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اتمع الشبكى هو بناء اجتماعى قائم على الشبكات الىت تديرها تكنولوجيا املعلومات 
التجليات الىت يأتى ىف مقدمتها االقتصاد الشبكى أو 
حيث صار الناس أكثر قدرة على االتصال 
والتواصل وتكوين شبكات خاصة م ، كما يعلن اتمع الشبكى أيضا عن نفسه ىف التحدى احلادث 
اعتباره فضاء معرفيا تستقبل فيه عقول األفراد املعلومات وتتشكل فيه 
وقد انعكس كل ذلك على التربية أهدافا ، وحمتوى ، وأساليب تعليم وتعلم ، فظهر التعلم 
االلكتروىن التشاركى بشكله احلديث مستفيدا من شبكات التواصل االجتماعى من أجل توفري فرص 
تعقد اجلامعة املصرية للتعلم االلكتروىن مؤمترها الثاىن 

الفترة  يفللتعلم االلكتروىن ىف الوطن العريب حول التعلم االلكتروىن التشاركى ىف اتمع الشبكى ، وذلك 

 يف االلكتروين التعلم يف االنترنت

  جتماعيالا التواصل
  االلكتروين التعلم يف االنترنت من الثاين
  االجتماعي
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اتمع الشبكى هو بناء اجتماعى قائم على الشبكات الىت تديرها تكنولوجيا املعلومات 

التجليات الىت يأتى ىف مقدمتها االقتصاد الشبكى أو  واالتصاالت والذى يعلن عن نفسه ىف عدد من
حيث صار الناس أكثر قدرة على االتصال . تغري منط العالقات االجتماعية االقتصاد املعرىف ، وأيضا ىف

والتواصل وتكوين شبكات خاصة م ، كما يعلن اتمع الشبكى أيضا عن نفسه ىف التحدى احلادث 
اعتباره فضاء معرفيا تستقبل فيه عقول األفراد املعلومات وتتشكل فيه ىف عامل االتصال ووسائله ب

وقد انعكس كل ذلك على التربية أهدافا ، وحمتوى ، وأساليب تعليم وتعلم ، فظهر التعلم 
االلكتروىن التشاركى بشكله احلديث مستفيدا من شبكات التواصل االجتماعى من أجل توفري فرص 

تعقد اجلامعة املصرية للتعلم االلكتروىن مؤمترها الثاىن ،وانطالقا مما تقدم  .دى احلياة
للتعلم االلكتروىن ىف الوطن العريب حول التعلم االلكتروىن التشاركى ىف اتمع الشبكى ، وذلك 

.  

  التربوية هاتلبتطوم الشبكي اتمع
االنترنت من الثاين اجليل تطبيقات جمال يف املستجدات

  التعليم
التواصل شبكات باستخدام االلكتروين التعلم

الثاين اجليل باستخدام املتعلقة والتقنية التربوية
االجتماعي التواصل على وتأثريها العريب الوطن

  :تدور أحباث ومناقشات املؤمتر حول احملاور التالية

 املتطلبات التربوية للمجتمع الشبكى االلكتروىن

 للتعلم املستمر ىف اتمع الشبكى 

 الجتاهات احلديثة ىف اجليل الثاىن من التعلم االلكتروىن

 التعلم االلكتروىن وشبكات التواصل االجتماعى

 ىف الوطن العريب  الفجوة الرقمية والتعلم االلكتروىن

 املتداخلة والتعلم التشاركى

 التعلم االلكتروىن التشاركى ىف التربية اخلاصة

 والتعلم عن بعد شاركيةالت

  تطبيقات وبيئات التعلم النقال
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اتمع الشبكى هو بناء اجتماعى قائم على الشبكات الىت تديرها تكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت والذى يعلن عن نفسه ىف عدد من

االقتصاد املعرىف ، وأيضا ىف
والتواصل وتكوين شبكات خاصة م ، كما يعلن اتمع الشبكى أيضا عن نفسه ىف التحدى احلادث 

ىف عامل االتصال ووسائله ب
وقد انعكس كل ذلك على التربية أهدافا ، وحمتوى ، وأساليب تعليم وتعلم ، فظهر التعلم . آرائهم

االلكتروىن التشاركى بشكله احلديث مستفيدا من شبكات التواصل االجتماعى من أجل توفري فرص 
دى احلياةالتعليم والتعلم م

للتعلم االلكتروىن ىف الوطن العريب حول التعلم االلكتروىن التشاركى ىف اتمع الشبكى ، وذلك 
.م٢٠١٤يونيو   ٢٦ - ٢٤ من

