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 دعوة لتقديم مقترحات

 المؤتمر العالمي السابع للطاقة المتجددة والبيئة

  2019 تشرين األول  20 - 18
  جراند بارك الرا فندق  المؤتمراتمركز 

  أنطاليا ، تركيا -الرا  
www.eswae.org 

  

 2019تشرين األول  7 تقديم الملخصات: تاريخ استحقاق 
 يمكنك نشر مقالك في مجلة مفهرسة بواسطة Scopus أو Web of Science (ESCI )  بعد عملية مراجعة

 …     للمزيد من المعلومات. ودفع رسوم تسجيل إضافية

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

   . SCOPUS   أو   ( ESCI   أو   SSCI العلوم )

  وقائع تقدم العلوم البحتة  "اتجاهات وقضايا جديدة حول ستنشر األوراق  المتبقية الكاملة كإجراءات في

أيضا  توقدم(  www.propaas.eu   ، شبكة العلوم   في ةمفهرس)   "والتطبيقية 

للتقييم    (ISI شبكة العلوم )  CPCI    فهرس االقتباس وقائع المؤتمر تحليالت كالريفرت   و   SCOPUS   ل

           ... لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا  القائمةلتضمينها في 

  في هذا المجال بتقديم عروض ً باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتميزون المشهورون دوليا

ً سيكون  .تقديمية في المؤتمر  .لديك أيًضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراما

 فرص العرض االفتراضية 

 وملصق ورقة أفضل  مكافأة  

 بعد عن  اإلنترنت عبر الملخصات كتاب 

 المطبوع البرنامج كتاب 

 حقيبة المؤتمر 

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

 .يورو 40 بقيمة تبدأ 

  نترنت السلكياإل خدمة 

 2019تشرين األول   19 األماكن التاريخية  مجانية في  جولة 

 لمزيد من المعلومات  eswae.info@gmail.com : 

 
  
 أنطاليا ، تركيا -مركز جراند بارك الرا للمؤتمرات  بكم في نلتقي آمل أن      

 شمال قبرص جامعة الشرق األوسط التقنية ، مراد سونميزالدكتور بروفيسور . مساعد
 رئيس المؤتمر

  
  
  
  

 يرجى النقر هنا لعملية تقديم الملخصات
  
  
  
  
  
  
  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.eswae.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.propaas.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
mailto:eswae.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Eswae/ESWAE-2019/schedConf/cfp
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 الرئيسيون المتحدثون

 ساري 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

 
  

 دعم المجلة
 للنشر٪( 50 األقل على) موسعة نسخة لتقديم المختارة المقاالت بمؤلفي يُرحب ، الملخصات على المجالت محرري اختيار

 نماذج توقيع أيًضا يجب. المؤتمر وقائع في نشرها إلى باإلضافة ، التالية المشهورة المجالت من منتظمة إصدارات في

 .المناسبة المجلة إلى وتسليمها الجديدة والنشر الطبع حقوق
 (التالية األيام في الردود من المزيد تلقي المتوقع من) اآلن حتى تأكيدها تم التي المجالت

 AMBIO (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 الكيميائية الكرة (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 المناخ أبحاث (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 البيئية والعلوم الطاقة (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 المستدامة والطاقة التقدم البيئة (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 الخطرة المواد مجلة (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 البيئية السموم علم (في المفهرسة SCI و SCI-Expanded) 
 والطب العرقية على دراسات (في المفهرسة SCOPUS) 
 البشرية الوراثة لعلم الدولية المجلة (في المفهرسة SCI-Expanded) 
 البيئية للبحوث العالمية المجلة 

 المؤتمرات السابقة
  2018أفسس ، تركيا ، 

 2017 ، أنطاليا ، تركيا 

  2016أزمير ، تركيا 

  2015:   الس فيجاس 

  2014:  دبي 

  2013  :تركيا أنطاليا ، 

  
 مواضيع المؤتمر

والتقنيين والمخططين والمديرين والمبدعين إلى جمع األساتذة وعلماء البيئة والمهندسين والعلماء  REE - 201 9  يهدف

وصانعي السياسات والطالب ووزارات الطاقة والطاقة ومصنعي الطاقة والتربة والمياه ومنتجي الوقود والمشترين 

والموردين العالميين من صناعات الطاقة والنفط والطاقة المتجددة وغيرها من المهتمين بمشاركة األفكار والمعرفة 

الهدف الرئيسي هو توفير بيئة فريدة من نوعها لتبادل الممارسات المبتكرة ، والبحوث المتطورة والخبرات  .والخبرات

لذلك ، ندعو جميع الزمالء والباحثين واألكاديميين والعاملين الحكوميين وطالب الدراسات  .الفريدة وكذلك االستراتيجيات

اريع وأعضاء المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم العليا والمدرسين والمتطوعين البيئيين وقادة المش

 .مقاالتهم البحثية وورقات المراجعة األصلية إلى هذا المؤتمر الدولي الرائد

 مع بالمشاركة 
 جامعة اسطنبول ، تركيا 

 جامعة كيرينيا ، شمال قبرص 

 جامعة بانكوك ، تايلند 

 

 

mailto:http://ba.metu.edu.tr/en/people/full-time-faculty/ramazan-sari
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 جامعة كيركالي ، تركيا 

