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 دعوة لتقديم مقترحات
  

 (WCES -2020) علوم التعليملبحوث  الثاني عشرالمؤتمر العالمي 

  ايفانزاري جامعة
 اسطنبول، تركيا

 2020فبراير  6-9

www.wces.info 

 
  الموضوع الرئيسي: "التعليم متعدد الثقافات

 
  

 عزاء زمالء  األال
  

 )آخر تمديد(  2019 اولكانون  51تاريخ استحقاق التقديم الملخص: 

بعد عملية مراجعة المقترح و    (ESCIشبكة العلوم )   أو  Scopus أو ، ERIC يمكنك نشر مقالك في مجلة مفهرسة من قبل •

 …لمزيد من المعلومات   .الى دفع رسوم التسجيل  باإلضافة

تحليالت  كالريفرت شبكة       سيتم نشر األوراق المختارة في "الدعم" أو "مجالت أخرى": •

   .SCOPUS   أو   ( ESCI   أو   ، SSCI )   العلوم

  العلوم اإلنسانية "اتجاهات وقضايا جديدة حول    ستنشر كإجراءات    للغة اإلنجليزيةبا مقبولة ال الكاملة المتبقية األوراق  •
فهرس االقتباس وقائع المؤتمر     و    SCOPUS   ( وقدم أيضا ل prosoc.eu   ، شبكة العلوم   )مفهرس في    االجتماعية" و

 لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا…   للتقييم لتضمينها في القائمة   ( ISI) شبكة العلوم   CPCI -تحليالت كالريفرت 

-www.ij )  " (IJ-SSالمجلة الدولية لالتجاهات الجديدة في العلوم االجتماعية ) "  فيباللغة التركية الكامل  سيتم نشر النص •

ss.eu ) .بعد عملية التحكيم 

باإلضافة إلى ذلك، المتحدثين الرئيسيين المتميزين المشهورين دوليا في مجال سيكون تقديم العروض في المؤتمر. سيكون لديك أيًضا  •

 .لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراًمافرصة 

 .المشتركين االخرينراء سوف تخضع جميع المقترحات ل  •

 .بامكانك تقديم عرض البحث باللغه العربيه في القاعات المتاحه •

 )بوسترات( أفضل األوراق والملصقات مكافئات أل •
 فرص المشاركة االفتراضية  •

 شهادة المشاركة  •

 استراحة قهوة  •

 مدخل لجميع ورش العمل  •

 كتاب الملخصات عبر اإلنترنت •

 حقيبة المؤتمر •

 ( 2019  شباط  8)كافاجي –جولة ايمينونو  •

• wces.info@gmail.com  :  من المعلومات لمزيد 
  

 تركيا.  -اسطنبول   آمل أن ألتقي بكم في
  

  اسطنبول الثقافيه  جامعة ، ميليس اوزدين البروفيسور الّدكتور 
 2019-  رئيس قسم الفلسفه 

 GCPR-2019رئيس قسم ال 

  
  

 انقر هنا الرسال ملخصات هذا المؤتمر 
 

http://www.wces.info/
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
mailto:wces.info@gmail.comلمزيد
mailto:wces.info@gmail.comلمزيد
mailto:wces.info@gmail.comلمزيد
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 جوائز 

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

 وثاني وثالث . جائزة أفضل جائزة أول  1

 . أفضل جوائز الملصقات األولى والثانية والثالثة2

 مرات على األقل. WCES 5 . جائزة الوالء للمشاركين في مؤتمرات 3

 
 المشرفون الرئيسيون 

 ( البروفيسور د. جيرم جانمات ، كلية لندن الجامعية ، إنجلترا1

 رئيس التحرير ، قارن: مجلة التعليم المقارن والدولية 

 ( األستاذ الدكتور علي بايكال ، جامعة بهجيشهر ، تركيا2

 ( بروفيسور د. حفيظ كسر ، جامعة أنقرة ، تركيا3

 ( أ. د. عائشة شاكر إلهان ، جامعة أنقرة ، تركيا4

 

 ورشة عمل 
من خالل مقارنة: محرر مجلة التعليم المقارن والدولية. من فضلك ال تنسى  يمكنك مناقشة مقالك مع األستاذ الدكتور جيرمان جانمات