†³ö¹]<Í]‚â_< <
اتمع خصائص تدارس .١
املستجدات آخر على الوقوف .٢

التعليم مراحل خمتلف
التعلم افاق و إمكانيات حبث .٣
التربوية املشكالت دراسة .٤
الوطن يف الرقمية الفجوة .٥
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تدور أحباث ومناقشات املؤمتر حول احملاور التالية

املتطلبات التربوية للمجتمع الشبكى االلكتروىن .١
للتعلم املستمر ىف اتمع الشبكى  األمناط اجلديدة .٢
الجتاهات احلديثة ىف اجليل الثاىن من التعلم االلكتروىنا .٣
التعلم االلكتروىن وشبكات التواصل االجتماعى .٤
الفجوة الرقمية والتعلم االلكتروىن .٥
املتداخلة والتعلم التشاركى االتصالوسائل  .٦
التعلم االلكتروىن التشاركى ىف التربية اخلاصة .٧
الت املعامل االفتراضية .٨
تطبيقات وبيئات التعلم النقال .٩
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  عن مكان االنعقاد قريبا

 االسهامات القوية ىف التعلم االلكتروىن وتطبيقاته

عن إدارته و تنظيمه يف  ني يف مجيع جماالت التعلم االلكتروين، و املسؤل

  أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية و العربية و األجنبية

  ليم واملعلومات

:  

 قبوهلا امكانية لتحديد للمؤمتر العلمية

 .واملالحق

 باللغـة لألحبــــــــاث Arial – العربية
 .اجلانبني كال من سم ٢,٥

  .األوىل

 .ايته ىف أجبديا

APA . 

كلمة باالضافة اىل الكلمات  ٤٠٠ عن
  

من خالل موقع املؤمتر أو ارسالة على 
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عن مكان االنعقاد قريبا اإلعالنوسوف يتم م ٢٠١٤يونيو   ٢٦ -  ٢٤يعقد املؤمتر يف الفترة من 

< <

االسهامات القوية ىف التعلم االلكتروىن وتطبيقاته ذوىمتحدثون دوليون من املتخصصني 
 يف مجيع جماالت التعلم االلكتروين، و املسؤلنياالختصاصي

  .خمتلف املؤسسات العامة واخلاصة
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية و العربية و األجنبية

 .أولياء األمور و املعلمون و الطالب

ليم واملعلوماتالشركات العاملة ىف جمال تكنولوجيا التع

:يتضمن املؤمتر إىل جانب اجللسات العامة و الفرعية األنشطة التالية

  العروض التقدميية
 معارض تكنولوجيا التعليم
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العلمية اللجنة قبل من العلمى للتحكيم املقدمة
 :يلى كما مواصفاا

 .املؤمتر حماور أحد ىف املقدم

واملالحق املراجع شاملة  A4 مقاس صفحة ٢٥ عن
العربية باللغة لألحباث  Simplified Arabic خبط

٢,٥ هامش  تـرك مع للعناوين ١٦و للمنت ١٤خط 
األوىل الصفحة ىف االلكتروىن وبريده وصفته املؤلف
أجبديا مرتبة قائمة وترد  ، البحث منت داخل املراجع

APAالنفس  يتبع ىف توثيق البحث قواعد اجلمعية األمريكية لعلم

عن يزيد أال على االجنليزية أو العربية باللغة البحث
 Paper Keywordsاألساسية املرتبطة مبوضوع الورقة البحثية 

من خالل موقع املؤمتر أو ارسالة على  Microsoft Wordيقدم البحث كنسخة الكترونية بصيغة  
conference@eelu.edu.eg  ١/٥/٢٠١٤قبل  
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يعقد املؤمتر يف الفترة من 
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متحدثون دوليون من املتخصصني  •
االختصاصيخنبة من  •

خمتلف املؤسسات العامة واخلاصة
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية و العربية و األجنبية •
أولياء األمور و املعلمون و الطالب •
الشركات العاملة ىف جمال تكنولوجيا التع وممثل •
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يتضمن املؤمتر إىل جانب اجللسات العامة و الفرعية األنشطة التالية
  ورش العمل •
  حلقات النقاش •
العروض التقدميية •
معارض تكنولوجيا التعليم •
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املقدمة البحوث ختضع
مواصفاا تكون أن على

