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حات لتقديم عوة ي المؤتمر عن مقتر  
اض  االفتر  

( جائحة علي ٪50 خصم  COVID-19) 

 GCMAS)-2020 (المؤتمر العالمي الخامس لعلوم المواد 

 جامعة اسطنبول ايفانساري
 اسطنبول، تركيا 

   2020 قاسم  01  -  أكتوبر 30
mas.org-www.gc 

 
 2020شباط  29:   تاري    خ تقديم الملخصات

ي مجلة مفهرسة بواسطة •
 
بعد عملية مراجعة ودفع رسوم  Web of Science (ESCI) أو Scopus يمكنك نشر مقالك ف

 …للمزيد من المعلومات . تسجيل إضافية

ي مجلة علوم المواد ) •
 
ي ISSN: 0255-5476سيتم نشر جميع األوراق المقبولة ف

 
ي فهرستها ف

 .SCOPUS( والت 

ون • ي هذا المجال بتقديم عروض  و  باإلضافة إىل ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتمي  
 
 ف
ً
  تقديمي المشهورون دوليا

ي المؤتمر
 
  .ف

ً
اما ا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكير احي 

ً
 .سيكون لديك أيض

العربية. لذلك، يجب  يجب أن تكون   • ية. إذا كنت ترغب بالتقديم باللغة  اللغة اإلنجلي   الكاملة هي  الملخصات واألوراق 
ي إىل

ون  نامج  gcmas.info@gmail.com  عليك إرسال رسالة بريد إلكي   .سيتم إضافة طلبك للير

حات  •  .لمراجعات النظراءستخضع جميع المقي 

اضية  فرص •  العرض االفي 

 أفضل الجوائز الورقية والملصقات  •

 مشاركة، شهادة  •

 العمل، مدخل لجميع ورش  •

نت، عىل  الملخصات  كتاب  •  اإلني 

 mas.org-www.gc.ر :  لمزيد من المعلومات ، يرجر زيارة الموقع الرسمي للمؤتم •

        

 دوان إبراهيم  .بروفيسور د
 المؤتمر رئيس 

 يرجى النقر هنا لعملية تقديم الملخصات 
  

 المؤتمرات السابقة

 أنطاليا ، تركيا  ، 2019 •

 ، تركيااسطنبول  ،  2017 •

ص ،  2015 •  نيقوسيا ، قبر

 أنطاليا ، تركيا  ،2014  •

 

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

 ةالثالثانية و الثوىل و ملخص للجوائز األ مكافأة أفضل. 1
 ة والثالث ةوالثاني جوائز األوىلمكافأة أفضل ملصق لل . 2
ون 3 ن الذين يحضن  مرات عىل األقل خمس   GC-MAS مؤتمرات . جائزة الوالء للمشاركي 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.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
mailto:gcmas.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GC-MAS-2014/GC-MAS2019/schedConf/cfp
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ي  MAS 2020 -GCالكاملة ل  األوراق تم نشر 
 
ي  ف

 
ي يتم تضمينها ف

 and SCOPUS WEB OF SCIENCE   المجلة الت 

 
  

 

  

 معبالمشاركة 

 إيفانساراي جامعة  •

ن  •  جامعة أكدنب 

 جامعة ميدلسكس •

 أكاديمية العالم للتعليم والبحث العلم   •

 جمعية اإلنسان والعلوم والطبيعة والتعليم والتكنولوجيا  •

 المجلة العالمية للتكنولوجيا •
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 مواضيع المؤتمر

ومناقشة    GC-MAS-2020 يهدف تبادل  إىل  المواد  لعلوم  العالم   والمشاكل  المؤتمر  النهج  حول  والعملية  النظرية  والمعرفة  األفكار 

  علوم المواد
ن
عىل سبيل المثال ال الحض    المؤتمر،يشمل نطاق   .واالتجاهات الجديدة والتطبيقات والتكنولوجيا والكفاءات والمعايب  ف

 ؛  المواضيع الرئيسية التالية من حيث صلتها علوم المواد ،
 المواد الحيوية   المواد،علوم   •

