحدة [لغرفة مشتركة  -إن وجدت] .الفندق قادرة على المساعدة في ترتيب
المواصالت في األيام الخارجة عن تاريخ المؤتمر لكن تكلفة هذه المواصالت تُدفع مباشرة إلى الفندق.
تتوفر في المنطقة خيارات أخرى لإلقامة .غير ّ
أن أولئك الذين يرغبون في االستفادة منها يجب إجراء
الحجز بأنفسهم باإلضافة إلى ترتيبات النقل الخاصة مباشرة مع فندق أو شركة الحجز .وفيما يلي بعض
الخيارات الموجودة التي تبعد حوالي  30-20دقيقة من كلية الالهوت المعمدانية العربية:
 فندق كوزموبوليتان [فندق  4نجوم] – راما ستي ،حرش تابت ،بيروت ،لبنان
 فندق هيلتون بيروت حبتور جراند [فندق  5نجوم]  -حرش تابت ،سن الفيل ،بيروت ،لبنان
 ج) فندق البستان [فندق  5نجوم]  -بيت مري ،لبنان

األسعار
فيما يلي تفصيل تكاليف مختلف عناصر مؤتمر الشرق األوسط :2018
أ) رسوم االشتراك في مؤتمر الشرق األوسط [ 2018بما في ذلك الغداء والعشاء خالل خمسة أيام المؤتمر]
( $370 لغير اللبنانيين)
( $220 للبنانيين)
ب) السكن في لو كريون [هذا يشمل النقل اليومي من وإلى الفندق وكلية الالهوت المعمدانية العربية  -رحلة
واحدة يوميًا]
 غرفة فردية $516 -
 غرفة مشتركة $288 -للشخص الواحد
ج) النقل من وإلى المطار  $30( $55 -من المطار $25 /إلى المطار)
* تأخير الرحالت واإللغاء والعودة إلى المطار ،أو ظروف غير متوقعة مماثلة ،قد تؤثر على تكاليف النقل

مجمل التكلفة العادي :رسوم االشتراك في المؤمر بما في ذلك الوجبات [ + ]$ 370سكن مشترك لمدة 6
ليال [ + ]$ 288النقل من وإلى المطار$ 713 = ]$55[ ،

يرجى المالحظة
 لحجز ليالي إقامة إضافية يتم االتفاق عليها والترتيب لها مسبقًا مع معهد دراسات الشرق األوسط
قبل 1حزيران/يونيو  .2018إذا كنتم تحتاجون أليام إقامة إضافية بعد هذا التاريخ عليكم حجزها
مباشرة مع الفندق ،وقد ال تكون متوفرة بالسعر المخفض المعلن عنه هنا.
ضا
 للضيوف الذين حجزوا لمدة ست ليا ٍل ،ولكن عليهم المغادرة في وقت مبكر يتوجب عليهم أي ً
تغطية التكلفة الكاملة لست ليالي إقامة في الفندق.
 يمكن حجز الليالي اإلضافية عبر عملية الحجز الخاصة بمؤتمر الشرق األوسط  ،2018إذا قمنا
بتلقيها قبل 1حزيران /يونيو .2018
 يجب حجز خدمات المطار من خالل نظام الحجز الخاص بنا عبر اإلنترنت ،في موعد أقصاه 1
حزيران /يونيو .2018

طريقة الدفع
ثمة طرق عديدة لدفع رسوم مؤتمر الشرق األوسط  .2017سيُطلب منك تحديد طريقة الدفع المفضلة لديك
في طلب الحجز .إليك الخيارات المتوفرة:
 الدفع نقدًا عند الوصول
 الدفع عبر بطاقة االئتمان عند الوصول
 الدفع عبر بطاقة االئتمان عبر اإلنترنت*
*في هذه الحالة سنرسل لك راب ً
طا على بريدك اإللكتروني ،يمكنك من الدخول ودفع المبلغ المحدّد في
فاتورتك.