املقدم البحث يكون أن •
عن البحث يزيد أال •
خبط البحوث تكتب •

 مبقاس  االجنليزية
املؤلف اسم اىل يشار •
املراجع أرقام إىل يشار •
يتبع ىف توثيق البحث قواعد اجلمعية األمريكية لعلم •
البحث ملخص يرفق •

األساسية املرتبطة مبوضوع الورقة البحثية 
يقدم البحث كنسخة الكترونية بصيغة   •

conference@eelu.edu.eg تروىن الربيد االلك
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 خالل من EELU ICEL 2014 العريب الوطن

 استكمال بعد الفاكس طريق عن وإرساهلا

١/١٢/٢٠١٣  

٣١/١/٢٠١٤  
١٥/٢/٢٠١٤  

١/٥/٢٠١٤  
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الوطن يف اإللكتروين للتعلم الثاىن الدويل املؤمتر حلضور

وإرساهلا  icel.eelu.edu.eg خالل من التسجيل
٠٠٢٠٢( ٣٧٤٩٧٩٢٨( 

   icel.eelu.edu.egخالل  من اإللكتروين

١  ء التسجيل و ارسال ملخصات األحباثبد
٣١  آخر موعد الرسال ملخصات األحباث

١٥  االعالن عن قائمة األحباث املقبولة 
  آخر موعد لتسليم األوراق البحثية الكاملة

١  لسداد رسوم نشر األوراق البحثيةموعد  آخر 

ØérŠjÖ]< <

حلضور التسجيل ميكنك
 :التالية الطرق

التسجيل استمارة حتميل - ١  
٣٧٤٩٧٩٢٨  الرقم على البيانات

اإللكتروين التسجيل - ٢  

íÚ^â<‚éÂ]çÚ< <

بد

آخر موعد الرسال ملخصات األحباث

االعالن عن قائمة األحباث املقبولة 

آخر موعد لتسليم األوراق البحثية الكاملة
آخر 
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  غري مصريون  صريون
 دوالر أمريكى $ ٤٠٠  جنيه ٥٠٠

 دوالر أمريكى $ ٣٠٠  جنيه ٣٠٠

 دوالر أمريكى $ ٢٠٠٠  جنيه ٢٠٠٠

 دوالر أمريكى $ ٤٠٠  جنيه ٥٠٠

الشتراك واستراد الرسوم وميكن احلصول عليها من موقع املؤمتر 

 ١/٥/٢٠١٤يف حالة قبول البحث للنشر وسداد رسوم الورقة البحثية ال تسترد الرسوم 

 :التايل احلساب على مصر

٠٢٣٧٤٩٣٦٥٣ 

  egconference@eelu.edu.   لقسيمة
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صريونم  نوع املشاركة
٥٠٠  رسوم احلضور 

  رسوم نشر ورقة حبثية
٣٠٠  شاملة نسخة من كتاب األحباث املنشورة ىف املؤمتر

٢٠٠٠  ) أفراد ٥- ٣(رسوم احلضور 
  رسوم نشر ورقة حبثية

٥٠٠  ة من كتاب األحباث املنشورة ىف املؤمترشاملة نسخ

 : يلي ما

 .املؤمتر

 .املؤمتر مطبوعات من الكترونية وأخرى

  .القهوة واستراحات

  احلضور ة االلغاء واسترداد رسوم

الشتراك واستراد الرسوم وميكن احلصول عليها من موقع املؤمتر جيب تقدمي استمارة الغاء ل
conference@eelu.edu.eg 

 ٢٧/٢/٢٠١٤ حىتمن الرسوم 

 ٢٧/٣/٢٠١٤وحىت  ١/٢من الرسوم من 

  ٢٧/٣/٢٠١٤ال تسترد الرسوم بعد 

يف حالة قبول البحث للنشر وسداد رسوم الورقة البحثية ال تسترد الرسوم 

مصر بنك فروع من فرع أي يف بك اخلاصة التسجيل
٠٢٣٧٤٩٣٦٥٣ فاكس --  ٠٢٣٧٤٩٩٠٩٤ تليفون مصر 

    ناالورما

 اإللكتروين للتعلم املصرية اجلامعة:  احلساب

 ٣٧٦٠٠١٠٠٠٠٩٤٤٢: املصري

٣٧٦١٢٠٠٠٠٠١٥٤١ 

 أو الربيد االلكتروىن) ٠٠٢٠٢( ٣٧٤٩٧٩٢٨ برجاء ارسال صورة بالفاكس 
  االيداع موضحا عليها االسم بوضوح

Ýç‰…<ØérŠjÖ] 