 يوًما من انعقاد المؤتمر ، سيتم التسجيل عبر اإلنترنت ، وسيتم تحديد مواعيد اجتماعاتك. 15إحضار مقالك في شكل مطبوع. قبل 

 

 العلوم شبكة في  فهرستها الكامل في المجلة التي يتم  PSYSOCيتم نشر نص

 

 
  

  

 مؤتمرات السابقة ال

 فينيسيا ، إيطاليا-: ميالنو2019• 

 : براغ ، جمهورية التشيك 2018• 
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 : نيس ، فرنسا 2017• 

 : مدريد ، إسبانيا2016• 

 : أثينا ، اليونان2015• 

 : فاليتا ، مالطا2014• 

 : روما ، إيطاليا2013• 

 : برشلونة ، إسبانيا2012• 

 اسطنبول ، تركيا: 2011• 

 : اسطنبول ، تركيا2010• 

 : كيرينيا ، قبرص2009• 

 

 مجال المؤتمرات 

 كل المعرفة النظرية والعملية حول التعليم والتعلم والتعليم. للمزيد من المعلومات WCES 2020يتضمن 

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

 

 سيتم المؤتمر بالتعاون مع  

 جامعة تشارلز ، براغ • 

 • جامعة الكاال ، إسبانيا

 • جامعة بانكوك ، تايالند

 • جامعة بيرسيلونا ، إسبانيا

 بهجيشهير ، اسطنبول ، تركيا• جامعة 

 • جامعة الشرق األدنى ، قبرص 

 • جامعة أنقرة ، تركيا

  • جامعة كيرينيا ، قبرص

 

 المجالت الداعمة 

يمكن لمحرري المجالت في المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر ودعوة النص الكامل للبيان )البيانات( الذي اختاروه خصيًصا  

 للحكام في المجالت. 

 ( SSCIمجلة األسترالية للتوجيه واإلرشاد )مفهرسة في ال

 ( SSCIالمجلة البريطانية للتكنولوجيا التعليمية )المفهرسة في 

 (SSCI• مراجعة التعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ )المفهرسة في 

 (SSCI• بحث وتطوير تكنولوجيا التعليم )مفهرسة في 

 (SSCI• مجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس ، )المفهرسة في 

 ( ERIC  ،Scopusالمجلة القبرصية للعلوم التربوية )

 ( ) (www.wjet.euScopus, ERIC• المجلة العالمية للتكنولوجيا التعليمية: المنظورات الحالية )

 )www.ijlt.eu  (المجلة الدولية للتعلم والتعليم 

 )www.cerj.eu (• مجلة البحوث التربوية المعاصرة  

 )www.gjgc.eu(حالية  المجلة العالمية للتوجيه واإلرشاد: المنظورات ال

 

 ( ABSTRACT)التقديم الملخصات
 كلمة(.  500-300• يجب ان يكون طول الملخص صفحه واحده )

 • يتضمن الملخص المشكلة ، والغرض من الدراسة ، واألساليب والنتائج والنتائج ، واالستنتاجات والتوصيات. 

 • إذا لم تكتمل ورقتك ، فقد يتم تضمينها فقط في مقترح الدراسة. 

    وأرقام هواتفهم• يجب أن تتضمن الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتروني 

     wces.info@gmail.comاو ارفاقها و ارسالها لهذا البريد  www.wces.infoالملخصات يمكن ان تقدم عن طريق 

 

  انقر هنا الرفاق االوراق

 تقديم األوراق الكاملة 
 http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52الرجاء النقر فوق الرابط الخاص بنموذج الورق 

 

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18
http://www.wjet.eu/
http://www.ijlt.eu/
http://www.cerj.eu/
http://www.gjgc.eu/
http://www.wces.info/
mailto:wces.info@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/WCES2020/schedConf/cfp
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/Wces/WCES2020/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52
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 لغة المؤتمر

 ستكون لغه الموتمر باالنجليزيه.

 الملخص و كل البحث يجب ان يكون باللغه االنجليزيه.
 

