
 دعوة لتقديم مقترحات

 ( Bemtur-201 9) مؤتمر العالمي على األعمال واالقتصاد واإلدارة والسياحةال

  2019 تشرين األول  20 - 18
  جراند بارك الرا فندق  المؤتمراتمركز 

 أنطاليا ، تركيا -الرا  
www.bemtur.org 

  
 زمالئي االعزاء

 )التمديد األخير(  2019تشرين األول ,  7 تاريخ استحقاق التقديم الملخص

  من قبل  مفهرسة يمكنك نشر مقالك في مجلةScopus  للمزيد من . عملية مراجعة ودفع رسوم تسجيل إضافية أو بعد

 …المعلومات

  كالريفرت شبكة العلوم   تحليالت  مفهرسة في   ":مجالت أخرى"أو " الدعم"سيتم نشر األوراق المختارة في

( SSCI   أو   ESCI )   أو   SCOPUS .   

 اتجاهات وقضايا جديدة حول اإلنسانيات والعلوم " لمتبقية الكاملة كإجراءات في ستنشر األوراق  ا

فهرس    و   SCOPUS   أيضا ل توقدم(  prosoc.eu   ، شبكة العلوم   في ةمفهرس)   "االجتماعية

لمزيد  للتقييم لتضمينها في القائمة   (ISI شبكة العلوم )  CPCI    كالريفرتاالقتباس وقائع المؤتمر تحليالت 

           ... من المعلومات يرجى الضغط هنا

  باإلضافة إلى ذلك، المتحدثين الرئيسيين المتميزين الذين تشتهر دوليا في مجال سيكون تقديم العروض في

 . أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراًماسيكون لديك أيًضا فرصة لمناقشة  . المؤتمر

 فرص العرض االفتراضية 

  أفضل ورقة وملصق مكافأة 

 بعد عن  اإلنترنت عبر الملخصات كتاب 

  مطبوعالبرنامج الكتاب 

 حقيبة المؤتمر 

  )اإلقامة الشاملة كلياً )غرفة الفندق ، بوفيه مفتوح ، اإلفطار والغداء والعشاء وجميع المشروبات غير المحدودة

 .يورو 40 بقيمة تبدأ 

  إنترنت السلكي خدمة 

 2019تشرين األول   19 األماكن التاريخية  مجانية في  جولة 

  www.bemtur.org:  للمؤتمرلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الرسمي   
  

 ... أنطاليا ، تركيا بكم في نلتقيآمل أن 
  

 ألماتي ، كازاخستان ، جامعة ألماتي لإلدارة ، تايوفا غولزهانات البروفسور الدكتور
 رئيس المؤتمر

  
  

 انقر هنا لتقديم الملخصات لهذا المؤتمر
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 في المجلة التي يتم تضمينها في موقع العلومتم نشر أوراق كاملة 

  ) .prosoc.euwww  ، شبكة العلوم مفهرسة في) واالجتماعية اإلنسانية العلوم في جديدة وقضايا اتجاهات

 

 الرئيسيون المتحدثون

 ساري رمضان رمضان البروفسور الدكتور

 تركيا - أنقرة األعمال إدارة قسم ، التقنية األوسط الشرق جامعة
 (فضلك من اإلنترنت شبكة علىتابع الموقع ) يعلن سيكون  -العنوان الرئيسي

 
 كاراهوكا آدم البروفسور الدكتور 

 تركيا ، اسطنبول البرمجيات هندسة قسم ، بهجيشهر جامعة

 الكبرى الطاقة شركات في المستدامة الضخمة البيانات واستراتيجيات السياسات : الرئيسي العنوان

 

 سابقةالمؤتمرات ال
 2018 مدينة أفسس ، تركيا ,   

 7201 مدينة برشلونة ،إسبانيا , 

 6201  ,مدينة الحمامات ،تونس  

 5201  ,مدينة روما، إيطاليا  

 4201  , جمهورية التشيك -براغ 

 3201  , أسبانيا -برشلونة 

 
 المكافآت 

 . يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع . سيتم إعطاء المكافآت أدناه
 ةالثالثانية والثولى واأل مكافأة  أفضل ملخص للجوائز . 1
 ةوالثالث ةوالثاني ىاألولجوائز مكافأة أفضل ملصق لل . 2
 مرات على األقل خمس BEMTUR  مؤتمرات جائزة الوالء للمشاركين الذين يحضرون. 3

 
 

 

http://www.prosoc.eu/
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 المؤتمر تمجاال
  2019   -BEMTUR   األعمال واالقتصاد وإدارات، والمحاسبة، والتسويق، واألعمال المصرفية والتمويل والسياحة

