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 اإلسم باللق

 الشهرة

 املؤسسة

  الوظيفة

 

املعلومات أعاله يف قاعدة  أسامء األعضاء إىل قاعدة بيانات املؤسسة. الرجاء تأكيد قبولكم بظهور تضاف مجيع 

 ال ☐         نعم ☐ .البيانات عىل موقعنا اإللكرتوين

  

 التي تتيح فرصقاعدة بيانات األعضاء تقع عىل موقع اهليئة اإللكرتوين وتتيح لنا توفري معلومات اإلتصال  كام أن 

يف   يرجى وضع عالمة املخطوطات اإلسالمية. يف جمالللمشاورة والتواصل حول مواضيع أفضل املامرسات  

التي تظهر عىل موقع  األعضاء قاعدة بيانات  إىل تضافاملربعات أدناه التي تنتمي إىل املعلومات التي تريدون أن 

  .اهليئة االلكرتوين

 :العنوان☐

  :البلد☐

 :عنوان املراسالت املفضل )إذا إختلف عن العنوان أعاله(☐

  :رقم الفاكس☐ :رقم اهلاتف☐

 :الربيد اإللكرتوين☐

 



 

 . باملخطوطات اإلسالمية املتعلقةيرجى الذكر أدناه، بالتفاصيل، املصالح واخلربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☐ الرجاء اإلشعار إذا ترغبون أن يظهر هذا النص عىل قاعدة البيانات

 .نرجو إرفاق ملخص للسرية الذاتية يف صفحتني كحد أقىص

  

 

 

 

 



أربع فئات هناك  عضو.اإلقامة لكل لبلد ( GDP) يتم حساب رسوم العضوية بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجتامعي

 : كاآليت

 $(٩،٩٩٩$ و ٠،١١١)ما بني الفئة الثالثة  $ وما فوق(٠٠٠١١١) الفئة اآلوىل 

 $(٠،١١١عن  ما يقل) الفئة الرابعة  $(٠٩٠٩٩٩٩$ و ٠١٠١١١)ما بني  الفئة الثانية

 الناتج املحيل اإلمجايل لكال منها. فئة ملحق هبذه اإلستامرة قائمة بالبلدان و

لبلد اإلقامة ونوع اإلمجايل الناتج املحيل  فئة أدناه فوائد كل من فئات العضوية. يرجى إختياريرسد اجلدول 

  :التي تود التقديم إليهاالعضوية 

فرد امتيازي )طالب أو  فرد مؤسسة رشكة الفوائد

 )متقاعد

صوت ( ٠ عدد األعضاء

 )واحد

 ٩ بكلفة ٠

 ))صوت واحد

٠ ٠ 

 نعم نعم نعم نعم حق التصويت

 نعم نعم نعم نعم  اهليئة إدارةيف   للمشاركةاألهلية 

األهلية للمشاركة يف برنامج املنح التابع 

 للهيئة

 نعم نعم نعم ال

أسعار تسجيل خمفضة لورش العمل 

 واملؤمتر السنوي

 نعم نعم نعم نعم

أسعار خمفضة للعرض يف املؤمتر 

 واإلعالن يف جملد املؤمتر

 ال ال ال نعم

جملة املخطوطات  اإلشرتاك يف

  اإلسالمية

 نعم نعم ال ال

     الرسوم

 £☐٠٠٫٠١ £☐٠٠٫٠١ £☐٠٩١ £☐٠٨١  الفئة اآلوىل 

 ☐ £٠٠ £☐٠٥٫٠١ ☐£٠١١ £☐٠١١ الفئة الثانية

 £ ☐٠٠ £☐٠٠٫٠١ £☐٠١ £☐٠٠١ الفئة الثالثة

 ☐ £١ £☐٥٫٠١ ☐£٠١ £☐٩١  الفئة الرابعة 



خطوطات، وأود أن اشارك يف القيام بدور فعال خدمة جمموعات املأقر أن هدف هيئة املخطوطات اإلسالمية هو 

 من أجل حتقيق هذا اهلدف، بقدر استطاعتي وبشكل معقول.

