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  الملخصات تقديم من األخيرة األسابيع: تذكير

 (GCPR-2019)المؤتمر العالمي السادس لبحوث علم النفس 

  ايفانزاري جامعة
 اسطنبول، تركيا

 2019 حزيران   23 -21
www.gcpr.info 

  
 عزاءألا ء زمالال

  
 )التمديد األخير(  2019تشرين الثاني  , 18 : تاريخ االستحقاق لتقديم الملخص

 يمكنك نشر مقالك في مجلة مفهرسة من قبل ERIC ، أو Scopus شبكة العلوم   أو(ESCI)  باإلضافةمراجعة المقترح و  بعد عملية 

 …للمزيد من المعلومات . الى دفع رسوم التسجيل

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

   . SCOPUS   أو   ( ESCI   أو   ، SSCI )   العلوم

  العلوم اإلنسانية اتجاهات وقضايا جديدة حول "   ستنشر كإجراءات   للغة اإلنجليزيةبا مقبولة ال الكاملة المتبقية األوراق 
فهرس االقتباس وقائع المؤتمر    و   SCOPUS   وقدم أيضا ل(  prosoc.eu   ، شبكة العلوم   مفهرس في)   "االجتماعيةو

 …لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا   للتقييم لتضمينها في القائمة   ( ISIشبكة العلوم)   CPCI - تحليالت كالريفرت

 المجلة الدولية لالتجاهات الجديدة في العلوم االجتماعية  " فيباللغة التركية الكامل  سيتم نشر النص(IJ-SS) " ( www.ij-
ss.eu ) بعد عملية التحكيم . 

  سيكون لديك أيًضا . دوليا في مجال سيكون تقديم العروض في المؤتمرالمشهورين باإلضافة إلى ذلك، المتحدثين الرئيسيين المتميزين

 .فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراًما

 راء األقرانسوف تخضع جميع المقترحات آل . 

 (بوسترات)أفضل األوراق والملصقات مكافئات أل 
 فرص المشاركة االفتراضية 
 شهادة المشاركة 
 قهوة استراحة 
 مدخل لجميع ورش العمل 
 كتاب الملخصات عبر اإلنترنت 
 حقيبة المؤتمر 
 (2019 حزيران  23) كافاجي –ايمينونو  األناضول جولة في البوسفور 
 وجبات غداء 
 واى فاى مجانى 

 لمزيد من المعلومات  : gcpr.secretariat@gmail.com 
  

 . تركيا -اسطنبول  آمل أن ألتقي بكم في
  

 كولتور اسطنبول جامعة ، أوزدن سيراي ميليس الدكتور
 النفس علم قسم رئيس

 GCPR -2019  رئيس برنامج

  
  

 انقر هنا إلرسال الملخصات إلى هذا المؤتمر

  

 

 

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.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
mailto:gcpr.secretariat@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GCPR/GCPR-2019/schedConf/cfp
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 الرئيسيون المتحدثون
 بوزكورت تولي أيسون الدكتور البروفيسور

 تركيا ، اسطنبول ، النفس علم قسم ، ايفانساراي جامعة
 

 جانوفسكي كونراد الدكتور البروفيسور
 بولندا ، وارسو في اإلنسانية والعلوم االقتصاد جامعة
 (SSCI في المفهرسة) المعرفي النفس علم في التقدم ، التحرير رئيس

 .بك الخاصة المادة مشروع مع تعداداألخذ بعين االعتبار و االس يرجى. المجلة هذه في أوراقهم نشر يريدون من مع عمل ورشة ستعقد* 

 
 العلوم شبكة  موقع في تضمينها يتم التي المجلة في الكامل GCPR نص نشر تم

 
 

 المؤتمر مجاالت
لمزيد من  . كل المعرفة النظرية والعملية حول تكنولوجيا التعليم GCPR-2019 يتضمن

 page_id=11؟/ http://www.globalcenter.info/gcpr : المعلومات
 المكافآت

 . الموقعيمكن العثور على مزيد من المعلومات على  . سيتم إعطاء المكافآت أدناه
 الثالثة و نية الثاو ى ولاأل جائزة ملخص لل أفضل مكافأة . 1
 ةوالثالث ةوالثاني ىاألولملصق للجائزة  أفضل مكافأة  . 2
 مراتخمس  على األقل  GCPRجائزة الوالء للمشاركين الذين يحضرون مؤتمرات . 3