 األوسط التقنية ، تركيا جامعة الشرق 

 جامعة ميدلسكس ، لندن 

 رابطة اإلنسان والعلوم ، والطبيعة ، والتعليم والتكنولوجيا 

  
 تقديم الملخص

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

 واالستنتاجات  والحكم على النتائج  بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، والطرق ، والنتائج   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.eswae.org   بـــ   أو إرفاقهاeswae.info@gmail.com   

  

 المكافآت 
 . مزيد من المعلومات على الموقع يمكن العثور على . سيتم إعطاء المكافآت أدناه

 ةالثالثانية والثولى واأل مكافأة  أفضل ملخص للجوائز . 1
 ةوالثالث ةوالثاني ىاألولجوائز مكافأة أفضل ملصق لل . 2
 مرات على األقل خمس REE  مؤتمرات جائزة الوالء للمشاركين الذين يحضرون. 3

 
 

 

 تقديم ورقة كاملة
 بنموذج قالب األوراق الكاملة على الرابط الخاص  الضغط يرجى 

 http://www.globalcenter.info/eswae/?page_id=66 
  

 لغة المؤتمر
 لغات المؤتمر هي اللغة اإلنجليزية. 

  اإلنجليزيةيجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة. 

  
 المشاركة في المؤتمر

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

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

 :لمزيد من المعلومات  .الكمبيوتر الخاصة بهمعلى أجهزة  Skype قد حملوا المشاركون

 http://www.globalcenter.info/eswae/?page_id=26  

 

 تواريخ مهمة
 2019تشرين األول ,    7         الملخصات تقديم * 

 ربمفون2019 **   تقديم األوراق الكاملة   05 

 2019أيلول    10     التسجيل المبكر  

 2019   أيلول  15    لفندق المبكر ل حجزال 

 2019   تشرين االول 20 - 18        المؤتمر تاريخ  

  2019  تشرين الثاني  18    الكاميرا للنشرجاهزية  

 .الملخصات في يومين مؤلفيإبالغ بعد تاريخ التقديم ، سيتم * . 
 .أيام 4في غضون األوراق الكاملة  مؤلفيإبالغ بعد تاريخ التقديم ، سيتم  **

  
  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.eswae.org
mailto:eswae.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/eswae/?page_id=66
http://www.globalcenter.info/eswae/?page_id=26
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 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 المؤلفين مكتوبة في أكثر من ورقتإذا كانت الورقة تحتوي على عدة مؤلفين وكانت أسماء هؤالء

 رسوم التسجيل العادية يدفعون المؤلفين

  يورو لكل منهما  80 األوراق الثانية وأكثر من. 

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

 .في الوقت نفسه

  المراجعون ورقتك ، فسيتم رد دفعتكإذا لم يقبل. 

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

   معرف الورقة (ID)رقم

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

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

 . تاريخ االنتهاء من المؤتمر

 

 

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

  . http://www.globalcenter.info/akbank.pdf عن عملية تحويل البنك

  وإرساله إلى البريد اإللكتروني  معه من البنك الذي تتعاملواستالمه المستند ب االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجى

 . معرف الورقة (ID)كتابة رقم ىتنس  وأيًضا  eswae.info@gmail.com ، للمؤتمر
   

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

   االئتمان
  
  
  

 اإلقامة
  

 اإلقامة
  ***** فندق غراند بارك الرا 

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

 (دقائق من مطار أنطاليا 10)

 

 

 

mailto:eswae.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:eswae.info@gmail.com
mailto:eswae.info@gmail.com
mailto:eswae.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/payment
http://www.globalcenter.info/payment
http://www.globalcenter.info/payment
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.awer-center.org/payment/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.awer-center.org/payment/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.awer-center.org/payment/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://grand-park-lara.antalyacoasthotels.com/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://grand-park-lara.antalyacoasthotels.com/en/
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 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 ٪ . 

 تكون خصومات األطفال سارية إذا كانوا في نفس الغرفة مع والديهم . 

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

  (واي فاي)خدمة اإلنترنت 

  بار اللوبي البيانو، بار بركة ، بار ديسكو 
 بركة وجبة خفيفة إفطار متأخر ، شوبان كافيه وحلويات، بوفيه مفتوح للغداء ، بوفيه 
 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 

 
 الدفع المصرفية

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

  . http://www.globalcenter.info/akbank.pdf معلومات عن عملية تحويل البنك

  وإرساله إلى البريد اإللكتروني  معه من البنك الذي تتعاملواستالمه المستند االحتفاظ بعند إجراء الدفع ، يرجى

  . معرف الورقة (ID)كتابة رقم ىتنس  وأيًضا ال  eswae.info@gmail.com ، للمؤتمر

  

 الدفع ببطاقة االئتمان

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

   االئتمان
  
  

 األماكن التاريخية جولة
 بيرج ، أسبندوس ، قلعة أنطاليا القديمة وجولة التسوق المجانية

  
  

center.org-www.taeg 

 
 جهات التواصل 
  www.eswae.orgشبكة االنترنت: 

   eswae.info@gmail.com  : البريد اإللكتروني

WhatsApp:5 905428566+  
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