تذكير؛ األسابيع األخيرة لتقديم المقترحات
6th GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS,
MANAGEMENT and TOURISM
)(Bemtur-2018
المؤتمر العالمي السادس حول األعمال التجارية واالقتصاد واإلدارة والسياحة
()Bemtur-2018
 14-12أكتوبر 2018
فندق باين باي -كوساداسي
أزمير ،تركيا
www.bemtur.org

زمالئي االعزاء:

تاريخ االستحقاق لتقديم العروضOctober 03, 2018 :
سيتم نشر األوراق المختارة في دعم أو مجالت أخرى للمزيد من المعلومات
Clarivate Analytics Web of Science (SSCI or ESCI) or SCOPUS.

سيتم نشر األوراق الكاملة المتبقية المقبولة في "االتجاهات الجديدة و القضايا في العلوم اإلنسانية واالجتماعيه
) (Web of Science, prosoc.euوقدمت ايضا الى:
SCOPUS and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of
)Science

للتقييم إلدراجها في القائمة .لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا
وباإلضافة إلى ذلك ،سوف المتحدثين الرئيسيين المتميزين المشهورين دوليا في هذا المجال يقدمون العروض في المؤتمر.
سيكون لديك أيضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراما

فرص العرض االفتراضي

افضل جوائز الملصقات الورقية

حفل عشاء ( 13أكتوبر )2018 ،

كتاب الملخصات عبر اإلنترنت

كتاب البرنامج المطبوع

كيس المؤتمر

اتصال إنترنت السلكي

جولة مجانية في األماكن التاريخية ( 14أكتوبر )2018

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر:

www.bemtur.org

نآمل أن نلتقي بكم في أزمير  -تركيا.
األستاذ الدكتور جولزانات تياوفا
جامعة ألماتي مانجمنت  ،ألماتي  ،كازاخستان
رئيس المؤتمر
Prof. Dr. Gulzhanat Tayauova
Almaty Management University, Almaty, Kazakhstan
President of the Conference

فرصة نشر المادة
إذا تم قبول مقاالت المؤلفين الطالبين بعد عملية مراجعة التعمية المزدوجة  ،سيتم نشر المقاالت المختارة في واحدة من
المجالت المذكوره ادناه .يمكن للمؤلفين المستجيبين االتصال بـ bemtur.info@gmail.com.

المقاالت المبلغه
20 articles
20 articles

الفهرس  /التلخيص
Web of Science (ESCI) and
SCOPUS
Web of Science (ESCI) and
SCOPUS

اسم المجله
Contemporary
Economics
New Perspectives

Pertanika Journal of
Social Sciences &
Humanities

Web of Science (ESCI) and
SCOPUS

30 articles

IIOAB Journal

Web of Science (ESCI)

30 articles

يرجى النقر هنا للحصول على عملية تقديم الملخصات
المؤتمرات السابقة
2017, Barcelona, Spain
2016, Hammamet, Tunisia
2015, Roma, Italy
2014, Prague – Czech Republic
2013, Barcelona – Spain

مواضيع المؤتمر
،  يتمثل الهدف في الجمع بين السياسيين واالستراتيجيين والمديرين وعلماء البنوك والتمويلBEMTUR-2018
 مع،  والباحثين والطالب من جميع مجاالت العلوم اإلدارية والسياسية،  والباحثين،  والمدراء،  ورجال األعمال، والكليات
 من جميع أنحاء-  حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني وممثليها واألكاديميين والباحثين، مهمة أن تصبح منتدى دوليًا
 االلتقاء وتبادل األفكار لمشاركتها ومناقشة المعرفة النظرية والعملية عن العلوم اإلدارية والسياسية في البيئة- العالم
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=11 :لمزيد من المعلومات.العلمية

بالتعاون مع
University of Tunus El Manar
University of Kyrenia
Almaty Management University
Global Journal on Humanities & Social Sciences
Academic World Education Research Center

دعم المجالت
Asian Business & Management (Indexed in SSCI)
Entrepreneurshıp and Regıonal Development (Indexed in SSCI)
Journal of Busıness Research (Indexed in SSCI)
Journal of Internatıonal Busıness Studıes (Indexed in SSCI)

)Current Issues in Tourısm (Indexed in SSCI
)Work & Stress Journal (Indexed in SSCI
Global Journal of Business, Economics and Management
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences

تقديم الخالصات
وان يكون الخالصات على صفحة طويله ( )350-250كلمه.
يحتوي الملخص على بيان المشكلة والغرض من الدراسة والطرق والنتائج واالستنتاجات والتوصيات.
اذا كانت ورقتك غير متكتمله يمكن ان تتضمن فقط دراسه االقتراح.
يجب ان تدرج هذه الخالصات بكتابه ااسماء المؤلف وااللقاب ,واالدارات ,واالقسام ,عناوين البريد االلكترونى وارقام
الهواتف.

الخطوة األولى (انقر هنا) لعملية التقديم
ويمكن الخالصات تقدم عن طريق:

www.bemtur.org or attached to bemtur.info@gmail.com

المشاركة في المؤتمر
يمكنك المشاركة في المؤتمر مع عرض ورقة أو ملصق  ،لوحة وورشة عمل.
المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة جسديًا يفضلون العرض التقديمي االفتراضي .يجب على هؤالء المشاركين تحميل

 Skypeعلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم .لمزيد من المعلومات:
http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=71
التواريخ المهمه

October 03, 2018
**November 10, 2018
September 30, 2018
October 12-14, 2018
December 20, 2018

اخر يوم لتقديم الخالصات
تقديم كامل ورقه المراسالت
التسجيل المبكر
مواعيد المؤتمر
كاميرا جاهزة للنشر

بعد تاريخ التقديم ،سيتم إخطار مؤلفي الملخصات في يومين.
بعد تاريخ التقديم ،سيتم إخطار أصحاب ورقة كاملة في  4أيام.