 المشاركة في المؤتمر
 خالل  عرض ورقة أو ملصق ،أو  لوحة و ورشة عمل. يمكنك المشاركة في المؤتمر من  •
 Skypeيجب على هؤالء المشاركين تحميل  المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة جسديًا يفضلون العرض التقديمي االفتراضي.  •

 لمزيد من على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
 http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26 

 

 

 نوع المواد المقدمه 
 

 

 

 تواريخ مهمة 
 )آخر تمديد(   *  2019   تشرين ثاني 15 التقديم الملخصات

 )آخر تمديد(  **  2020  كانون ثاني 10 األوراق  الكاملةتقديم 

 2019 كانون ثاني 15 المبكر التسجيل

 2020  اب  9-6 المؤتمر تاريخ 

 2020 اذار 1 جاهزية الكاميرا للنشر 

 2020اذار  20 تاريخ المتوقع للنشر 

 2019كانون ثاني  31 حجز مبكر للفنادق

 أيام.  8الورقة الكاملة خالل  إبالغ مؤلفي بعد تاريخ التقديم ، سيتم 
 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر مكتب التسجيل
 حتى  1 كانون ثاني  2019

 التسجيل المتأخر بعد
 2019  كانون ثاني 15

 

 المشارك 200€ 180€ 230€

 االفتراضيه 180€ 150€ 200€

 الطالب 180€ 150€ 200€

 الجمهور 110€ 100€ 120€

 الشخص المرافق 60€ 50€ 75€

 
 مطلوب التحقق من الهوية الطالب.* 

  
 مهم:

 . البرنامج واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد اإلشعار بإدراجه في مؤلف يجب على  •

يسددون  المؤلفينإذا كانت الورقة تحتوي على مؤلفين متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفين في أكثر من ورقتين ، فإن هؤالء  •

 دفعة عادية للتسجيل 

 .منهايورو لكل  80الثاني والمزيد من األوراق  •

   مع التسجيل في نفس الوقت. مشاركين أو أكثر )باستثناء الطالب( من نفس المؤسسة ، 6لـ   ٪ 15توفر خصم جماعي بنسبة  •

 إذا لم يتم قبول الورقة من قِبل المراجعين ، فسيتم رد دفعتك. •

 ة معّرف الورق  (ID)وال تنس أيًضا كتابة رقم   wces.info@gmail.com   إيصال الدفع إرسالعند إجراء الدفع ، يرجى  •

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26
mailto:wces.info@gmail.com
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 كلمة.  6000كلمة على األقل وليس أكثر من  3500 من  يجب أن يكون المقال كامالً   •

وستحصل على المبلغ المسترد بعد أسبوع من تاريخ انتهاء  ، بدء المؤتمر تاريخ يوًما من 20ال يمكن استرداد األموال إال قبل  •

 المؤتمر.

 

 

 

 

 
  

 المصرفي الدفع 
انقر  إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق البنك ،   الرجاء النقر هنا للحصول على معلومات "تحويل الحساب المصرفي"  .  •

 .BANK TRANSFER PAYMENT information هنا للتحويل البنكي

عنوان البريد اإللكتروني من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إلى  استالمهالمستند أو ب  االحتفاظعند إجراء الدفع ، يرجى  •

 .  معرف الورق (IDرقم )  أن تكتب ىوأيضا ال تنس  wces.info@gmail.com ،للمؤتمر

  
 بطاقة االئتمانبواسطة دفع 

  إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل باستخدام بطاقة االئتمان •

 CREDIT CARD انقر هنا للدفع ببطاقه االتمان                                                                                       

PAYMENT 
  

  

 

 اإلقامة 
فنادق نظيفة ومريحة ، ويمكنك العثور على الفنادق   يوجد فيها هذه األماكن  التالية. المناطققريبة جدا من ايفانزاري   جامعة  اسطنبول

 بأسعار معقولة جدا. 

 السلطان أحمد                                    و كراكوي  ،توبكابي  ، فاتح ،ايفانزاري   ،إمينونو  ،بيرا ، تقسيم

www.hrs.com, www.hotels.com, www.hotelscombined.com, www.trivago.com  

  

البحثية و  العلمية لمزيد من المؤتمرات    

www.taeg-center.org  

 

  

 جهات االتصال

wces.info : WEB 

wces.info@gmail.com :E-mail 

+905428566055:Whatsapp 

  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:wces.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/payment/
http://www.globalcenter.info/payment/
http://www.hrs.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hotelscombined.com/
http://www.trivago.com/
http://www.taeg-center.org/
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