والمديرين والعلماء والباحثين والطالب من جميع مجاالت العلوم واالقتصاد مع  accouterالعلماء، كليات، رجل األعمال، 

 -من جميع أنحاء العالم  -واألكاديميين والباحثين  البعثة لتصبح منتدى دولي، حيث يمكن لمنظمة المجتمع المدني وممثله

لمزيد من  .االجتماع وتبادل األفكار لتبادل ومناقشة المعرفة النظرية والعملية حول علوم االقتصاد في البيئة العلمية

 : المعلومات
er.info/bemtur/?page_id=11http://www.globalcent  

  
 مع بالمشاركة 

 طنوس المنار جامعة 
 جامعة كيرينيا 
  اإلدارية ألماتي جامعة 
 المجلة العالمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 مركز أبحاث التعليم األكاديمي العالمي 

 

 دعم المجالت
 وجه على  المختارة لألوراق الكامل النص وطلب المؤتمر ملخصات مراجعة التالية المجالت في الدوريات لمحرري يمكن

 .مجالتهم لحكام التحديد

  مفهرسةمجلة( في األعمال واإلدارة اآلسيوية SSCI) 

  مفهرسة اإلقليميةريادة األعمال والتنمية مجلة( في SSCI) 

 مفهرسة التجارية البحوث مجلة( في SSCI) 

 مفهرسة تجارية للدراسات الدولية المجلة( في SSCI) 

 مفهرسة السياحة في معاصرةال قضايامجلة ال( في SSCI) 

 مفهرسة اليومية  مجلة العمل واإلجهاد( في SSCI) 

  واالقتصاد واإلدارة األعمال إلدارةالمجلة العالمية) www.sproc.eu (  

 اتجاهات وقضايا جديدة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية) www.prosoc.eu (  

 
 تقديم الملخص

 (. كلمة 500-300 ) بطول مكن أن يكون الملخصات صفحة واحدة ي  

 واالستنتاجات  والحكم على النتائج  سة ، والطرق ، والنتائجبيان المشكلة ، والغرض من الدرا   الملخص ويشمل ،

 .  والتوصيات

 دراستك مقترح في إدراجها يمكن فإنه ، مكتملة الورقة تكن لم إذا . 

  الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم  تتضمنأن  يجب

 .  هواتفهم وأرقام اإللكتروني

 مكن تقديم الملخصات من خاللي    www.bemtur.org    بــــــ إرفاقها أو  bemtur.info@gmail.com   

 

 طوة األولى )انقر هنا( من عملية التقديمالخ
 كاملةال األوراق تقديم 

 بنموذج األوراق الكاملةيرجى النقر على الرابط الخاص 
 http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=31 
  

 لغة المؤتمر
  اللغة اإلنجليزيةلغات المؤتمر هي. 

 يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية. 
  

 المشاركة في المؤتمر
  وورشة عمل لوحة ، ورقة أو ملصق من خالل عرض تقديمي  لليمكنك المشاركة في المؤتمر. 

 هؤالء  يكون يجب أن .االفتراضيجسديًا تفضيل العرض التقديمي  المشاركة يجب على المشاركين الذين ال يستطيعون

 .على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم Skype قد حملوا المشاركون
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 http://www.globalcenter.info/bemtur/?page_id=71 لمزيد من المعلومات
  

 تواريخ مهمة
 2019تشرين األول ,    7         الملخصات تقديم * 

 2019أيلول      30   تقديم األوراق الكاملة ** 

 2019أيلول    10     التسجيل المبكر  

 2019   أيلول  15    لفندق المبكر ل حجزال 

 2019   تشرين االول 20 - 18        المؤتمر تاريخ  

  2019  تشرين الثاني  18    الكاميرا للنشرجاهزية  

 إبالغ مؤلفي الورقة في غضون يومين.سيتم الملخص,  تقديمبعد تاريخ  *
 .أيام 4 غضون في األوراق الكاملة مؤلفيإبالغ سيتم  بعد تاريخ التقديم ، **

  
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر  
 2019 أيلول   10  حتى

 التسجيل المتأخر
 2019 ، أيلول  10   بعد

 مكتب التسجيل
  

 € 230 € 200 € 180 مشاركال

 € 200 € 180 € 150 االفتراضية 

 € 200 € 180 € 150 * الطالب

 € 120 € 110 € 100 جمهورال

 € 75 € 60 € 50 الشخص المرافق

 .مطلوب التحقق من هوية الطالب
  

 :مهم
 البرنامج يجب على مؤلف واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد اإلخطار لتضمينه في . 

