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 دعوة لتقديم مقترحات

 (  WCES- 2020)  للعلوم التربوية الثاني عشر لمؤتمر العالميا 

  جامعة إيفانساراي
  اسطنبول ، تركيا

 2020  شباط 06-08 
www.wces.info 

  
 زمالئي االعزاء

 2019أيلول    14 : تاريخ استحقاق التقديم الملخص

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

 …للمزيد من المعلومات. مراجعة ودفع رسوم تسجيل إضافية

 كالريفرت شبكة العلوم   تحليالت  فيمفهرسة  :وسيتم نشر أوراق مختارة في دعم أو غيرها من المجالت

( SSCI   أو   Expanded-ESCI )   أو   SCOPUS .   
  االتجاهات الجديدة والقضايا وقائع على العلوم اإلنسانية "  لمتبقية الكاملة كإجراءات في ستنشر األوراق  ا

فهرس االقتباس    و   SCOPUS   أيضا ل توقدم(   prosoc.eu  ، شبكة العلوم المفهرسة في) " واالجتماعية

لمزيد من المعلومات   للتقييم لتضمينها في القائمة   (ISI شبكة العلوم )  CPCI    كالريفرتوقائع المؤتمر تحليالت 

           ...يرجى الضغط هنا

  باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتميزون المشهورون دولياً في هذا المجال بتقديم عروض تقديمية

ً  سيكون لديك أيًضا فرصة .في المؤتمر  .لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراما

 منفصلة قاعات في العربية اللغة في ورقتك تقديم يمكنك. 

 ستخضع جميع المقترحات لمراجعات النظراء. 

 وملصق ورقة أفضل  مكافأة 

 شهادة مشاركة 

 مدخل لجميع ورش العمل 

 بعد عن  اإلنترنت عبر الملخصات كتاب 

 حقيبة المؤتمر 

  غداءوجبات 

 (  2019 شباط   8  ) البوسفور الحور األناضول - ايمينونو  جولة 

 لمزيد من المعلومات  :wces.info@gmail.com 

  
 اسطنبول ، تركيا بكم في أن نلتقي  نأمل

  
 ، قبرص جامعة الشرق األدنى ، األستاذ الدكتور حسين أوزونبويو

 برنامج المؤتمررئيس 
 

     

 انقر هنا لتقديم الملخصات لهذا المؤتمر
   

 المكافآت 
 . يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع . سيتم إعطاء المكافآت أدناه

 ةالثالثانية والثولى واأل مكافأة  أفضل ملخص للجوائز . 1
 ةوالثالث ةوالثاني ىاألولجوائز مكافأة أفضل ملصق لل . 2
 مرات على األقل خمس  WCES  مؤتمرات جائزة الوالء للمشاركين الذين يحضرون. 3

 

 

 
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.wces.info
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
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
mailto:wces.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/WCES2020/schedConf/cfp
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 العلوم في المجلة التي يتم تضمينها في موقع WCES- 2020مناألوراق الكاملة  نشر سيتم 

   ) .prosoc.eu www    ، شبكة العلوم مفهرسة في (اتجاهات وقضايا جديدة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  

 
  

 المؤتمرات السابقة
  : 2019 البندقية ، إيطاليا -ميالنو 

 :  2018براغ ، جمهورية التشيك 

 2017   :نيس ، فرنسا 

 2016: مدريد ، إسبانيا 

 2015 : أثينا ، اليونان 

 :  2014 فاليتا ، مالطا 

 2013 :  روما ، إيطاليا 

  : 2012 برشلونة ، إسبانيا 

  :2011 اسطنبول ، تركيا 

  :2010 اسطنبول ، تركيا 

 2009   :كيرينيا ، قبرص 
  
  

 المؤتمر التمجا
من  لمزيد. جميع المعرفة النظرية والعملية حول التعليم والتعلم والتعليم WCES-2020 يشمل

    http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18  المعلومات
  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18
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 مع بالمشاركة 
 ، براغ جامعة تشارلز 

 جامعة الكاال ، اسبانيا 

 جامعة بانكوك ، تايالند 

 إسبانيا بيرسيلونا جامعة ، 

 تركيا ، اسطنبول ، بهجيشهر جامعة 

 جامعة الشرق األدنى ، قبرص 

 تركيا ، أنقرة جامعة 

 ، قبرص جامعة كيرينيا 

  
 الداعمة المجالت

 وجه على  المختارة لألوراق الكامل النص وطلب المؤتمر ملخصات مراجعة التالية المجالت في الدوريات لمحرري يمكن

 .مجالتهم لحكام التحديد

 ياألسترالية للتوجيه واإلرشادجلة الم   (في مفهرسة SSCI) 

  المجلة البريطانية للتكنولوجيا التعليمية (في مفهرسة SSCI) 

 التعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  رؤيا  (في مفهرسة SSCI) 

 والتنمية التعليم بحوث تكنولوجيا (في المفهرسة SSCI) 

 النفس لعلم أفريقيا جنوب مجلة ، (في المفهرسة SSCI) 

 التربوية للعلوم القبرصية المجلة (ERIC ، Scopus) 

