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 دعوة لتقديم مقترحات

 ضايا معاصرة في التعليمالسادس للق المؤتمر العالمي 

( EDU 2019-GLOBE) 
  

 الجامعة المسيحية
  سانت بطرسبرغ ، روسيا

 2019  آب  29- 31
edu.org-www.globe 

  
 زمالئي االعزاء

 )التمديد األخير(  2019آب   20 تاريخ استحقاق التقديم الملخص:

بعد عملية  (Web of Science (ESCI) أو ERIC ، Scopus يمكنك نشر مقالك في مجلة مفهرسة بواسطة •

 …تللمزيد من المعلوما مراجعة ودفع رسوم تسجيل إضافية.

    Science of Web Analytics Clarivate:  سيتم نشر أوراق مختارة في الدعم أو في المجالت األخرى •

 )ESCI Expanded,-SCI (SSCI, أو SCOPUS . 

"اتجاهات وقضايا جديدة في العلوم اإلنسانية    كإجراءات للنشر  الكاملة المقبولة المقبولة  سيتم نشر األوراق •

 لمزيد من المعلومات ... ، ( www.prosoc.eu ) ، مفهرسة في شبكة العلوم ، واالجتماعية"
دولياً في هذا المجال بتقديم عروض باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتميزون المشهورون   •

 سيكون لديك أيًضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراماً. تقديمية في المؤتمر.
 ستخضع جميع المقترحات لمراجعات النظراء. •
 ، فيمكنك أيًضا تقديم ورقتك على شكل ملصق. الناطقة باللغة اإلنجليزية بمهاراتك إذا كنت ال تثق •
 القهوة  تراحةإس •
 فرص العرض االفتراضية •
 والملصقاتأوراق فضل جوائز أ •
 شهادة مشاركة ، •
 مدخل لجميع ورش العمل ، •
 ،الملخص أون الين  كتاب  •
 حقيبة المؤتمر •
 وجبات غداء •
يجب كتابة الملخصات باللغة اإلنجليزية ، ويمكن إرسالها كملحق بالبريد  •

 globeedu.info@gmail.com اإللكتروني

 . سان بطرسبرج ، روسيا في لقائكم نأمل  •

  
  

 رئيس المؤتمر
  

 لهذا المؤتمر انقر هنا لتقديم الملخص
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globe-edu.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.prosoc.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/ic-on/wp-content/uploads/2019/06/Web-of-Science-Taeg.pdf
mailto:globeedu.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/GLOBE-EDU/GLOBE-EDU-2019/schedConf/cfp
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 المتحدثون الرئيسيون
 كلية لندن الجامعية ، البروفيسور الدكتور جيرمان جانمات

 الدوليةالتعليم و ة: مجلة المقارنالمقارن رئيس التحرير ، 
  

 ، إسبانيا. جامعة الكاال ، البوردا البروفيسور الدكتور جيسوس غارسيا
  

 ، تركيا جامعة إسطنبول أفانساراي ، البروفيسور د. توالي بوزكورت
  

 تم نشر النص الكامل في المجلة التي يتم تضمينها في موقع العلوم

 

 
 المؤتمرات السابقة

 باراكودا ، كولومبيا ،  2018  •

 كيرينيا ، قبرص  ، 2017 •

 بالي ، اندونيسيا  ، 2016 •

 شيكاغو ، الواليات المتحدة األمريكية  ، 2015 •

 الس فيجاس ، الواليات المتحدة األمريكية  ،2014 •
  

 الجوائز 
 من المعلومات يمكن االطالع على الموقع. لمزيد سيتم إعطاء المكافآت أدناه.

