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حات لتقديم دعوة ي المؤتمر عن مقتر  
اض  االفتر  

( جائحة علي ٪50 خصم  COVID-19) 

 للطاقة المتجددة والبيئة  الثامن المؤتمر العالم  

ي  جامعةياسطنبولينيسانتاس 
ي،ياسطنبولي،يتركياي   مسلكي،يساريتر

يي  20 -   22  2020 نوفمت 

www.eswae.org 
  

ي  19 : اتتاري    خ االستحقاق لتقديم الملخص   2020  سبتمت 
ي مجلة مفهرسة من قبل •

 
دفع  باإلضافة ل  بعد عملية المراجعة   ( ESCIشبكة العلوم )  أو  Scopus    يمكنك نشر مقالك ف

 …      للمزيد من المعلومات   رسوم تسجيل. 

  "الدعم" أو "مجالت أخرى":   •
 
  SSCI ،  Expanded-SCI)  شبكة العلوم كالريفرت تحليالت   سيتم نشر األوراق المختارة ف

،   ESCI )   أو   SCOPUS. 

ي  الكاملة كإجراءاتالمقبولة المتبقية ستنشر األوراق   •
  العلوم البحتة  حول اتجاهات وقضايا جديدة    ف 

وقائع التقدم ف 
ي    والتطبيقية

فهرس االقتباس وقائع    و    SCOPUS   وأيضا قدمت إىل ( www.propaas.eu   ، شبكة العلوم   )مفهرس ف 
ي القائمة   للتقييم   (ISI)شبكة العلوم    CPCIالمؤتمر تحليالت كالريفرت    

 تضمينها ف 

    ذلك،باإلضافة إىل  •
 
 تقديمية ف

ً
  هذا المجال عروضا

 
 ف
ً
سيقدم المتحدثون الرئيسيون البارزون والمعروفون دوليا

  .المؤتمر
ً
اما ا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احثر

ً
 .سيكون لديك أيض

ية. إذا كنت   • اللغة اإلنجلث   الكاملة ه   العربية. لذلك، يجب  يجب أن تكون الملخصات واألوراق  ترغب بالتقديم باللغة 
  إىل

ون  نامج  eswae.info@gmail.com   عليك إرسال رسالة بريد إلكثر  .سيتم إضافة طلبك للثر

حات لمراجعات النظراء •  .ستخضع جميع المقثر

اضية  فرص •  العرض االفثر

 والملصقات أفضل الجوائز الورقية  •

 مشاركة، شهادة  •

 العمل، مدخل لجميع ورش  •

نت، عىل  الملخصات  كتاب  •  اإلنثر

     eswae.info@gmail.comت:   للمزيد من المعلوما •
  

ق األوسط التقنية ،  بروفيسور د. مراد سونمث    .مساعد  ص  جامعة الشر  شمال قبر

 المؤتمر برنامج رئيس

 يرجر النقر هنا لعملية تقديم الملخصات

 
 سابقةالمؤتمرات  ال
 تركيا  أنطاليا،  ،1920 •

 أفسس ، تركيا  ،2018 •

 أنطاليا، تركيا  ،2017 •

 أزمبر ، تركيا  : 2016 •

 الس فيجاس  : 2015 •

ي  : 2014 •  دبر

 ، تركيا  أنطاليا : 2013 •

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
http://www.propaas.eu/
mailto:eswae.info@gmail.com
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-2020/schedConf/cfp
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 المؤتمر   وضوعاتم
REE – 2020      ،  مديري والمبدعير  وصناع القرار  المخططير  و  يهدف إىل جمع األساتذة وعلماء البيئة والمهندسير  والعلماء والتقنيير

ول  والحيوية طلبة الطاقة والقوة ، و  ين العالميير  والموردين من صناعات الطاقة والببر ي الوقود ، المشبر بة والمياه ، منتجر ، مصنعي البر
ات.  ها من المهتمير  بمشاركة األفكار والمعارف والخبر الهدف الرئيسي هو توفبر بيئة فريدة لمشاركة الممارسات   والطاقة المتجددة وغبر

ي   المبتكرة
 
اتيجيات. لذلك، فإننا ندعو جميع الزمالء والباحثير  واألكاديميير  والعاملير  ف ات الفريدة واالسبر واألبحاث المتطورة والخبر
ي جميع أنحاء  

 
وع وأعضاء المنظمات غبر الحكومية ف ، وقادة المشر ي

الحكومة وطالب الدراسات العليا والمعلمير  والمتطوعير  البيئ 
 . المؤتمر الدوىلي الرائد  هذا مراجعة لالبحوث واألوراق األصلية  العالم لتقديم مقاالتهم 

 بالتعاون مع

 إيفانساراي جامعة  •

 جامعة اسطنبول ، تركيا •

ص  • ينيا ، شمال قبر  جامعة كبر

 جامعة بانكوك ، تايلند  •

كاىلي ، تركيا  •  جامعة كبر

ق األوسط التقنية ، تركيا  •  جامعة الشر

 جامعة ميدلسكس ، لندن •

 والتعليم والتكنولوجيا و الطبيعة جمعية اإلنسان والعلوم  •

  

 ات تقديم الملخص
ي صفحة واحدة بطول يمكن للملخصات أن تكون  •

   كلمة(. 500 - 030 )  ف 

 .  النتائج ، واالستنتاجات والتوصياتالحكم عىل بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، والطرق ، والنتائج و    الملخص يشمل •

