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 (PSY-WC 2019) العالمي لعلوم علم النفسالسادس المؤتمر  
 الجامعة المسيحية

 سانت بطرسبرغ ، روسيا
 2019  آب  29- 31

www.wc-psy.org 
  

 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 •

 …للمزيد من المعلومات مراجعة ودفع رسوم تسجيل إضافية.

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

 )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"
المشهورون دولياً في هذا المجال بتقديم عروض باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتميزون   •

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

 wcpsy.infodesk@gmail.com اإللكتروني

  
 سان بطرسبرج ، روسيا في لقائكم نأمل 
  
  

 مؤتمرلل الملخصات انقر هنا لتقديم 

 
  

 المتحدثون الرئيسيون
 كلية لندن الجامعية ، البروفيسور الدكتور جيرمان جانمات

 قارن: مجلة التعليم المقارن والدوليةالمرئيس التحرير ،
  

 ، إسبانيا. جامعة الكاال ، البروفيسور الدكتور جيسوس غارسيا البوردا
  

 ، تركيا جامعة إسطنبول أفانساراي ، البروفيسور د. توالي بوزكورت

 

 

 

 

 

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.wc-psy.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.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.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:wcpsy.infodesk@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCPYS/WC-PSY-2019/schedConf/cfp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/wc-psy/%3Fpage_id%3D108
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 تم نشر النص الكامل في المجلة التي يتم تضمينها في موقع العلوم

 
 المؤتمرات السابقة

 باراكودا ، كولومبيا   ،2018 •

 سالونيك ، اليونان  ، 2017  •

 بالي ، اندونيسيا  ،  2016 •

 شيكاغو ، الواليات المتحدة األمريكية  ،2016  •

 الس فيجاس ، الواليات المتحدة األمريكية  ،2014  •
  

 المؤتمرات الت مجا
WC-PSY 2019    االجتماع ، وعلماء النفس ، يهدف إلى الجمع بين األكاديميين والممارسين من مجاالت علم النفس وعلم

وموظفي اإلرشاد ، والمستشارين ، وعلماء االجتماع ، والمدرسين ، وطالب الدراسات العليا والطالب الجامعيين من 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتبادل ومناقشة المعرفة النظرية والعملية حول علم النفس وعلم االجتماع في بيئة 

 . علمية

 page_id=9؟/psy-http://www.globalcenter.info/wc المعلوماتللمزيد من 
  
  
  
  

 بالتعاون مع
 جامعة شيكاغو •

 جامعة كوينزالند الوسطى •

 كليفالندجامعة والية  •

 جامعة جونز هوبكنز •

 جامعة الكاال •
  

 

 

 

 

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/wc-psy/%3Fpage_id%3D9
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/wc-psy/%3Fpage_id%3D9
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 الداعمة  المجالت

يمكن لمحرري المجالت في المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر ودعوة النص الكامل لبيانهم )بياناتهم( 

 المختار خصيًصا لحكام المجالت.
 (SSCIمجلة علم النفس التطبيقي )المفهرسة في  •

 (SSCIالمجلة البريطانية للعلم النفس )المفهرسة في  •

 (SSCIالمجلة البريطانية لعلم النفس التنموي )المفهرسة في   •

 (SSCI)المفهرسة في  يصحالالمجلة البريطانية لعلم نفس  •

 (SSCIعلم النفس القانوني والجنائي )المفهرسة في  •

 (SSCIمجلة اتخاذ القرارات السلوكية )المفهرسة في  •

 (SSCIاالضطرابات السلوكية للمجلة )المفهرسة في  •

 (SSCIمجلة العمل واإلجهاد )المفهرسة في  •

 (SSCI)مفهرسة في  مجلة علماء النفس والمستشارين في المدارس •

 (SSCIمجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس ، )المفهرسة في  •

 المجلة الدولية لعلم الوراثة البشرية )المفهرسة في علوم الخيال العلمي الموسعة( •

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

 ( www.gjpr.eu المجلة العالمية ألبحاث علم النفس: اتجاهات وقضايا جديدة )  •

 ( www.gjsoc.eu ) القضايا الحالية * االجتماع:المجلة العالمية لعلم  •

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

  
 كاملةالوراق األتقديم 

 األوراق الكاملة :  بالنموذج يرجى النقر على الرابط الخاص 
http://www.globalcenter.info/wcpsy/?page_id=55 

  
 : الملخصات تقديم

   (.كلمة  300–  500) ملخصات من صفحة واحدة طويلةال تكون أن  •

النتائج ، و الحكم على الدراسة ، واألساليب ، والنتائج ، والغرض من  الدراسة  لمشكلة   الملخص يتضمنأن  •
 . واالستنتاجات والتوصيات