 ثالثالثاني والول واأل ملخص للمخلص. جائزة أفضل 1
 ملصقات األولى والثانية والثالثةملصق للأفضل  جائزة  .2
 مرات  5 على األقل  GLOBE-EDU. جائزة الوالء للمشاركين الذين يحضرون مؤتمرات 3

  
 مجال المؤتمرات

GLOBE-EDU-2019   .يشمل جميع المعرفة النظرية والعملية حول التعليم 

 edu.org-www.globe  أكثرلمعلومات 
  

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/wc-psy/%3Fpage_id%3D108
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globe-edu.org
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 بالتعاون مع
 جامعة شيكاغو •

 جامعة كوينزالند الوسطى •

 جامعة كيرينيا •

 جامعة الشرق األدنى •

 جامعة والية كليفالند •

 جامعة جونز هوبكنز •

 جامعة الكاال •

 جامعة والية كليفالند •

 مركز أبحاث التعليم العالمى األكاديمي •
  

 الداعمة  المجالت
 اختارها الذي( البيانات) الكاملة  النصوص ودعوة المؤتمر ملخصات مراجعة التالية المجالت في المجالت لمحرري يمكن

    .مجالتهم في المراجعين خصيًصا

 (SSCI)مفهرسة في    للتوجيه واإلرشادالمجلة األسترالية  •

 (SSCIالمجلة البريطانية للتكنولوجيا التعليمية )المفهرسة في  •

 (SSCIمراجعة التعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ )المفهرسة في  •

   (SSCIبحث وتطوير تكنولوجيا التعليم )المفهرسة في  •

 (SSCIمجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس ، )المفهرسة في  •

    ( ERIC( ) www.cjes.eu) * المجلة القبرصية للعلوم التربوية •

     ( et.eu-www.wj ) (ERIC) * يا الحاليةالمجلة العالمية للتكنولوجيا التعليمية: القضا •

 ( lt.eu-www.ij ) * المجلة الدولية للتعلم والتعليم •

 ( .cerj.euwww ) * مجلة البحوث التربوية المعاصرة •

 ( www.gjgc.eu ) * المجلة العالمية للتوجيه واإلرشاد في المدارس: وجهات النظر الحالية •

 ( www.ijire.eu ) المجلة الدولية للبحوث المبتكرة في التعليم •

 ( www.prosoc.eu ) * االتجاهات والقضايا الجديدة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية •

 .Web of Scienceو  Scopus* قيد عملية مراجعة 
  
  
  
  
 الملخصات  تقديم

   (.كلمة    300–  500) بطول ملخصات من صفحة واحدة ال يتكونيمكن أن  •

النتائج ، الحكم على  بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، واألساليب ، والنتائج و   الملخص يتضمن •
 . واالستنتاجات والتوصيات

 الدراسة الخاص بك.بمقترح  إذا لم تكتمل الورقة الخاصة بك ، فقد يتم تضمينها  •

الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتروني وأرقام  ن تضمأن ت يجب  •

 هواتفهم.

 globeedu.info@gmail.com   أرفاقها بـــأو  edu.org-www.globe   يمكن تقديم الملخصات من خالل •

  

 التقديمإجراءات الخطوة األولى )انقر هنا( 

 
 كاملةالوراق األتقديم 

 األوراق الكاملة :رابط  الرجاء النقر فوق
http://www.globalcenter.info/globeedu/?page_id=60 

 

 

 

 

 

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.wj-et.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ij-lt.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.cerj.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://www.ijire.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.prosoc.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globe-edu.org
mailto:globeedu.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/GLOBE-EDU/GLOBE-EDU-2019/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/globeedu/?page_id=60
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 لغة المؤتمر  
 لغات المؤتمر هي اللغة اإلنجليزية. •

 . يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية •
  

 المشاركة في المؤتمر
 وورشة عمل. لوحة ملصق ، ورقة أولل  عرض تقديميمن خالل يمكنك المشاركة في المؤتمر  •

يجب  العرض التقديمي االفتراضي. ويفضلون  جسديًا  المشاركة يجب على المشاركين الذين ال يستطيعون •

 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. Skype على هؤالء المشاركين تحميل 

  edu/?page_id=20-http://www.globalcenter.info/globe لمزيد من

 
 تواريخ مهمة

  مؤلفي الملخصات خالل يومين. إبالغ * بعد تاريخ التقديم ، سيتم 
 أيام.  4  مؤلفي الورقة الكاملة في غضون إبالغ ** بعد تاريخ التقديم ، سيتم 

  
 التسجيل في المؤتمر

  