  أفراد
رسوم احلضور 

شاملة نسخة من كتاب األحباث املنشورة ىف املؤمتر

  مؤسسات
رسوم احلضور 

شاملة نسخ
  

ما تشمل التسجيل رسوم
املؤمتر فعاليات حضور •
وأخرى ورقية نسخة •
واستراحات الغداء وجبات •

ة االلغاء واسترداد رسومسياس

جيب تقدمي استمارة الغاء ل �
conference@eelu.edu.eg وارساهلا اىل 

من الرسوم % ٧٥يتم استرداد  �
من الرسوم من % ٥٠يتم استرداد  �
ال تسترد الرسوم بعد  �
يف حالة قبول البحث للنشر وسداد رسوم الورقة البحثية ال تسترد الرسوم  �

Ñ†�<Ö]ÄÊ‚ 

 مصر داخل من

التسجيل رسوم إيداع ميكنك
 بنك:  البنك اسم •
االورما:  الفرع اسم •
احلساب صاحب اسم •
املصري باجلنيه احلساب •
 : بالدوالر احلساب •

برجاء ارسال صورة بالفاكس 
االيداع موضحا عليها االسم بوضوح

  

 مصر خارج من
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 :التايل

 

 ١٦٥٤١ الساخن اخلط – مصر
٠٠٢٣٣٣١٨٤٠١ 

 لصورة  conference@eelu.edu.eg أو الربيد االلكتروىن 

  .اجليزة – الدقي -املساحة ش ٣٣ اإللكتروين
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التايل احلساب على العامل يف بنك أي من التسجيل
   فرع األورمان -  مصر 

 ٠٠٢٠٢٣٧٤٩٣٦٥٣ البنك فاكس – ٠٠٢٠٢٣٧٤٩٩٠٩٤

 مصر - جليزةا األورمان، برج اجليزة، شارع

BMISEGCX376 

 االورمان

 ٣٧٦٠٠١٠٠٠٠٩٤٤٢:  املصري

٣٧٦١٢٠٠٠٠٠١٥٤١ 

 اإللكتروين للتعلم املصرية اجلامعة:  احلساب

مصر ، اجليزة الدقي -املساحة شارع ٣٣:  احلساب
- ٠٠٢٣٣٣١٨٤٠١ – ٠٠٢٠٢٣٣٣١٨٤٢٥ – ٠٠٢٠٢٣٣١٨٤٢٣

أو الربيد االلكتروىن ) ٠٠٢٠٢( ٣٧٤٩٧٩٢٨برجاء ارسال صورة بالفاكس  
  بوضوح االسم عليها

اإللكتروين للتعلم املصرية اجلامعة مقر زيارة خالل من

  

التسجيل رسوم حتويل ميكن
 بنك:  البنك اسم •

٢٠٢٣٧٤٩٩٠٩٤ البنك تليفون
شارع ٤٨:  البنك عنوان •
BMISEGCX376:  سويفت رمز •

االورمان:  الفرع اسم •
املصري باجلنيه احلساب •
 : بالدوالر احلساب •
احلساب صاحب اسم •
احلساب عنوان صاحب •

٠٠٢٠٢٣٣٣١٨٤٩٨ -
برجاء ارسال صورة بالفاكس  

عليها موضحا التحويل
  
من مباشرة الدفع ميكنكم أو
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EELU INTERNATIONAL C

COLLABORATIVE E-

CAIRO, 

 Networking society is a social structur

manifests itself through several forms such as networking economy, knowledge 

economy, and also the transformation of social relations patterns.

 People nowadays are more capable to communicate and form their own 

networks. Networking society also rises and grows through the evolution and 

diffusion of ICT innovations, where people easily receive information and shape their 

own opinions and perceptions. All of these transformations and innovations affected 

education in terms of objectives, content and strategies, which produced modern 

collaborative e-learning that deploys social networks in providing lifelong learning 

opportunities. 

 Inspired by all that, the Egyptian E

International Conference on E

Collaborative E-Learning in a Networking Society

CONFERENCE OBJECTIVES 

1. Study the characteristics and educational requirements of networking society.

2. Explore recent innovations

3. Explore the potential of e

4. Study the Educational Challenges of deploying collaborative e

educational systems 

5. Arab World digital divide impact on collaborative e

CONFERENCE TOPICS 

The conference covers the following topics:

1. Educational specifications and requirements of collaborative e

2. New approaches of continuing learning in networking society

3. Recent trends in E-learning 2.0
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EELU ICEL 2014 

EELU INTERNATIONAL CONFERENCE ON E

-LEARNING IN A NETWORKING SOCIETY

CAIRO, 24-26 JUNE 2014  

Networking society is a social structure built on ICT networks. This society 

manifests itself through several forms such as networking economy, knowledge 

economy, and also the transformation of social relations patterns. 