 الحالية المنظورات: التعليمية للتكنولوجيا العالمية المجلة ،(www.wjet.eu )(Scopus)     

 المجلة الدولية للتعليم والتدريس) www.ijlt.eu (  

 مجلة البحوث التربوية المعاصرة) .euwww.cerj (  

  :المنظورات الحاليةالمجلة العالمية للتوجيه واإلرشاد) www.gjgc.eu (  
  

 

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

 واالستنتاجات  والحكم على النتائج  سة ، والطرق ، والنتائجبيان المشكلة ، والغرض من الدرا   الملخص ويشمل ،

 .  والتوصيات

 دراستك مقترح في إدراجها يمكن فإنه ، مكتملة الورقة تكن لم إذا . 

  الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم  تتضمنأن  يجب

 .  هواتفهم وأرقام اإللكتروني

 مكن تقديم الملخصات من خاللي    www.wces.info    بــــــ إرفاقها أو  wces.info@gmail.com   

 

 

 

 

 

 
 

  

 واحدة )انقر هنا( من عملية التقديمخطوة 
  

 تقديم أوراق كاملة
بنموذج  قالب األوراق الكاملة  يرجى النقر على الرابط الخاص 

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52 
 

 لغة المؤتمر
  اإلنجليزيةلغات المؤتمر هي اللغة. 

 يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية. 
  

http://www.wjet.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ijlt.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.wces.info
mailto:wces.info@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/WCES2020/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52
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 المشاركة في المؤتمر
 عمل وورشة لوحة ،  ملصق أو للورقة  تقديمي عرض خالل من المؤتمر في المشاركة يمكنك. 

 هؤالء  يكون يجب أن .االفتراضيجسديًا تفضيل العرض التقديمي  المشاركة يجب على المشاركين الذين ال يستطيعون

 .على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم Skype قد حملوا المشاركون

  http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26    لمزيد من

 
 

  

 تواريخ مهمة
 

 2019أيلول    14   * تقديم الملخصات
 )التمديد( 2020كانون الثاني   10   ** التقديمات الورقية الكاملة

 2019كانون األول   15  التسجيل المبكر
 2019كانون األول   31  فندق لل المبكر  حجزال

 2020 شباط  8 -  6  مواعيد المؤتمر
 2020آذار   1   للنشر جاهزة للكاميرا

 2020آذار   20   تقديم إلى شبكة العلومالنشر وال
 .أيام 8 غضون بعد تاريخ التقديم ، سيتم إخطار مؤلفي الورقة الكاملة في **

  
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر  
 2019 كانون األول    15  حتى

 التسجيل المتأخر
 2019 ، كانون األول    15   بعد

 مكتب التسجيل
  

 مشاركال
180€ 180€ 230€ 

 االفتراضية 
150€ 150€ 200€ 

 * الطالب
150€ 150€ 200€ 

 جمهورال
100€ 100€ 120€ 

 الشخص المرافق
50€ 50€ 75€ 

 .مطلوب التحقق من هوية الطالب *   
  

 :مهم
 البرنامج يجب على مؤلف واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد اإلخطار لتضمينه في . 

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

 رسوم التسجيل العادية يدفعون المؤلفين

  يورو لكل منهما  80 األوراق الثانية وأكثر من. 

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

 .في الوقت نفسه

 لم يقبل المراجعون ورقتك ، فسيتم رد دفعتك إذا. 

  إيصال الدفع الخاص بك على إرسال عند إجراء الدفع ، يرجى wces.info@gmail.com   ىوأيًضا ال تنس 

  معرف الورقة (ID)كتابة رقم

  كلمة 6000كلمة على األقل وليس أكثر من   3500يجب 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

 
 

 

 

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26
mailto:wces.info@gmail.com
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 الدفع المصرفية

 فالرجاء النقر هنا للحصول على معلومات  ، إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك

  . عن عملية تحويل البنك

  واألنف والحنجرة  الصورة من البنك الذي تتعامل معه و واستالمه  االحتفاظ بالمستند عند إجراء الدفع، يرجى

معرف  (ID)رقمكتابة  وأيضا ال ننسى  wces.info@gmail.com إلى عنوان البريد اإللكتروني المؤتمر،

   الورقة
 الدفع ببطاقة االئتمان

  بطاقة  فالرجاء النقر هنا للحصول على باستخدام بطاقة االئتمان ،إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع

   االئتمان
  

 اإلقامة
هذه األماكن نظيفة ومريحة ، ويمكنك العثور على فنادق  وة التالي المناطق جامعة اسطنبول ايفانساراي قريبة جدا من 

 .بأسعار معقولة جدًا

 أحمد وسلطان كاراكوي ، توبكابي ، فاتح ، إيفانساراي ، إمينونو ، بيرا ، تقسيم

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

center.org-www.taeg 
  

 جهات االتصال
  wces.infoشبكة االنترنت :
   wces.info@gmail.com:  البريد اإللكتروني

WhatsApp   :+905428566055 

 
 
 
 
 

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:wces.info@gmail.com
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