اميك   المواد،علوم   •  السب 

 توصيف واختبار   المواد،علوم   •

 علوم المواد والطالء واألفالم  •

 المركبات   المواد،علوم   •

 متعددة التخصصات   المواد،علوم   •

 الورق والخشب  المواد،علوم   •

 المنسوجات   المواد،علوم   •
  
  

 تقديم الملخص

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

 .  ، واالستنتاجات والتوصياتوالحكم عىل النتائج  والغرض من الدراسة ، والطرق ، والنتائج المشكلة،بيان    الملخص ويشمل •

ح دراستك همكتملة، فإنإذا لم تكن الورقة  •   مقبر
 .  يمكن إدراجها فن

ن أن  يجب •   وأرقام هواتفهم  تضمي 
ونن ن وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكبر  الملخصات أسماء المؤلفي 

   gcmas.info@gmail.com  ها بـــــــقأو إرفا mas.org-www.gc يمكن تقديم الملخصات من خالل     •
  

 

 كاملة ال  تقديم األوراق

  mas.org-www.gc  نموذج األوراق الكاملةالنقر عىل الرابط الخاص ب يرجر 
  

 الداعمة المجالت

  المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر وطلب النص الكامل لألوراق المختارة عىل وجه التحديد لحكام  
يمكن لمحرري الدوريات فن

 . مجالتهم

يطانية لتكنولوجيا التعليم ) •  المفهرسة(  SSCIالمجلة البر
ات الذكية ، )امجلة  •  المفهرسة( SCIلقياسات الكيميائية وأنظمة المختبر
 المفهرسة(  SCIالبيولوجيا الحاسوبية والكيمياء )مجلة  •
 ( SCIو  SSCI)مفهرس  والتعليم،أجهزة الكمبيوتر  •
 المفهرسة(  SCI) غامضة ،النظمة األ مجموعات و مجلة ال •

 ( المفهرسة  SCIالتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر ، )مجلة  •

  الطب  •
 المفهرسة(  SCI) الحيوي،مجلة طرق وبرامج الكمبيوتر فن

 المفهرسة(  SCI) الرياضية،التصوير والرؤية مجلة  •

 المفهرسة(  SCI) ءالمجلة الدولية لتطبيقات الحوسبة عالية األدا  •

ن المجلة  • ن والمدربي  ن والمدرسي    )معلمي 
 ورقة(  15( )سيتم اختيار ESCIمفهرسة فن

بوية  •   )المجلة الدولية للعلوم البر
 ورقة( 15( )سيتم اختيار ESCIمفهرسة فن

  iJIMالمجلة الدولية لتكنولوجيات المحمول التفاعلية ) •
 ورقة(  15( )سيتم اختيار Scopus( )مفهرسة فن

  المجلة الدولية للتقنيات الن •
  التعلم )مفهرسة فن

 (  jet.eu-www.i )ورقة( 15( )سيتم اختيار Scopusو  ESCIاشئة فن

بوية * ) • صية للعلوم البر  ( ) www.cjes.euورقة( )  15( )سيتم اختيار ERICالمجلة القبر

  ) www.gjcs.eu (المجلة العالمية لعلوم الحاسوب: النظرية والبحث •

  ) www.gjit.eu (العالمية لتكنولوجيا المعلومات: التكنولوجيا المنبثقةالمجلة  •

 
 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.org
mailto:scimath.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.i-jet.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.cjes.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gjcs.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gjit.eu
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 لغة المؤتمر

يةة لغ •  .المؤتمر هي اللغة اإلنجلي  

ية •  .يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجلي  

  

ي المؤتمر
 
 المشاركة ف

  المؤتمر من خالل عرض تقديم  للورقة أو ملصق، لوحة وورشة عمل.  •
ن
 يمكنك المشاركة ف

. يجب أن يكون هؤالء المشاركون قد  يجب عىل   •  
اضن ن الذين ال يستطيعون المشاركة جسدًيا تفضيل العرض التقديم  االفبر المشاركي 

