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حات  دعوة لتقديم مقتر

  
 المؤتمر الدولي الثامن للتعليم 

(2019-ED-IC ) 

  2019 حزيران    27-29
انا ، ألبانيا  تير

ed.net-www.ic 
  
 عزاءال   ءزمل ال

 2019نيسان  16 :  االستحقاقتاري    خ تقديم 

 ي مجلة مفهرسة من قبل
 
باإلضافة  بعد عملية المراجعة   (ESCIشبكة العلوم ) أو ERIC ، Scopus يمكنك نشر مقالك ف

 …للمزيد من المعلومات دفع رسوم تسجيل إضافية. 

 "ي "الدعم" أو "مجلت أخرى
 
شبكة  رت كلريف تحليلت  :  سيتم نشر الوراق المختارة ف

   . SCOPUS   أو   ( ESCI   أو SSCI)   العلوم

  الكاملة كإجراءاتالمتبقية  ستنشر األوراق    
اإلنسانية  "اتجاهات وقضايا جديدة حول العلوم   ف 

   )مفهرس االجتماعية"و 
فهرس االقتباس وقائع المؤتمر    و   SCOPUS   أيضا ل ت( وقدم prosoc.eu   ، شبكة العلوم   ف 

  القائمة   ( ISI) شبكة العلوم  CPCI - تحليلت كلريفرت
 …لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا  للتقييم لتضمينها ف 

   
كية ف  ي التعليم" سيتم نشر النص الكامل باللغة الير

 
بعد عملية  ( www.ijire.eu ) "المجلة الدولية للبحوث االبتكارية ف

 التحكيم. 

  ين  المشهورين باإلضافة إىل ذلك، المتحدثير  الرئيسيير  المتمير 
 
   دوليا
  المؤتمر. سيكون الف 

مجال سيكون تقديم العروض ف 
الديك  ام  ا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكير احير

 
 .أيض

  حات  األقران.  آلراءسوف تخضع جميع المقير

 احةا  القهوة سير

 اضي فرص  ةالعرض االفير

 ات(والملصقات ألوراقافضل مكافآت أل  )بوسير

 ، شهادة المشاركة 

 مدخل لجميع ورش العمل 

 ، نت  كتاب الملخص عيى اإلنير

 وغ واي فاي  
ها مجان   . ير

 حقيبة المؤتمر 

 وجبات الغداء 

 األماكن التاريخية  
 جولة ف 

 ية ، ويمكن إرساله   مرفقة بيجب كتابة الملخصات باللغة اإلنجلير 
ون   iced.infodesk@gmail.com ــــــا كرسالة بريد إلكير

  
  اللقاء آمل       

انا بكم ف   ألبانيا ، تتر
  
 رئيسال

وفيسور دكتور  ميلن ماتيجيفيتش ، جامعة زغرب ، كرواتيا التر
وفيسور  ، جامعة أنقرة  الدكتور  التر  ، تركيا حافتر  كيستر

  
  

 هذا المؤتمر انقر هنا إلرسال الملخصات إل

  
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ic-ed.net
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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ijire.eu
mailto:iced.infodesk@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
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 سابقةالمؤتمرات ال
 2018 ،   ألمانيا -برلير 

 2017 ،  كرواتيا  -زغرب 

 2016 ، سكونى  ، مقدونيا 

 2015 ، ج ، روسيا  سان بطرسيى

 2014 دوبروفنيك ، كرواتيا ، 

  مدينة بوخارست، رومانيا ،2013عام 

  ار تيمبل ، تركيا منتجع مركز مؤتمرات و  أنطاليا ، ،2012عام  فندق سير 
  

 المكافآت

 عىل الموقع.  يمكن العثور مزيد من المعلومات ل  سيتم إعطاء المكافآت أدناه. 
 الثةثالثانية و الو  وىلمكافأة أفضل ملخص للجائزة األ. 1
 ةوالثالث ةوالثاني جوائز األوىلملصق لل فضل مكافأة أ. 2
ون3  مرات خمس عىل األقل   ICEDالمؤتمرات   . جائزة الوالء للمشاركير  الذين يحض 

  
  

ي عملية التقييم العلمي )
 
 (WOSورقة ف

 

 
 مرالمؤت موضوعات 

  ICED -2019  .لمزيد من  يشمل جميع المعارف النظرية والعملية حول التعليم

 page_id=9/؟ed-http://www.globalcenter.info/ic :  المعلومات
  
  
  
  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/ic-ed/%3Fpage_id%3D9
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 معبالمشاركة 

 جامعة أنقرة 

   ق األدن  جامعة الشر

 ق أوروبا  جامعة جنوب شر

 غ المسيحية  جامعة سانت بطرسيى

 ينيا  جامعة كير

 جامعة زغرب 

 صية بوية القيى
 جمعية العلوم الير

 بوية  الجمعية األوروبية للبحوث الير

 الجمعية العالمية للخدمات التعليمية الخاصة والنفسية 

  
 الداعمة  المجلت

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

   
  المدارس )مفهرسة ف 

 (SSCIمجلة علماء النفس والمستشارين ف 

   
يطانية لتكنولوجيا التعليم )المفهرسة ف   (SSCIالمجلة اليى

 آسيا  دورية   
 (SSCIالمحيط الهادئ للتعليم )مفهرس ف 

   بحوث تكنولوجيا التعليم والتطوير   
 (SSCI)المفهرسة ف 

   
 (SSCIمجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس ، )مفهرسة ف 

 ( بوية صية للعلوم الير  ERIC  &Scopus ) ( www.cjes.eu )المجلة القيى

 * المجلة الدولية للتعليم والتدريس ( www.ij-lt.eu ) 

