
حات  دعوة لتقديم مقتر
  

 (BEM-2019) المؤتمر العالمي الثامن لألعمال واالقتصاد واإلدارة
 فندق مركز المؤتمرات جراند بارك الرا 

 أنطاليا ، تركيا -الرا 
 2019نيسان  29- 27

bem.org-www.wc 
  
 عزاءال  ءزمل ال

  
  2019شباط  25  : الملخصتاري    خ االستحقاق لتقديم 

  

  ي مجلة مفهرسة من قبليمكنك نشر
 
اىل  باإلضافةبعد عملية المراجعة   (ESCIشبكة العلوم) أو  ERIC ، Scopus مقالك ف
 …للمزيد من المعلومات دفع رسوم تسجيل. 

  :"ي "الدعم" أو "مجلت أخرى
 
 كلريفرت شبكة العلومتحليلت     سيتم نشر الوراق المختارة ف

   . SCOPUS   أو   ( ESCI   أو   ، SSCI )   للعلوم
   الكاملة كإجراءاتالمتبقية  ستنشر األوراق   

)مفهرس    االجتماعية" اإلنسانية و  "اتجاهات وقضايا جديدة حول العلوم   ف 
  
 - فهرس االقتباس وقائع المؤتمر تحليلت كلريفرت و   SCOPUS   أيضا ل ت( وقدم prosoc.eu   ، شبكة العلوم   ف 

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

   
كية ف  ي التعليم" سيتم نشر النص الكامل باللغة التر

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

 التحكيم. 

  ين  المشهورين باإلضافة إىل ذلك، المتحدثي   الرئيسيي   المتمت  
 
  المؤتمر. سيكون لديك  دوليا

  مجال سيكون تقديم العروض ف 
ف 

ا ام  ا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكتر احتر
 
 .أيض

  حات آلراء األقرانسوف  .تخضع جميع المقتر

 ات( األوراق والملصقات ألفضل تمكافئا  )بوستر

 اضية  فرص المشاركة االفتر

 شهادة المشاركة 

 احة  القهوة استر

 (2019آذار  1 ) حفل عشاء 

   نامج طباعة  كتاب التى

 نت  كتاب الملخصات عتى اإلنتر

  حقيبة المؤتمر 

 األماكن التاريخية  
 جولة ف 

  ةشامل اإلقامة   
 
وبات( يبدأ  مفتوح  )بوفيه اإلفطار والغداء والعشاءكليا  يورو.  40 بقيمة وجميع المشر

          لمزيد من المعلومات  : wcbem.info@gmail.com 
  

  
  بكم ف 

 .  تركيا - أنطاليا  آمل أن ألتقر
  

وفسور   بيكتاس الدكتور ستي    التر
 رئيس المؤتمر

  
  
  

 انقر هنا إلرسال الملخصات إىل 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
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ijire.eu
mailto:wcbem.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/BEM-2014/WCBEM-2019/schedConf/cfp


  المؤتمر  موضوعات

لمزيد من  كل المعرفة النظرية والعملية حول تكنولوجيا التعليم.   WCBEM- 2019 يتضمن

 page_id=11/؟bem-http://www.globalcenter.info/wc المعلومات: 
  

 المكافآت

 يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل الموقع.  سيتم إعطاء المكافآت أدناه. 
 الثةثالثانية و الو  وىلاألجائزة لل ملخص  فضلمكافأة أل. 1
 ةوالثالث ةوالثاني جوائز األوىلمكافأة ألفضل ملصق لل. 2
ون3  مرات عىل األقل خمس WC-BEM مؤتمرات . جائزة الوالء للمشاركي   الذين يحض 
  

 السابقة GCPRمؤتمرات 
 2018 ، تركيا كوساداس   -، أفسس  منتجع باين باي هوليداي للمؤتمرات ، 

 2017 ، ، ينيا فندق ومنتجع أكابولكو للمؤتمرات ص كت   ، قتى

 2016 ،  ازمت  ، تركيا ليمرا  ليماك فندق ومنتجع ، 

 2015 ، ، تركيا،  سورميىل    أفس فندق أفسس 

 2014  ، نوير مركز المؤتمرات ،  روما  
 إطاليا، فندق جودة روج تر

 2013 ، ، بيليك ، تركيامنتجع وفندق سنتيدو زينب للغولف  أنطاليا ، 

 2012 ،  ار تمبل  -أنطاليا   تركيا -فندق ومنتجع ست  
 مع بالمشاركة

 عثمان باشا  غازي  جامعة 

  غازيجامعة 

 جامعة آزاد اإلسالمية 

  وبوليتانجامعة  مانشستر متر

 جامعة مرمرة 

   ق األدت  جامعة الشر

 ينيا جامعة  كت 

 ( جمعية اإلنسان والعلوم والطبيعة والتعليم والتكنولوجياAH-TEC) 
  