People nowadays are more capable to communicate and form their own 

ks. Networking society also rises and grows through the evolution and 

diffusion of ICT innovations, where people easily receive information and shape their 

own opinions and perceptions. All of these transformations and innovations affected 

ms of objectives, content and strategies, which produced modern 

learning that deploys social networks in providing lifelong learning 

Inspired by all that, the Egyptian E-Learning University is to hold its 2

onference on E-Learning in the Arab World from 

Learning in a Networking Society.              

Study the characteristics and educational requirements of networking society.

Explore recent innovations in e-learning 2.0 

Explore the potential of e-learning implementation through social networking

Study the Educational Challenges of deploying collaborative e

Arab World digital divide impact on collaborative e-learning deplo

The conference covers the following topics: 

Educational specifications and requirements of collaborative e

New approaches of continuing learning in networking society

learning 2.0 

ONFERENCE ON E-LEARNING 

KING SOCIETY 

e built on ICT networks. This society 

manifests itself through several forms such as networking economy, knowledge 

 

People nowadays are more capable to communicate and form their own 

ks. Networking society also rises and grows through the evolution and 

diffusion of ICT innovations, where people easily receive information and shape their 

own opinions and perceptions. All of these transformations and innovations affected 

ms of objectives, content and strategies, which produced modern 

learning that deploys social networks in providing lifelong learning 

Learning University is to hold its 2nd 

from 24-26 June 2014 on: 

Study the characteristics and educational requirements of networking society. 

learning implementation through social networking 

Study the Educational Challenges of deploying collaborative e-learning in 

learning deployment 

Educational specifications and requirements of collaborative e-learning. 

New approaches of continuing learning in networking society 
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4. E-learning and Social Networks

5. E-learning and digital divide in the Arab World

6. Convergent Media and collaborative e

7. Collaborative e-learning applications in special education

8. Collaborative virtual e-Labs and Distance Education

9. Mobile Learning systems and applications

CONFERENCE ACTIVITIES 

Besides the regular academic sessions, the conference will include:

1- Workshops. 

2- Round table sessions. 

3- Exhibition of related industries by multinational companies

CONFERENCE LANGUAGE AND PAPER SPECIFICAT

Papers are to be submitted either in English or

following Specifications: 

• The paper should be submitted in Microsoft Word format

• The paper should not exceed 25 pages including references and appendices

in Arial Font with size 14 for the script

cm is to be left from both sides of the page.

• The paper referencing system should comply with the American Psychology 

Association Referencing standards

• The full paper should be submitted along with a final 

keywords before 1st of MAY 2014   

PARTICIPANTS 

FACULTY AND ACADEMICS 

 Faculty staff members and academics interested in the field of educational 

technology, technology based learning, technology applications for educations and e

learning at all levels from all over the world............
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etworks 

learning and digital divide in the Arab World 

Convergent Media and collaborative e-learning 

learning applications in special education 

Labs and Distance Education 

Mobile Learning systems and applications 

Besides the regular academic sessions, the conference will include:

Exhibition of related industries by multinational companies 

AND PAPER SPECIFICATIONS  

mitted either in English or Arabic language according to the 

The paper should be submitted in Microsoft Word format

The paper should not exceed 25 pages including references and appendices

Arial Font with size 14 for the script and 16 for headings, a margin of 2.5 

cm is to be left from both sides of the page. 

The paper referencing system should comply with the American Psychology 

Association Referencing standards(APA). 

The full paper should be submitted along with a final 400 

of MAY 2014    

Faculty staff members and academics interested in the field of educational 

technology, technology based learning, technology applications for educations and e

at all levels from all over the world............ 

Besides the regular academic sessions, the conference will include: 

language according to the 

The paper should be submitted in Microsoft Word format 

The paper should not exceed 25 pages including references and appendices 

and 16 for headings, a margin of 2.5 

The paper referencing system should comply with the American Psychology 

 words abstract and 

Faculty staff members and academics interested in the field of educational 

technology, technology based learning, technology applications for educations and e-
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STUDENTS AND RESEARCHERS 

Students and researchers concerned with educational technology, technology based 

learning, technology applications for educations and e

PUBLIC AUDIENCE INTERESTED IN E

Education stakeholders including

continuous learners. 