ح يمكن  مكتملة ، فإذا لم تكن الورقة  • ي مقبر
 . دراستكتضمينها ف 

ي  •
وب   .  هواتفهم وأرقام يجب تضمير  الملخصات أسماء المؤلفير  وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكبر

   eswae.info@gmail.com    إرفاقها بــــــأو     www.eswae.org   يمكن تقديم الملخصات من خالل •

 

 المكافأت 

 .الموقعمزيد من المعلومات يمكن االطالع عىل  .سيتم منح المكافآت أدناه
ي وثالث  .1

 جائزة أفضل جائزة أول وثاب 
 أفضل جوائز الملصقات األوىل والثانية والثالثة  .2
ي مؤتمرات .3

 . مرات عىل األقلخمس  REE جائزة الوالء للمشاركير  ف 

 
 كاملةال  ورقاألتقديم 

   http://www.globalcenter.info/eswae/?page_id=66 األورق الكاملة  يرجر النقر عىل الرابط الخاص بالقالب

 
 لغة المؤتمر

ية •  .لغات المؤتمر ه  اللغة اإلنجلث  

ية •  .يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجلث  

 

  المؤتمر
 
 المشاركة ف

ي المؤتمر  •
 وورشة العمل. أو لوحة  paأو الملصق ،  من خالل تقديم الورقة يمكنك المشاركة ف 

ي . يجب عىل هؤالء المشاركير  تحميل المشاركير   •
اض    Skypeالذين ال يمكنهم المشاركة جسدًيا يفضلون العرض التقديمي االفبر

 عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. لمزيد من المعلومات: 

 ge_id=26http://www.globalcenter.info/eswae/?pa  
 

 

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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 تواري    خ مهمة 

ي 19    تقديم الملخصات        2020 سبتمت 

ر 30     الكاملةتقديم األوراق       2020 سبتمب 

ر   20 -   22    المؤتمر تاريــــخ       2020 نوفمب 

ا للنشر   ر 30   جاهزة الكامبر    2020 ديسمب 

.  إبالغ * بعد تاريــــخ التقديم ، سيتم   ي الملخصات خالل يومير 
  مؤلف 

  األوراق الكاملة ** بعد تاري    خ التقديم ، سيتم 
  أيام.  4خالل إبالغ مؤلف 

 
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر 
 2020أغسطسي  10 حتر 

 التسجيل المتأخر 
 2020 أغسطسي   10 بعد

 

ي €150 €ر75 €ر180 €ر90  
اض   مشاركيافتر

يطالبييي* €150 €ر70 €ر180 €ر80  
اض   افتر

ي €100 €ر50 €ر110 55€  
اض   الجمهورياالفتر

 هوية الطالب. التحقق من   * مطلوب 
 

 مهم: 
ي  مؤلف يجب عىل  •

ي غضون أسبوعير  بعد اإلشعار بإدراجه ف 
نامج واحد عىل األقل التسجيل ف   .  البر

ي أكبر من ورقتير  ، فإن هؤالء المؤلفير    إذا •
يسددون   كانت الورقة تحتوي عىل مؤلفير  متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفير  ف 

 دفعة التسجيل العادية  

ي وال •
 ا. يورو لكل منه 80مزيد من األوراق الثاب 

ي نفس الوقت.  معمؤسسة ، مشاركير  أو أكبر )باستثناء الطالب( من نفس ال  6لـ   ٪ 15يتوفر خصم جماعي بنسبة  •
 التسجيل ف 

 إذا لم يتم قبول الورقة من ِقبل المراجعير  ، فسيتم رد دفعتك.  •

ا كتابة رقم  وال تنس eswae.info@gmail.com   إيصال الدفع إرسال عند إجراء الدفع ، يرجر  •
ً
 ةمعّرف الورق (ID)أيض

 يجب أن  •
ا
 كلمة  6000كلمة عىل األقل وليس أكبر من    3500 من   يكون المقال كامل

داد األموال إال قبل  • د بعد أسبوع من تاريــــخ انتهاء   20ال يمكن اسبر يوًما من تاريــــخ بدء المؤتمر ، وستحصل عىل المبلغ المسبر
   المؤتمر. 

 
 الدفع المرصفية

 فالرجاء النقر هنا للحصول عىل معلومات عن عملية تحويل البنك   ،البنكإذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق  •

ي ل معه وإرساله إىل من البنك الذي تتعام استالمه المستند أو ب  االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجر  •
وب  يد اإللكبر عنوان البر

 . .  ةمعرف الورق(IDرقم ) أن تكتب  وأيضا ال تنس   eswae.info@gmail.com   ،للمؤتمر 

 

  
 الدفع ببطاقة االئتمان

بطاقة   • باستخدام  الدفع  تسجيل  عملية  إجراء  تفضل  عىل ، االئتمانإذا كنت  للحصول  هنا  النقر  االئتمان فالرجاء     بطاقة 
  

 للتواصل  

نت:    www.eswae.org   عىل شبكة اإلنبر

ي 
وب  يد االلكبر  eswae.info@gmail.com   :  البر

 +  Whatsapp   : 90542856605ال 
  

 
 
 

mailto:eswae.info@gmail.com
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