 

 .…………………..…………التاريخ                 ………………………………التوقيع        

 كيف علمت هبيئة املخطوطات اإلسالمية؟

…………………………………………………………………………………… 

 :اهليئة يدعم هذا الطلب، نرجو أن يذكر إسم العضو الكامل هنا حايل من إذا كان عضو

.............................................................. 

 برجاء ارفاق نسخة من السرية الذاتية اخلاصة بكم.

 نرجو ارسال استامرة العضوية عىل العنوان التايل:

 The Islamic Manuscript Association, c/o 33 Trumpington Street, Cambridge, CB2 1QY, UK  

 +44(3)2220032221  الرقم  عىلأو ارساهلا عن طريق الفاكس 

  admin@islamicmanuscript.orgأو عرب الربيد اإللكرتوين    



 لوكسمبورغ الفئة األول
 ليبيا الفئة الثالثة

 ليبرييا الفئة الرابعة
 ليسوتو الفئة الرابعة
 ماالوي الفئة الرابعة
 مالطا الفئة األوىل
 مايل الفئة الرابعة

 ماليزيا الفئة الثالثة 
 مدغشقر الفئة الرابعة

 مصر الفئة الرابعة
 املغرب الفئة الرابعة

 املكسيك الفئة الثالثة
 اململكة املتحدة الفئة األوىل 

 عةمقدونيا الفئة الراب
 منغوليا الفئة الرابعة

 موريتانيا الفئة الرابعة
 موريشيوس الفئة الثالثة

 موزمبيق الفئة الرابعة
 مولدوفا الفئة الرابعة
 ميامنار الفئة الرابعة
 ناميبيا الفئة الرابعة
 النرويج الفئة األوىل
 النمسا الفئة األوىل
 نيبال الفئة الرابعة

 النيجر الفئة الرابعة
 الرابعةنيجرييا الفئة 

 نيكاراغوا الفئة الرابعة
 نيوزيالند الفئة األوىل

 هاييت الفئة الرابعة
 اهلند الفئة الرابعة

 هندوراس الفئة الرابعة
 هنغاريا الفئة الثانية
 هولندا الفئة األوىل

 هونغ كونغ الفئة األوىل
الواليات املتحدة األمريكية الفئة 

 األوىل
 اليابان الفئة األوىل

 الرابعةاليمن الفئة 
 اليونان الفئة األوىل

 

 

 

 

 

 

 سوريا الفئة الرابعة
 سورينام الفئة الثالثة
 سويسرا الفئة األوىل

 سرياليون الفئة الرابعة
 السلفادور الفئة الرابعة

 سيشيل الفئة الثالثة
 صربيا الفئة الثالثة

 الصني الفئة الرابعة
 طاجيكستان البند الرابعة

 عمان الفئة األوىل
 الفئة الرابعةالعراق 

 غامبيا الفئة الرابعة
 غانا الفئة الرابعة

 غواتيماال الفئة الرابعة
 غويانا الفئة الرابعة

 غينيا اإلستوائية الفئة الثالثة
 غينيا الفئة الرابعة 

 غينيا بيساو الفئة الرابعة
 الغابون الفئة الثالثة
 فانواتو الفئة الرابعة
 فرنسا الفئة األوىل

غزة( الفئة -غربيةفلسطني )الضفة ال
 الرابعة 

 فنزويال الفئة الثانية
 الفلبني الفئة الرابعة 

 فنلندا الفئة األوىل
 فيتنام الفئة الرابعة
 فيجي الفئة الرابعة
 قربص الفئة األوىل

 قرغيزستان الفئة الرابعة
 قطر الفئة األوىل

 كازاخستان الفئة الثالثة
 الكامريون الفئة الرابعة

 الدميقراطية الفئة الرابعةالكونغو 
 الكونغو الفئة الرابعة
 الكويت الفئة األوىل
 كرواتيا الفئة األوىل

 كمبوديا الفئة الرابعة
 كندا الفئة األوىل

 كوريا اجلنوبية الفئة األوىل
 كوستاريك الفئة الثالثة

 كوسوفو الفئة الرابعة
 كولومبيا الفئة الثالثة
 كرييبايت الفئة الرابعة

 الفئة الرابعةكينيا 
 التفيا الفئة الثانية
 الوس الفئة الرابعة
 لبنان الفئة الثالثة
 لتوانيا الفئة الثانية