REGISTRATION 

Registration for the EELU conference 201

� Download the Registration form 

� Register electronically at 

REGISTRATION FEES 

Category of participation

Individuals 
Including the conference full proceedings

Institutions 
Including the conference full proceedings

ATTENDEES REGISTRATION FEE INCLUDES

• Attending the Conference Sessions

• Electronic and Paper Copy of Conference Proceedings

• Lunch and Coffee  Breaks 

• Badge  

CANCELATION AND REFUND POLICY

• A cancelation application is to be filled and sent 

you can download the cancelation application from the conference website

• 75% of the fees is to refunded before 

• 50% of the fees is to refunded between 

• No refunds after 13/3/2014
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HERS  

Students and researchers concerned with educational technology, technology based 

learning, technology applications for educations and e-learning. 

RESTED IN E-LEARNING 

Education stakeholders including: parents, decision makers, strategic planners, 

Registration for the EELU conference 2014 can be done through the following way:

Download the Registration form icel.eelu.edu.eg   and Fax it to+20237497928

at icel.eelu.edu.eg    

of participation Egyptians 

Participation Fees 500 EGP 

Publication Fees 
Including the conference full proceedings 300 EGP 

Participation Fees 
(3-5 participants) 2000 EGP 

Publication Fees 
Including the conference full proceedings 500 EGP 

EE INCLUDES 

Attending the Conference Sessions 

Electronic and Paper Copy of Conference Proceedings 

Lunch and Coffee  Breaks  

ND POLICY 

A cancelation application is to be filled and sent to conference@eelu.edu.eg

you can download the cancelation application from the conference website

75% of the fees is to refunded before 27/2/2014 

50% of the fees is to refunded between 1/2 -13/3/2014 

2014 

Students and researchers concerned with educational technology, technology based 

parents, decision makers, strategic planners, 

can be done through the following way: 

and Fax it to+20237497928 

Non-Egyptians 

400 $ USD 

300 $ USD 

2000 $ USD 

400 $ USD 

conference@eelu.edu.eg – 

you can download the cancelation application from the conference website 
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PAYMENT METHODS AND DETAILS

Inside Egypt 

You can deposit your registration fees at any branch of Bank Misr 

 

The Account information is as follows:

� Bank Name: Bank Misr Tele 0237499094 

� Branch Name: EL ORMAN

� Acc. Holder Name: Egyptian E

� Egyptian Pound Acc: 37600100009442

� Dollar Acc: 37612000001541

Please fax your deposit receipt to +20237497928 or send a scanned copy

conference@eelu.edu.eg stating your name 

Outside Egypt 

You can Transfer your registration fees from any bank in the world

 
The Account information is as follows:

� Bank Name: Bank Misr (ELORMAN BRANCH)

� Tele +20237499094 - Fax +20237493653

� Bank Address: 48 GIZA St, ORMAN TOWER, GIZA 

� Swift Code: BMISEGCX376

� Branch Name: EL ORMAN

� Egyptian Pound Acc: 37600100009442

� Dollar Acc: 37612000001541

� Acc. Holder Name: Egyptian E

� Acc. Holder Address: 33 EL MESSAHA St, DOKKI

+2023318423/25/01 

Please fax your transfer or deposit receipt to +20237497928 or send a scanned 

copy to conference@eelu.edu.eg
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DETAILS 

You can deposit your registration fees at any branch of Bank Misr  

as follows: 

Bank Misr Tele 0237499094 - Fax 0237493653 

EL ORMAN 

Egyptian E-Learning University 

37600100009442 

37612000001541 

Please fax your deposit receipt to +20237497928 or send a scanned copy

stating your name clearly 

You can Transfer your registration fees from any bank in the world

as follows: 

(ELORMAN BRANCH)  

Fax +20237493653 

48 GIZA St, ORMAN TOWER, GIZA – EGYPT 

BMISEGCX376 

EL ORMAN 

37600100009442 

37612000001541 

Egyptian E-Learning University 

33 EL MESSAHA St, DOKKI- GIZA-EGYPT 

your transfer or deposit receipt to +20237497928 or send a scanned 

conference@eelu.edu.eg stating your name clearly 

 

 

Please fax your deposit receipt to +20237497928 or send a scanned copy to 

You can Transfer your registration fees from any bank in the world 

EGYPT - B.O 12611 

your transfer or deposit receipt to +20237497928 or send a scanned 