 الدراسة الخاص بك. في مقترحإذا لم تكتمل الورقة الخاصة بك ، فقد يتم تضمينها  •

تضمين الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتروني وأرقام أن تيجب •

 اتفهم.هو

    wcpsy.infodesk@gmail.com  إرفاقها بــأو  psy.org-www.wc   يمكن تقديم الملخصات من خالل •

  

 التقديم إجراءاتلخطوة األولى )انقر هنا( ا

 
 لغة المؤتمر

 لغات المؤتمر هي اللغة اإلنجليزية. •

 . يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية •

  
 المشاركة في المؤتمر

 وورشة عمل. لوحة ملصق ،ال للورقة أو  عرض تقديمي من خالل يمكنك المشاركة في المؤتمر  •

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

 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.  Skypeهؤالء المشاركين تحميل 

 psy/?page_id=19-http://www.globalcenter.info/wc لمزيد من
 
 
 
 
  
  
  

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.gjpr.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.gjsoc.eu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/wcpsy/?page_id=55
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.wc-psy.org
mailto:wcpsy.infodesk@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCPYS/WC-PSY-2019/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/wc-psy/?page_id=19
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 تواريخ مهمة

 )التمديد األخير(   2019آب      20       تقديم الملخصات

  2019  حزيران    28 التسجيل المبكر

 )التمديد األخير(  2019أيلول       20  الكامل  ورقتقديم  ال

  2019آب      31 – 29 مواعيد المؤتمر

  2019أيلول     30 جاهزية الكاميرا للنشر 

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

  
  

 التسجيل في المؤتمر

  
 التسجيل المبكر

  2019حزيران    28  حتى 
 متأخرتسجيل 

 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:
 لتضمينه في البرنامج. االبالغ يجب على مؤلف واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد  •

ين ، فإن هؤالء إذا كانت الورقة تحتوي على عدة مؤلفين وكانت أسماء هؤالء المؤلفين مكتوبة في أكثر من ورقت •
 رسوم التسجيل العادية يدفعون  المؤلفين 

 يورو لكل منهما.  80  األوراق الثانية وأكثر من  •

 إذا لم يقبل المراجعون ورقتك ، فسيتم رد دفعتك. •

وأيضا ال  wcpsy.infodesk@gmail.com   إيصال الدفع الخاص بك إلى أرسال عند إجراء الدفع ، يرجى  •

 ورقةالمعرف  (ID ) تنسى أن تكتب رقم

 كلمة 6000  كلمة على األقل وليس أكثر من   3500من المقالة كاملة  تتكون يجب أن  •

يوًما من تاريخ بدء المؤتمر ، وستحصل على ردك بعد أسبوع واحد من   20حتى  يمكن استرداد األموال فقط  •

 تاريخ االنتهاء من المؤتمر.

 

 

 

 

  

mailto:wcpsy.infodesk@gmail.com
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 الدفع المصرفي
 . يرجى النقر هنا للحصول على معلومات عن عملية التحويل البنكي   دفعتك عن طريق البنك ،إذا كنت تفضل تسديد  •

من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إلى عنوان البريد  به  االحتفاظلمستند أو استالم اعند إجراء الدفع ، يرجى  •

 .( IDالورقة  )  معرفرقم  وأيضا ال تنسى أن تكتب  wcpsy.infodesk@gmail.com   ، للمؤتمر اإللكتروني 

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

 الدفع ببطاقة االئتمان   ل

  
 اإلقامة

  
  

 غرف
 التسجيل المبكر

  2019أيلول    15 حتى 
 التسجيل المبكر الثاني

 2019أيلول    15بعد 
 التسجيلمكتب 

غرفة لشخص واحد مع حمام 

 مشترك
30 € 35 € 40 € 

 € 44 € 38 € 33 غرفة لشخصين مع حمام مشترك

 € 46 € 42 € 36 أشخاص مع حمام مشترك 3غرفة لـ 

 € 52 € 47 € 42 شقة من غرفة واحدة لشخصين

 € 65 € 60 € 55 أشخاص 4 ـــشقة غرفتين ل

 شامل وجبة اإلفطار •

  
 المصرفيةالدفع 

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

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

ن البريد من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إلى عنوا استالمه المستند أو ب االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجى  •

 .(ID)ورقةالمعرف رقم  وأيضا ال تنسى أن تكتب  globeedu.info@gmail.com   ، للمؤتمر اإللكتروني 

  
 الدفع ببطاقة االئتمان

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

 االئتمان

  
 جهات االتصال

  psy.org-www.wc الويب:

 wcpsy.infodesk@gmail.com البريد اإللكتروني:

appWhatS:   +90542 856 6055 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:wcpsy.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://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
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.wc-psy.org
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