 المجلت الداعمة

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

 مجالتهم. 
 مجلة وجهات نظر إدارة 

 السلوك   اتخاذ القرار مجلة   
 (SSCI)المفهرسة ف 

 االجتماع   السلوك   
 (SSCIوالشخصية )مفهرس ف 

   
  )المفهرسة ف 

 (SSCIدراسات عىل الطب العرفر

   
وبولوجيا )المفهرس ف   (SSCIعالم األنتر

 ( المجلة العالمية لألعمال واالقتصاد واإلدارةISSN: 2301-2579) 

 ( المجلة العالمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةISSN: 2301-2714) 
  

 الملخصات التقديم
  يمكن أن تكون الملخصات  

   كلمة(.   500 - 300 ) بطول صفحة واحدة ف 
 واالستنتاجات والتوصيات، والحكم عىل النتائج   بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، والطرق ، والنتائج    يشمل الملخص  . 

  ح تضمينها  يمكنمكتملة ، فإذا لم تكن الورقة   مقتر
 . دراستكف 

 وأرقام هواتفهم.  الملخص نضميت أن يجب  
وت   أسماء المؤلفي   وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتر

 يمكن تقديم الملخصات من خالل bem.org-www.wc  إرفاقها بــــــأو   wcbem.info@gmail.com 
  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/wc-bem/%3Fpage_id%3D11
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.wc-bem.org
mailto:wcbem.info@gmail.com


 الخطوة الوىل )انقر هنا( لعملية التقديم

 كاملةالوراق التقديم 
 page_id=35/؟bem-http://www.globalcenter.info/wc الورق الكامل بنموذج الخاص  الرابطالرجاء النقر فوق 

  
 لغة المؤتمر

ية.  •  لغات المؤتمر هي اإلنجلت  
ية. •    تقديم ورقة باللغة العربية.  يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجلت  

 
 إذا كنت ترغب ف

 
  

ي المؤتمر
 
 المشاركة ف

  المؤتمر  
 
 لوحة وورشة عمل. أو عرض ورقة أو ملصق ،  من خالليمكنك المشاركة ف

  .  
اض  ا يفضلون العرض التقديم  االفتر يجب عىل هؤالء المشاركي    المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة جسدي 

http://www.globalcenter.info/wc- من لمزيد .  الخاصة بهم أجهزة الكمبيوتر عىل Skype تحميل
bem؟/page_id=57 

  
  

 تواري    خ مهمة
 * 2019شباط  25 الملخصات التقديم

 ** 2019آذار  25 الكاملة  األوراق التقديم

 2019آذار  5 المبكر التسجيل

 2019آذار  5 حجز غرفة الفندق المبكر

 2019نيسان  29 – 27 المؤتمر تاريــــخ

ا للنشر   2019أيار  29 جاهزية الكامت 

ي بعد تاري    خ التقديم ، سيتم  *
  أيام.  4الورقة الكاملة خلل  إبلغ مؤلف 

 
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر  

  2019آذار  5 حتر 

 التسجيل المتأخر

  2019آذار  5 بعد

 مكتب التسجيل
  

 € 230 € 200 € 180 مشاركال

اضيةاال  € 200 € 180 € 150 فتر

 € 200 € 180 € 150 * الطالب

 € 120 € 110 € 100 جمهورال

 € 75 € 60 € 50 الشخص المرافق

  * مطلوب التحقق من الهوية الطالب. 

 مهم: 
  مؤلفيجب عىل   

  غضون أسبوعي   بعد اإلشعار بإدراجه ف 
نامج واحد عىل األقل التسجيل ف   .  التى

   
يسددون  أكتر من ورقتي   ، فإن هؤالء المؤلفي   إذا كانت الورقة تحتوي عىل مؤلفي   متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفي   ف 

 عادية للتسجيل الدفعة ال

  والمزيد من األوراق  
 . منها يورو لكل  80الثات 

  نفس الوقت.  مع اء الطالب( من نفس المؤسسة ، مشاركي   أو أكتر )باستثن 6لـ   ٪15يتوفر خصم جماع  بنسبة  
 التسجيل ف 

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

  إيصال الدفعب االحتفاظعند إجراء الدفع ، يرجى   wcbem.info@gmail.com ا كتابة رقم
 
 ةمعّرف الورق (ID) وال تنس أيض

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/BEM-2014/WCBEM-2019/schedConf/cfp
mailto:wcbem.info@gmail.com


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

  داد األموال إال قبل د بعد أسبوع من تاريــــخ انتهاء  20ال يمكن استر ا من تاريــــخ بدء المؤتمر ، وستحصل عىل المبلغ المستر يوم 
 المؤتمر. 