 * بوية المعارصة  ( www.cerj.eu ) مجلة البحوث الير

  المجلة العالمية لتعليم الفنون( www.gjae.eu ) 

  وجهات النظر الحالية *والمشورة المجلة العالمية لإلرشاد : ( www.gjgc.eu ) 

 التعليم  
  www.ijire.eu المجلة الدولية للبحوث المبتكرة ف 

  
 الملخصات التقديم

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

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

  ، ح تضمينها  فيمكنإذا لم تكن الورقة مكتملة   مقير
 . دراستكف 

  وأرقام هواتفهم. يجب تضمير  الملخصات أسماء المؤلفير  وألقابهم  
ون   وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكير

 يمكن تقديم الملخصات من خالل   ed.net-www.ic  إرفاقها بــــأو   iced.infodesk@gmail.com     
  

 قر هنا( لعملية التقديمالخطوة الول )ان

  
  

 كاملةالوراق التقديم 

  ed.net-www.ic الكامل الورق بنموذج الخاص  الرابط الرجاء النقر فوق 
  

 لغة المؤتمر

ية.  •  لغة المؤتمر هي اإلنجلتر 

ية.  •   تقديم  يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجلير 
 باللغة العربية.  الورق . إذا كنت ترغب ف 

 
  

http://www.ijire.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ic-ed.net
mailto:iced.infodesk@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
http://www.ic-ed.net/
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ي المؤتمر
 
 المشاركة ف

  المؤتمر  
 
 وورشة عمل.  لوحةأو   ورقة أو ملصق ،لا عرض من خالل يمكنك المشاركة ف

 المشاركة المشاركون الذين ال يمكنهم  .  
اض  ا يفضلون العرض التقديم  االفير  Skypeيجب عىل هؤالء المشاركير  تحميل  جسدي 

 عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 

 page_id=23/؟ed-http://www.globalcenter.info/ic لمزيد من
 تواري    خ مهمة
 2019نيسان  16 تقديم الملخصات 

 2019 تموز  20 الكاملة  تقديم األوراق 

 2019 أيار  16 المبكر التسجيل

 2019 حزيران  29  - 27 المؤتمر تاريــــخ 

ا  جاهزة  2019 تموز  30 للنشر  الكامير

  
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر  
 2019 أيار  16حتر 

 التسجيل المتأخر
 2019 أيار  16بعد 

 مكتب التسجيل
  

 € 230 € 200 € 180 مشاركال

اضيةاال  € 200 € 180 € 150 فتر

 € 200 € 180 € 150 * الطالب

 € 120 € 110 € 100 جمهورال

 € 75 € 60 € 50 الشخص المرافق

 هوية الطالب.التحقق من  * مطلوب
  

 مهم: 
  نامج.  مؤلف يجب عىل   اليى

  غضون أسبوعير  بعد اإلشعار بإدراجه ف 
 واحد عىل األقل التسجيل ف 

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

 دفعة التسجيل العادية 

 والم  
 . ا يورو لكل منه 80زيد من األوراق الثان 

  نفس الوقت.  معمشاركير  أو أكير )باستثناء الطالب( من نفس المؤسسة ،  6لـ   ٪15يتوفر خصم جماع  بنسبة  
 التسجيل ف 

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

  إيصال الدفع إرسال عند إجراء الدفع ، يرجى   iced.infodesk@gmail.com أن تكتب رقم وأيضا ال تنىس(ID) ةالورق معرف 

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

  داد األموال إال قبل ا من تاريــــخ بدء المؤتمر ، وستحصل ع 20ال يمكن اسير د بعد أسبوع من تاريــــخ انتهاء يوم  ىل المبلغ المسير
 المؤتمر. 

  
ي 
 
 الدفع المرصف

 ، النقر هنا للحصول عىل معلومات "تحويل الحساب  الرجاء   إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق البنك
"  
 http://www.globalcenter.info/akbank.pdf .  المضف 

  عنوانمن البنك الذي تتعامل معه وإرساله إىل  استالمهالمستند أو ب االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجى   
ون  يد اإللكير اليى

 . ةمعرف الورق (IDرقم ) أن تكتب وأيضا ال تنىس iced.infodesk@gmail.com   ،للمؤتمر 

  
 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/ic-ed/%3Fpage_id%3D23
mailto:iced.infodesk@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:iced.infodesk@gmail.com
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 بطاقة االئتمانب دفع      
 ، دفع بطاقة االئتمان   من فضلك اضغط هنا   إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل باستخدام بطاقة االئتمان 
  

 اإلقامة
 سيتم اإلعالن عن ... 

www.awer-center.org 

  
 للتواصل 

نت   ed.net-www.ic : عىل شبكة اإلنير

 :  
ون  يد اإللكير      iced.infodesk@gmail.com اليى

 + WhatsApp :  90542856055ال 
  

 

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.ic-ed.net
mailto:iced.infodesk@gmail.com