 السابقة GCPRمؤتمرات 
 GCPR-2018 :  تركيا -اسطنبول 

 GCPR-2017 :  تركيا -أنطاليا 

 GCPR-2015 :  تركيا -اسطنبول 

 GCPR-2014 : إسبانيا  -برشلونة 

 GCPR-2013 :  تركيا -أنطاليا 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/gcpr/%3Fpage_id%3D11
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 السابقةالورقية   GCPR منشورات 

 GCPR-2018 :  أو العلوم بشبكة   خاصةالقضايا ال اتفهرسة المجالت لإلصدارScopus  

 GCPR-2017 :  العلوم أو بشبكة   خاصةالقضايا ال اتفهرسة المجالت لإلصدارScopus  

 GCPR-2015 :   فهرسة المجالت لإلصدارات القضايا الخاصة  بشبكة العلوم أوScopus 

 GCPR-2014 :  السلوكية واالجتماعية إلسفير بروسيديا  للعلوم  مجلة(ISSN: 1877-0428) 

 GCPR-2013 :  السلوكيةواالجتماعية إلسفير بروسيديا  للعلوم  مجلة (ISSN: 1877-0428) 

 
  

 المجالت الداعمة
وجه التحديد لحكام لألوراق المختارة  على النص الكامل  وطلبلمحرري الدوريات في المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر  يمكن

 . مجالتهم
  مجلة علم النفس التطبيقي( المفهرسة فيSSCI) 

  المجلة البريطانية لعلم النفس( مفهرسة فيSSCI) 

  المجلة البريطانية لعلم نفس النمو( مفهرسة فيSSCI) 

  المجلة البريطانية لعلم النفس الصحة( مفهرسة فيSSCI) 

  علم النفس القانوني واإلجرامي( المفهرس فيSSCI) 

 السلوكي اتخاذ القرار مجلة ( المفهرسة فيSSCI) 

  السلوكية االضطراباتمجلة  ( المفهرسة فيSSCI) 

  مجلة العمل واإلجهاد( المفهرسة فيSSCI) 

  المجلة األسترالية لإلرشاد واالستشارة( مفهرسة فيSSCI) 

 المحيط الهادئ للتعليم ،  آسيا  مجلة( مفهرسة فيSSCI) 

  ، مجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس( مفهرسة فيSSCI) 

 المجلة العالمية لبحوث علم النفس ( www.gcpr.eu ) 

 المجلة العالمية لإلرشاد واالستشارة ( www.gjgc.eu ) 
  

 لغة المؤتمر
 . لغات المؤتمر هي اإلنجليزية• 
 . باللغة العربية الورق إذا كنت ترغب في تقديم  . يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية •

  
 الملخصات التقديم

  (. كلمة 500-300 ) بطول  صفحة واحدة فييمكن أن تكون الملخصات   

 واالستنتاجات والتوصيات بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، والطرق والنتائج ،   ويشمل الملخص  . 

 دراستكفي مقترح تضمينها  إذا لم تكن الورقة مكتملة ، فقد يتم . 

 يجب تضمين الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتروني وأرقام هواتفهم . 

   تقديم الملخصات من خالليمكن http://gcpr.info  إرفاقها بــــ  أو   gcpr.secretariat@gmail.com 

 انقر هنا إلرسال الملخصات إلى هذا المؤتمر          

  
 كاملةالوراق األتقديم 

 page_id=63؟/ http://www.globalcenter.info/gcpr الورق الكامل بنموذجالخاص  الرابطالرجاء النقر فوق 
  

 المشاركة في المؤتمر
  ورشة عمل لوحة و أو ملصق ،الورقة أو تقديمي للعرض  من خالل يمكنك المشاركة في المؤتمر . 
  يجب على هؤالء المشاركين تحميل  . المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة جسديًا يفضلون العرض التقديمي االفتراضيSkype  على