  ي
 
 الدفع المرصف

 الرجاء النقر هنا للحصول عىل معلومات "تحويل الحساب    ، إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق البنك
"  
 
 .  المضف

  استالمهالمستند أو ب االحتفاظعند إجراء الدفع ، يرجى   
وت  يد اإللكتر من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إىل عنوان التى

 .  معرف الورق(IDرقم ) وأيضا ال تنس أن تكتب    congress.infodesk@gmail.com   ، للمؤتمر
  

 بطاقة االئتمانب دفع ال
  دفع بطاقة االئتمان   من فضلك اضغط هنا   بطاقة االئتمان ، بواسطةإذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل 
  
  

 اإلقامة

  ***** فندق غراند بارك الرا

   سوبتا بلف رسايا ، ماهاليس   كيمراكس  

  07119،  339: رقم
 أكسو / أنطاليا ، تركيا

 دقائق من مطار أنطاليا( 10)
 

  
 الغرفة

 التسجيل المبكر

 2019آذار  5 حتر 

ي وقت مبكر
 
ي ف

 
 التسجيل الثان

 2019آذار  5 بعد

 مكتب التسجيل

 € 70 € 65 € 60 مفرد
 € 48 € 45 € 40 مزدوج *
 € 48 € 45 € 40 ثلثية *

 .  مزدوجة وثالثية للشخص الواحدالغرف  أسعار  *
  

 كلًيا(المرافق )شاملة  
 اإلقامة شاملة للجميع     • 

 مجال لهم ال المشاركون ، من   
 الفندق.  لسياسةوفقا   يورو إضافية 20 يوميا  يجب عليهم دفع   ، فندق جراند بارك الرا ف 

  :50سنة  12-7سنوات مجانا ،  6 -0الطفل األول٪ 

  :  
 . ٪ 50سنة خصم  12-3سنوات مجانا ،  2-0الطفل الثات 

  نفس الغرفة مع والديهم.  متاحة تكون خصومات األطفال  
 إذا كانوا ف 

  .يبة القيمة المضافة   ذلك ض 
 األسعار المذكورة ه  أسعارنا الصافية بما ف 

 ( نت  (واي فايخدمة اإلنتر

   ،ديسكو بار بركة ، بار بار اللوتى  البيانو 

  كة المفتوح ، بوفيه إفطار متأخر ، كافيه شوبان وحلويات، وجبة بوفيه غداء  خفيفة التى

 قهوة وكعك ، مقبالت بعد الظهر ، بوفيه حمية ،  
  ، بوفيه نباتر

 بوفيه مسات 

  وبات غت  حساء وبات الكحولية ، المشر  الكحولية منتصف الليل والوجبات الخفيفة ، خدمة ساندويتش ، جميع المشر

  وبات  القهوة -الساخنة، الشاي المشر
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:congress.infodesk@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://grand-park-lara.antalyacoasthotels.com/en/


  
  
  
  
  

ي 
 
 الدفع المرصف

 ، للحصول عىل معلومات "تحويل الحساب الرجاء النقر هنا    إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق البنك
"  
 
 .  المضف

  للمؤتمر  استالمهالمستند أو ب االحتفاظعند إجراء الدفع ، يرجى  
وت  يد اإللكتر من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إىل عنوان التى

،   bem.org-www.wc أن تكتب وأيضا ال تنس ( رقمID)  .معرف الورق 
  

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

  
ي  جولة
 
 الماكن التاريخية  ف

ج  مجانية، قلعة أنطاليا القديمة وجولة تسوق  أسبندوس ، بت 

  
  

ي ال يرجر الضغط هنا لحجز 
 
 فندق غرفة ف

  
  

center.org-www.awer 
  

 للتواصل

نت   bem.org-www.wc : عىل شبكة األنتر

  
وت  يد اإللكتر  wcbem.info@gmail.com :  التى

 +Whatsapp : 905428566055ال 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.wc-bem.org
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.awer-center.org/payment/
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