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حات   دعوة  لتقديم المقتر

 لتعليم العلوم والرياضيات الخامس  المؤتمر العالم  

) 20 MATH 20-SCI ( 

 إيفانسارايجامعة اسطنبول 
 2020أيار    29 - 31  

 ، تركيا اسطنبول

math.org-www.sci 

 ، األعزاء ء زمل ال

  2020شباط  29:  تاري    خ تقديم الملخصات

 مجلة مفهرسة من قبل  
 
بعد عملية مراجعة ودفع  Web of Science (ESCI) أو Scopus  أو   ERIC يمكنك نشر مقالك ف
 …للمزيد من المعلومات. رسوم تسجيل إضافية

  :"الدعم" أو "مجلت أخرى"  
 
-SSCI ، SCI )العلوم شبكة  سيتم نشر األوراق المختارة ف

Expande،   ESCI )   أو   SCOPUS .   

  الكاملةالمختارة  أوراقسيتم نشر   
  تجاهات الحديثة و ال   ف 

 
العلوم اإلنسانية المعارصة ف

    www.prosoc.eu ) والجتماعية
فهرس القتباس وقائع  و SCOPUS ، ICER قدمت اىل و  ( شبكة العلوم المفهرسة ف 

  القائمةلتق   ( ISI) شبكة العلومCPCI  - المؤتمر تحليلت كلريفرت
 …    للمزيد من المعلومات. ييم إلدراجها ف 

   
كية ف    مجال التعليم بتكارية ال المجلة الدولية للبحوث  "سيتم نشر النص الكامل باللغة التر

 
بعد " ) www.ijire.eu ( ف

 .عملية التحكيم

 هذا المجال بتقدي  
 
 ف

ً
ون المشهورون دوليا م عروض تقديمية باإلضافة إىل ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتمت  

  المؤتمر
 
  .ف

ً
اما ا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجلت األكتر احتر

ً
 .سيكون لديك أيض

 حات لمراجعات النظراء  .ستخضع جميع المقتر

 اضية  فرص العرض االفتر

  مكافأة أفضل ورقة وملصق 

  شهادة عرض شفوي للملصق أو العرض التقديم  الظاهري 

 شهادة مشاركة 

  رش العملمدخل لجميع و 

 نت  ملخصات الكتاب عىل االنتر

  إمينونو  
 (2020أيار   31أناضول كافاج    ) -جولة ف 

 ر:   لمزيد من المعلومات ، يرج  زيارة الموقع الرسم  للمؤتمmath.org-www.sci  

 
  
  بكم ف 

 .تركيا -اسطنبول  آمل أن ألتقر

فسور الدكتور   . هالوكسورانالتر

 رئيس المؤتمر

 

 يرج  النقر هنا لعملية تقديم الملخصات
  

 المؤتمرات السابقة

 2019 ، أنطاليا ، تركيا 

 2017 ، اسطنبول ، تركيا 

 2015 ، ص  نيقوسيا ، قت 

 2014 ، أنطاليا ، تركيا 
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  الوراق األشر سيتم ن
 
  موقع   MATH  2020-SCI كاملة ف

 
  يتم تضمينها ف

 العلومشبكة المجلة التر

  العلوم اإلنسانية والجتماعيةاتج
 

  ) اهات وقضايا جديدة ف
 
 ( .prosoc.eu www   ، شبكة العلوم مفهرسة ف

 
 

 المكافآت 
 زيد من المعلومات عىل الموقع. يمكن العثور عىل م سيتم إعطاء المكافآت أدناه. 

 ةالثالثانية و الثوىل و مكافأة  أفضل ملخص للجوائز األ. 1
 ةوالثالث ةوالثاني جوائز األوىلمكافأة أفضل ملصق لل . 2
ون3  مرات عىل األقل خمس SCI-MATH مؤتمرات . جائزة الوالء للمشاركي   الذين يحض 

  
 

 بالتعاون مع

  تركيا  (  إيفانسارايجامعة( 

 امعة جAAB  (كوسوفو) 

  ينيا ص)  جامعة كت   (قت 

 ( اسبانياجامعة الكاال) 

 صية بوية القت 
 جمعية العلوم التر

 
 الداعمة  المجلت

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

 . مجالتهم
 التعلم )العدد الخاص( المجلة الدولية ل  

    ESCI   (jet.eu-www.i)-، شبكة العلوم Scopus لتقنيات الناشئة ف 

  ، بوية صية للعلوم التر   Scopus ،www.cjes.eu وERIC المجلة القت 

 المجلة الدولية للتعلم والتعليم*  ،lt.eu-www.ij  

 بويةمجلة ال   www.cerj.eu ،  *المعارصة بحوث التر

 . ( في عملية التقييم. في حالة القبول ، سيتم فهرسة مقالكESCI) Web of Scienceو  Scopus* مجلة 

  
 

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.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.ij-lt.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.cerj.eu
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 مواضيع المؤتمر

إىل تبادل ومناقشة األفكار والمعرفة النظرية والعملية حول النهج والمشاكل واالتجاهات الجديدة  SCI-MATH 20 20  يهدف
  المدارس االبتدائية والثانوية وما فوق

 
  تدريس وتعلم الرياضيات والعلوم ف

 
ها والتطبيقات والتكنولوجيا والسياسة والكفاءات والمعايت  ف

 11math/?page_id=-http://www.globalcenter.info/sciلوماتلمزيد من المع. التعليم
  

 تقديم الملخص

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

 النتائج ، واالستنتاجات والتوصياتالحكم عىل ائج و بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، واألساليب ، والنت الملخص يتضمن .  