بهم.   Skype  تطبيق    حملوا  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  المعلومات  عىل  من  lcenter.info/gchttp://www.globa-لمزيد 
mas/?page_id=36 

 

 تواري    خ مهمة 

   2020 يوليو 31    تقديم الملخصات    

   2020 سبتمب   30     الكاملةتقديم األوراق   

   2020  قاسم 01 -  أكتوبر30   المؤتمر تاريــــخ   

ا للنش       2020 نوفمب   14   جاهزة الكامب 

.  إبالغ * بعد تاريــــخ التقديم ، سيتم   ن   الملخصات خالل يومي 
  مؤلفن

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

 
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر 

 2020 أغسطسي   14 حت  

 التسجيل المتأخر 

 2020 أغسطسي   14 بعد

 

يمشاركيي 150€ € 75 € 180 € 90  
اض   افتر

يي* 150€ € 70 € 180 € 80  
اض   طالبيافتر

ي 100€ € 50 € 110 55€  
اض   الجمهورياالفتر

 هوية الطالب. التحقق من   * مطلوب 
 

 :مهم

•   
ن بعد اإلخطار لتضمينيجب عىل مؤلف واحد عىل األقل التسجيل فن نامجه غضون أسبوعي    البر

 .فن

  أكبر من   •
ن مكتوبة فن ن وكانت أسماء هؤالء المؤلفي  ، إذا كانت الورقة تحتوي عىل عدة مؤلفي  ن ن   ورقتي    يدفعون   فإن هؤالء المؤلفي 

 رسوم التسجيل العادية 
 .يورو لكل منهما 80من األوراق الثانية وأكبر  •
ن أو أكبر )باستثناء الطالب( من نفس   15قدره  يتوفر خصم جماع    •   الوقت نفسه  المؤسسة،٪ لستة مشاركي 

 .ويتم التسجيل فن
 .فسيتم رد دفعتك ورقتك،إذا لم يقبل المراجعون  •

ا ال تنَس    gcmas.info@gmail.com     الدفع الخاص بك عىل  إرسال إيصاليرجر    الدفع،عند إجراء   •
ً
 (ID)كتابة رقم  وأيض

    معرف الورقة
داد األموال فقط حتر  كلمة.   6000   كلمة عىل األقل وليس أكبر من   3500   يجب أن تكون المقالة كاملة  • يوًما   20  يمكن اسبر

 .المؤتمرردك بعد أسبوع واحد من تاريــــخ االنتهاء من  وستحصل عىل المؤتمر،من تاريــــخ بدء 
 

 
  

ي 
 
 الدفع المرصف

http://www.globalcenter.info/gc-mas/?page_id=36
http://www.globalcenter.info/gc-mas/?page_id=36
mailto:gcmas.info@gmail.com
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فالرجاء النقر هنا للحصول عىل معلومات عن   إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك ، •
  . عملية تحويل البنك

بالمستند   • االحتفاظ  يرجر  الدفع،  إجراء  منعند  تتعا  واستالمه  الذي  معهالبنك  المؤتمر   مل    
ونن اإللكبر يد  البر عنوان  إىل 

، gcmas.info@gmail.com   ( وأيضا ال ننس  كتابة رقمID  معرف الورقة ) 

  

 الدفع ببطاقة االئتمان      

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

  

 جهات االتصال 

 mas.org-www.gc:  شبكة االنترنت
  
ونن يد اإللكبر   gcmas.info@gmail.com :  البر

WhatsApp    :+905428566055   
 

http://www.globalcenter.info/wces/wp-content/uploads/2020/04/ISBANK-TRANSFER_OCTOBER-2020.pdf
http://www.globalcenter.info/wces/wp-content/uploads/2020/04/ISBANK-TRANSFER_OCTOBER-2020.pdf
mailto:gcmas.info@gmail.com
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=298
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=298
https://www.globalcenter.info/payment/index.php?route=product/product&product_id=298
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.taeg-center.org/payment
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.taeg-center.org/payment
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gc-mas.org
mailto:gcmas.info@gmail.com
mailto:gcmas.info@gmail.com