 لمزيد من . أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم
http://www.globalcenter.info/gcpr/?page_id=19 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gcpr.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gjgc.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://gcpr.info
mailto:gcpr.secretariat@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/GCPR/GCPR-2019/schedConf/cfp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/gcpr/%3Fpage_id%3D63
http://www.globalcenter.info/gcpr/?page_id=19
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 تواريخ مهمة
 )التمديد األخير(*   2019  تشرين الثاني   15   الملخصات التقديم

  التمديد األخير **  2019  كانون األول   9   األوراق  الكاملةتقديم 

 2019 آب   1    المبكر التسجيل

 2019 كانون األول   1ـــ  -تشرين الثاني  29    المؤتمر تاريخ 

 2019 كانون األول    27    جاهزية الكاميرا للنشر 

 . أيام 4الورقة الكاملة خالل  إبالغ مؤلفي بعد تاريخ التقديم ، سيتم 
 

 

 

 معلومات التسجيل
 التسجيل المبكر  

  2019  آب  1 حتى 
 التسجيل المتأخر بعد

 2019  آب  1

 مشاركال
180€ 230 € 

 االفتراضية
150€ 200 € 

 * الطالب
150€ 200 € 

 جمهورال
100€ 120 € 

 الشخص المرافق
50€ 75 € 

 . البمطلوب التحقق من الهوية الط* 
  

 

 : مهم
  البرنامج واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد اإلشعار بإدراجه في مؤلف يجب على  . 

 يسددون  إذا كانت الورقة تحتوي على مؤلفين متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفين في أكثر من ورقتين ، فإن هؤالء المؤلفين

 دفعة عادية للتسجيل

  منهايورو لكل  80الثاني والمزيد من األوراق . 

 مع التسجيل في نفس الوقت من نفس المؤسسة ،( باستثناء الطالب)مشاركين أو أكثر  6لـ   ٪15وفر خصم جماعي بنسبة ت .  

 إذا لم يتم قبول الورقة من قِبل المراجعين ، فسيتم رد دفعتك . 

  إيصال الدفع إرسالعند إجراء الدفع ، يرجى   gcpr.secretariat@gmail.com  وال تنس أيًضا كتابة رقم(ID) ةمعّرف الورق 

   ًكلمة 6000كلمة على األقل وليس أكثر من  3500 من  يجب أن يكون المقال كامال . 

  وستحصل على المبلغ المسترد بعد أسبوع من تاريخ انتهاء  ، بدء المؤتمر تاريخ يوًما من 20ال يمكن استرداد األموال إال قبل

 . المؤتمر

  

 

 المصرفي الدفع 
 تحويل الحساب المصرفي"الرجاء النقر هنا للحصول على معلومات    ، إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق البنك"  . 

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

 .  قةمعرف الور (ID)رقم  أن تكتب ىوأيضا ال تنس   gcpr.secretariat@gmail.com ،للمؤتمر

  
 بطاقة االئتمانبواسطة دفع 

  دفع بطاقة االئتمان   من فضلك اضغط هنا   ، باستخدام بطاقة االئتمانإذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل 
  

mailto:gcpr.secretariat@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:gcpr.secretariat@gmail.com
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/
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 اإلقامة
فنادق نظيفة ومريحة ، ويمكنك العثور على الفنادق  يوجد فيها هذه األماكن  . التالية المناطققريبة جدا من ايفانزاري  جامعة اسطنبول

 . بأسعار معقولة جدا

 السلطان أحمد                                   و كراكوي  ،توبكابي  ، فاتح ،ايفانزاري   ،إمينونو  ،بيرا ، تقسيم

www.hrs.com ، www.hotels.com ، www.hotelscombined.com ، www.trivago.com 

  
  

  

 جهات االتصال

  Gcpr.info : على شبكة اإلنترنت 

 gcpr.secretariat@gmail.com : البريد اإللكتروني

 + Whatsapp  :  55-60-856-90542ال 
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.hrs.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.hotels.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.hotelscombined.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.trivago.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/gcpr/
mailto:gcpr.secretariat@gmail.com