 ح دراستك   مقتر
 
 . إذا لم تكن الورقة مكتملة،فإنه يمكن إدراجها ف

   
ون    . هواتفهم وأرقام يجب تضمي   الملخصات أسماء المؤلفي   وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتر

 خالل الملخصات من يمكن تقديم math.org-www.sci ا  بـــــــ  أو إرفاقهscimath.info@gmail.com   
  

 األوراق الكاملة تقديم 

 math/?page_id=33-http://www.globalcenter.info/sciاألوراق الكاملة  يرج  النقر عىل الرابط الخاص بالقالب 

 المؤتمر لغة

 ية  .لغات المؤتمر ه  اللغة اإلنجلت  

 ية  . يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجلت  

  المؤتمر
 
 المشاركة ف

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

  يجب أن يكون هؤالء المشاركون يجب عىل المشاركي   الذين ال يستطيعون المشاركة جسدًيا تفضيل .  
اض  العرض التقديم  االفتر

  :تلمزيد من المعلوما عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.  Skypeقد حملوا 

math/?page_id=69-http://www.globalcenter.info/sci 
 

 تواري    خ مهمة

 2019شباط   29  * لملخصاتتقديم ا

  2020 نيسان  29  تقديم الورقية الكاملة

 2020  آذار   14 التسجيل المبكر

 2020  أيار   31 -  29 مواعيد المؤتمر

ا للنشر   2020 حزيران   15 جاهزة للكامت 
   سيتم إخطار بعد تاري    خ التقديم ، *

  غضوناألوراق الكاملة  مؤلف 
 
 .أيام 4 ف

  

 التسجيلمعلومات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ن هوية الطالبمطلوب التحقق م *

 :مهم

 نامج   الت 
  غضون أسبوعي   بعد اإلخطار لتضمينه ف 

 .يجب عىل مؤلف واحد عىل األقل التسجيل ف 

 التسجيل المبكر  

 2020 ، آذار   14 حتى
 التسجيل المتأخر

 2020 ، آذار   14 بعد
 مكتب التسجيل

  

 €230 €200 €180 مشاركال

 €200 €180 €150 االفتراضية 

 €200 €180 €150 * الطالب

 €120 €110 €100 جمهورال

 €75 €60 €50 الشخص المرافق

http://www.globalcenter.info/sci-math/?page_id=11
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sci-math.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sci-math.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.sci-math.org
mailto:scimath.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/sci-math/?page_id=33
http://www.globalcenter.info/sci-math/?page_id=69
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    أكتر من ورقتي   ، فإن هؤالء المؤلفي  
 
إذا كانت الورقة تحتوي عىل عدة مؤلفي   وكانت أسماء هؤالء المؤلفي   مكتوبة ف

 يدفعون رسوم التسجيل العادية

 يورو لكل منهما 80 ية وأكتر األوراق الثان. 

  الوقت  15 يتوفر خصم جماع  قدره  
 
٪ لستة مشاركي   أو أكتر )باستثناء الطالب( من نفس المؤسسة ، ويتم التسجيل ف

 .نفسه
 إذا لم يقبل المراجعون ورقتك ، فسيتم رد دفعتك. 

   إيصال الدفع الخاص بك عىل إرسال عند إجراء الدفع ، يرج scimath.info@gmail.com    كتابة رقموأيضا ال تنىس(ID) 
 .  معرف الورقة

  كلمة  6000كلمة عىل األقل وليس أكتر من   3500يجب أن تكون المقالة. 

  داد األموال فقط حتر ريــــخ االنتهاء يوًما من تاريــــخ بدء المؤتمر ، وستحصل عىل ردك بعد أسبوع واحد من تا 20يمكن استر
 .من المؤتمر

  
  

 

 اإلقامة

هذه األماكن نظيفة ومريحة ، ويمكنك العثور عىل فنادق بأسعار معقولة  قريبة جدا من المناطق  التالية و إيفانسارايجامعة اسطنبول 
ا
ً
 .جد

، كاراكويو سلطان أحمد ا، إمينونو ،إيفانساراي، فاتح ، توبكان    تقسيم، بت 

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

  

 الدفع المرصفية

 فالرجاء النقر هنا للحصول عىل معلومات عن  ضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك ،إذا كنت تف
  . عملية تحويل البنك

  المؤتمر اء الدفع ، عند إجر  
ون  يد اإللكتر ، يرج  االحتفاظ بالمستند واستالمه  من البنك الذي تتعامل معه إىل عنوان الت 

، scimath.info@gmail.com ا ال تنَس كتابة
ً
 .  ( معرف الورقة  IDرقم ) وأيض

 
  

 الدفع ببطاقة الئتمان     

 بطاقة الئتمان فالرجاء النقر هنا للحصول عىل ذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع باستخدام بطاقة االئتمان ،إ   
  
  
  

 
 جهات التصال
نت   math.org-Sci:   شبكة االنتر
  
ون  يد اإللكتر   scimath.info@gmail.com:   الت 
Whatsapp    :905428566055+        

 
  
  
  
 

 المزيد من المؤتمرات الدولية

 منظمة غت  ربحية -مجموعة الفعاليات األكاديمية 

  center.org-www.taegأرجو زيارة 
. إنه إلرسال فقط. يرجر عدم ال  

ون  يد اإللكتر  رد عىل هذا التر

 يرجر إرسال الزملء المهتمي   والطلب. العتذار عن المشاركات المتقاطعة
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