التسجيل
رسوم التسجيل المتأخر

رسوم التسجيل المبكر

مكتب التسجيل

بعد September 30, 2018

قبل September 30,
2018

300€

280€

230€

مشارك (وجه لوجه أو
افتراضي)

240€

230€

170€

الطالب

200€

150€

100€

الحضور

100€

75€

50€

مرافقه الشخص

* مطلوب معرف هوية الطالب

النقاط المهمه:
يجب علی مؤلف واحد علی األقل أن يسجل في غضون أسبوعين بعد إدراجه في البرنامج.
إذا كانت الورقة تحتوي على اسماء مؤلفين متعددين وهؤالء المؤلفين مكتوبين في أكثر من ورقتين ،فيجب على هؤالء
المؤلفون بدفع التسجيل العادي.
*الثانية وأوراق أكثر  130يورو لكل منهما
يتوفر خصم جماعي بنسبة  ٪15ل  6مشاركين أو أكثر(باستثناء الطالب) من نفس المؤسسة ،ويسجلون في نفس الوقت.
* اذا لم يقبل المراجعون ورقتك ،فسيتم رد دفعتك
عند إجراء الدفع الخاص بك يرجى تفحص استالم الدفع الخاص بك مع كتابه رقم الهويه الورقيه ل

bemtur.info@gmail.com
إذا كانت الورقة الكاملة الخاصة بك أكثر من  8صفحات ،عليك أن تدفع  € 21لكل صفحة.
يتم تحرير أوراقك وفقا لنمط اي بي اي ستايل للنموذج ،وبالتالي قد يزيد عدد صفحاتك.
يمكنك إجراء دفعات صفحات إضافية باستخدام نفس طرق الدفع المستخدمة للتسجيل.

ال يمكن استرداد المبلغ إال قبل  20يوما من تاريخ بدء المؤتمر ،وستحصل على المبلغ المسترد بعد أسبوع واحد من تاريخ
انتهاء المؤتمر.
يستفيد المشاركون والطلبة الذين يعملون أو يدرسون في الجامعات والمؤسسات بالتعاون مع المؤتمر من خصم  ٪20من
رسوم تسجيل المشاركين (من المعدل الحالي باليورو)

ان نشر المقاالت في  Web of Scienceومجالت  Scopusالمفهرسة هو تكلفة إضافية .لمزيد من المعلومات  ،يرجى
زيارة adpol.secretariat@gmail.com

يمكن للمشاركين الذين يرغبون في نشر المقالة أيضًا أن ينشروا في  Web of Scienceو Scopus Indexed
 ، journalsمن خالل توسيع  ٪50في العنوان  ،والتقديم  ،والمنهجية  ،والنتائج  ،والمناقشة واالستنتاجات إلى جانب
"كتاب اإلجراءات" أو نشر مقالة جديدة.

الدفع المصرفية:
إذا كنت تفضل إجراء الدفع الخاص بك عن طريق البنك ،يرجى الضغط هنا للحصول على معلومات التحويل المصرفي
الدفع.
عند إجراء الدفع الخاص بك يرجى تفحص الوثيقة أو تحميل من البنك الخاص بك وإرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني
للمؤتمر مع كتابه ايدي(معرف) الورق :

bemtur.info@gmail.com

بطاقة االئتمان الدفع:
إذا كنت تفضل إجراء الدفع الخاص بك عن طريق بطاقة االئتمان ،يرجى الضغط هنا للحصول على بطاقة االئتمان الدفع

االقامة
)Pine Bay Holiday Resort (5 star Hotel
Camlimani Mevkii 09400 Kusadasi
Aydin / Turkey

أيدين  /تركيا
السكن المتأخر بعد

السكن المبكر قبل

September 30, 2018

September 30, 2018

72€

67€

غرفة مفردة قياسية

غرفة مزدوجة قياسية

42€

48€

غرفه لثالثه اشخاص

36€

42€

مالحظه
اإلقامة الشاملة
) وضريبة القيمة المضافةADB يتم تضمين النقل (من مطار ازمير
 يورو إضافية يوميا وفقا20  يجب عليهم دفع، Pinebay Holiday Resort  الذين ال يستوعبون في فندق، المشاركون
.لمبدأ الفندق
.األسعار المزدوجة والثالثية للشخص الواحد
٪50  سنة12-7 ، ً  سنوات مجانا6-0 :الطفل األول
.٪ 50  سنة خصم12-3 ،  سنوات مجانا2-0 :الطفل الثاني
.تكون خصومات األطفال سارية المفعول إذا كانوا في نفس الغرفة مع والديهم
.األسعار المذكورة هي أسعارنا الصافية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة

 Internet service(wireless)
 Lobby Piano Bar
 Pool Bar
 Tropic Beach Bar
 Disco Bar
 Lunch buffet
 Late breakfast buffet
 Chopin Cafe & Patisserie
 Pool Snack
 Evening buffet
 Vegetarian Buffet

)المرافق (شاملة كل ًيا

 Coffee & Cake
 Turkish Pan Cake (Gozleme)
 Afternoon Aperitifs
 Diet buffet
 Midnight soup & snacks
 Sandwich Service
 All Alcoholic Drinks
 Non-Alcoholic Drinks
 Hot Beverages
 Tea – Coffee
 Table Wine white / red /rose

MORE INTERNATIONAL CONFERENCES
Academic World Education and Research Center – a non-profit international organization
Please visit

www.awer-center.org

Please do not reply to this email address. It is for sending only.
Apologies for cross-postings. Please send to interested colleagues and students.