 ين ، فإن هؤالء إذا كانت الورقة تحتوي على عدة مؤلفين وكانت أسماء هؤالء المؤلفين مكتوبة في أكثر من ورقت

 رسوم التسجيل العادية يدفعون المؤلفين

  يورو لكل منهما  80 األوراق الثانية وأكثر من. 

  نفس المؤسسة ، ويتم التسجيل لستة مشاركين أو أكثر )باستثناء الطالب( من  ٪ 15 يتوفر خصم جماعي قدره

 .في الوقت نفسه

 إذا لم يقبل المراجعون ورقتك ، فسيتم رد دفعتك. 

  إيصال الدفع الخاص بك على إرسال عند إجراء الدفع ، يرجى bemtur.info@gmail.com   ىوأيًضا ال تنس 

  معرف الورقة (ID)كتابة رقم

 كلمة 6000كلمة على األقل وليس أكثر من   3500أن تكون المقالة كاملة  يجب 

  يوًما من تاريخ بدء المؤتمر ، وستحصل على ردك بعد أسبوع واحد من  20يمكن استرداد األموال فقط حتى

 . تاريخ االنتهاء من المؤتمر

 الدفع المصرفية
  النقر هنا للحصول على  فالرجاء طريق البنك ،إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن

  . معلومات عن عملية تحويل البنك

  وإرساله إلى البريد معه   الذي تتعامل البنك من ستالمه وإرالمستند ب االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجى

 . معرف الورقة( IDرقم ) كتابة  ىال تنس   وأيًضا bemtur.info@gmail.com ، للمؤتمراإللكتروني 

  
 الدفع ببطاقة االئتمان

 ، بطاقة  النقر هنا للحصول علىفالرجاء  إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع باستخدام بطاقة االئتمان

   االئتمان
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 اإلقامة
  ***** فندق غراند بارك الرا 

 كيمراكسي ماهاليسي ، ياسار سوبتا بلف
  07119،  339: رقم 
 أنطاليا ، تركيا/ أكسو 

 (دقائق من مطار أنطاليا 10)

 التسجيل المبكر الغرفة 
 2019أيلول    15  حتى  

 التسجيل الثاني في وقت مبكر
 2019 أيلول   15بعد 

 مكتب التسجيل

 € 70 € 65 € 60 مفرد
 € 48 € 45 € 40 *مزدوج 
 € 48 € 45 € 40 *ثالثية 

 .  مزدوجة وثالثية للشخص الواحد الغرف  أسعار *
 (شاملة كليًا) الخدمات 

  اإلقامة شامل 

 سياسة وفقا ل  يورو إضافية 20 يوميا  يجب عليهم دفع   ، فندق جراند بارك الرا   في يوجد له مجال  ال  المشاركون ، من

 . الفندق

 50سنة  12-7سنوات مجانا ،  6 -0: الطفل األول٪ 

 50سنة خصم  12-3سنوات مجانا ،  2-0: الطفل الثاني ٪ . 

  األطفال سارية إذا كانوا في نفس الغرفة مع والديهمتكون خصومات . 

 األسعار المذكورة هي أسعارنا الصافية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة . 

  (واي فاي)خدمة اإلنترنت 

  بار اللوبي البيانو، بار بركة ، بار ديسكو 
 ،خفيفة بركة وجبة بوفيه مفتوح للغداء ، بوفيه إفطار متأخر ، شوبان كافيه وحلويات 
 بوفيه مسائي ، بوفيه نباتي ، قهوة وكعك ، مقبالت بعد الظهر ، بوفيه حمية 
 منتصف الليل والوجبات الخفيفة ، خدمة ساندويتش ، جميع المشروبات الكحولية ، المشروبات غير الكحولية حساء 

  القهوة –المشروبات الساخنة، الشاي 
  

 يرجى النقر هنا لحجز غرفة الفندق
 الدفع المصرفية

 ، ر هنا للحصول على معلومات عن النق فالرجاء إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك

  . عملية تحويل البنك

  وإرساله إلى البريد اإللكتروني  معه الذي تتعامل البنك من و استالمه المستند ب االحتفاظعند إجراء الدفع ، يرجى

 . معرف الورقة (IDرقم ) كتابة ى وأيًضا ال تنس   bemtur.info@gmail.com ، للمؤتمر

 الدفع ببطاقة االئتمان
 ، بطاقة االئتمان فالرجاء النقر هنا للحصول على إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع باستخدام بطاقة االئتمان   

 األماكن التاريخية جولة
  بيرج ، أسبندوس ، قلعة أنطاليا القديمة وجولة تسوق مجانية

  

center.org-www.taeg 

 جهات االتصال
  www.bemtur.org : على شبكة اإلنترنت
 bemtur.info@gmail.com:   البريد اإللكتروني

 +  WhatsApp : 90542856055 ال
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