 المبكر التسجيل

 2019حزيران    28 حتى
 تسجيل متأخر

 مكتب المؤتمر 2019حزيران    28  بعد 

 €230 €200 €180 مشارك

 €200 €180 €150 العرض االفتراضي

 €200 €180 €150 * طالب

 €120 €110 €100 جمهور

 €75 €60 €50 الشخص المرافق

 . مطلوب التحقق من هوية الطالب *
  

 مهم:

 

 

 

 

 )التمديد األخير(   2019آب      20       تقديم الملخصات

  2019  حزيران    28 التسجيل المبكر

 )التمديد األخير(  2019أيلول       20  ورقة كاملة التقديمات

  2019آب      31 – 29 مواعيد المؤتمر

  2019أيلول     30 الكاميرا للنشرجاهزية 
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 لتضمينه في البرنامج. االبالغ يجب على مؤلف واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد  •

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

 رسوم التسجيل العاديةيدفعون  المؤلفين 

 يورو لكل منهما.   80 األوراق الثانية وأكثر  •

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

 الوقت نفسه.

 إذا لم يقبل المراجعون ورقتك ، فسيتم رد دفعتك. •

وأيًضا ال  globeedu.info@gmail.com   الدفع الخاص بك إلى إرسال وصل عند إجراء الدفع ، يرجى فحص  •

 ( ID)  كتابة رقم معرف الورقة ى تنس

 كلمة   6000 كلمة على األقل وليس أكثر من   3500  يجب 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 المصرفي
 . يرجى النقر هنا للحصول على معلومات عن عملية التحويل البنكي   ، إذا كنت تفضل تسديد دفعتك عن طريق البنك •

معه وإرساله إلى عنوان البريد  من البنك الذي تتعامل االحتفاظ به المستند أو  استالم عند إجراء الدفع ، يرجى  •

 .( ID)  معرف ورقة رقم  وأيضا ال تنسى أن تكتب globeedu.info@gmail.com   ، للمؤتمراإللكتروني 
  

 الدفع ببطاقة االئتمان
الرجاء الضغط هنا    االئتمان ،إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع باستخدام بطاقة  •

 مانالدفع ببطاقة االئت   ل
  

  
 اإلقامة

  
  

 ق غرفة
 التسجيل المبكر

 2019أيلول    15حتى 
 التسجيل المبكر الثاني

 2019أيلول    15 بعد

 مكتب التسجيل

غرفة لشخص واحد مع حمام 

 مشترك
30 € 35 € 40 € 

 € 44 € 38 € 33 غرفة لشخصين مع حمام مشترك

أشخاص مع حمام   3 غرفة لـ 

 مشترك
36 € 42 € 46 € 

 € 52 € 47 € 42 لشخصين غرفة واحدة شقة من

 € 65 € 60 € 55 أشخاص  4  ــشقة غرفتين ل

  
 شامل وجبة اإلفطار •

  
  

 الدفع المصرفي
يرجى النقر هنا للحصول على معلومات عن خدمة التحويل    إذا كنت تفضل تسديد دفعتك عن طريق البنك ، •

 http://www.globalcenter.info/akbank.pdf . البنكي

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:globeedu.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:globeedu.info@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/
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://www.globalcenter.info/akbank.pdf
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من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إلى عنوان  االحتفاظ  به المستند أو  استالم عند إجراء الدفع ، يرجى  •

معرف  رقم  وأيضا ال تنسى أن تكتب globeedu.info@gmail.com   ، للمؤتمر البريد اإللكتروني 

 (. ID) ورقة
  

 الدفع ببطاقة االئتمان
الدفع    الرجاء الضغط هنا ل   باستخدام بطاقة االئتمان ،إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع  •

 ببطاقة االئتمان
  

  
 األماكن التاريخية في  جولة 

 سيتم اإلعالن ...

  

  
   اتصل

  edu.org-www.globe الويب:

 globeedu.info@gmail.com   البريد اإللكتروني:

 Whatsapp: +90542856055 ال 

 
  

 

mailto:globeedu.info@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/
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.globe-edu.org
mailto:globeedu.info@gmail.com