 بوليفيا الفئة الرابعة
 بريو الفئة الرابعة

 بيالروسيا الفئة الثالثة 
 تايالند الفئة الرابعة
 التشيك الفئة األوىل

 تايوان والية الصني الفئة األوىل
 ابعةتركمانستان الفئة الر 

 تركيا الفئة الثالث
 ترينيداد وتوباغو الفئة األوىل

 تشاد الفئة الرابعة
 تشيلي الفئة الثالثة
 تنزانيا الفئة الرابعة
 توغو الفئة الرابعة
 توجنا الفئة الرابعة

 تونس الفئة الرابعة
 تيمور الشرقية الفئة الرابعة

 مونتينيغرو الفئة الثالثة
 اجلزائر الفئة الرابعة

 الفئة الرابعةجامايكا 
 جرينادا الفئة الثالثة

 جزر القمر الفئة الرابعة
 جزر املالديف الفئة الرابعة
 جزر سليمان الفئة الرابعة

 جورجيا الفئة الرابعة
 الدامنارك الفئة األوىل

 مجهورية الدومنيكان الفئة الرابعة
 دومينيكا الفئة الرابعة

 راوندا الفئة الرابعة
 لثالثةروسيا اإلحتادية الفئة ا

 رومانيا الفئة الثالثة
 كاب فريدي الفئة الرابعة

 زامبيا الفئة الرابعة 
 زميبابوي الفئة الرابعة

 كوت ديفوار الفئة الرابعة 
 ساموا الفئة الرابعة

سانت فنسينت واجلرينادينز الفئة 
 الثالثة

 سانت كيتس ونيفيس الفئة الثانية
 سانت لوسيا الفئة الثالثة

 وبرينسييب الفئة الرابعةساو تومي 
 السعودية الفئة الثانية
 السنغال الفئة الرابعة
 السودان الفئة الرابعة
 السويد الفئة األوىل

 سريالنكا الفئة الرابعة
 سلوفاكيا الفئة األوىل
 سلوفينيا الفئة األوىل
 سنغافورة الفئة األوىل

 سوازيالند الفئة الرابعة

 ألوىلاإلمارات العربية املتحدة الفئة ا
 األرجنتني الفئة الثالثة

 األردن الفئة الرابعة
 اكوادور الفئة الرابعة

 البانيا الفئة الرابعة
 املانيا الفئة األوىل

 ايسلندا الفئة األوىل
 إرتريا الفئة الرابعة

 إستونيا الفئة الثانية
 إسرائيل الفئة األوىل

 إيران الفئة الرابعة
 إيرلندا الفئة األوىل

 األوىلإيطاليا الفئة 
 إثيوبيا الفئة الرابعة

 أذربيجان الفئة الرابعة
 أرمينيا الفئة الرابعة
 أسبانيا الفئة األوىل
 أسرتاليا الفئة األوىل

 أفريقيا اجلنوبية الفئة الثالثة
 أفريقيا الوسطى الفئة الرابعة

 أفغانستان الفئة الرابعة
 أنتيغوا وباربودا الفئة الثانية

 أندونيسيا الفئة الرابعة
 أنغوال الفئة الرابعة

 أورغواي الفئة الثالثة
 أوزباكستان الفئة الرابعة

 أوغندا الفئة الرابعة
 أوكرانيا الفئة الرابعة
 البحرين الفئة األوىل
 الربازيل الفئة الثالثة
 الربتغال الفئة األوىل
 البهاما الفئة األوىل

 بابوا غينيا اجلديدة الفئة الرابعة
 باراغواي الفئة الرابعة
 باكستان الفئة الرابعة
 بربادوس الفئة الثانية
 بروناي الفئة األوىل
 بلجيكا الفئة األوىل
 بلغاريا الفئة الثالثة

 بليز الفئة الرابعة
 بنغالديش الفئة الرابعة

 بنما الفئة الثالثة
 بنني الفئة الرابعة

 هبوتان الفئة الرابعة
 بوتسوانا الفئة الثالثة

 الرابعةالبوسنة واهلرسك الفئة 
 بوركينافاسو الفئة الرابعة

 بوروندي الفئة الرابعة
 بولندا الفئة الثانية


