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ء:ااالعز زمالئي  
 

)التمدید( 2018 مارس 25 :العروض لتقدیم االستحقاق تاریخ  
 

 سیتم نشر أوراق كاملة مختارة في دعم شبكة تومسون رویترز المفھرسة المجالت كقضایا خاصة. للمزید من المعلومات 
Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCI-Expanded or ESCI) or SCOPUS 

 
 

األوراق الكاملة المتبقیة المقبولة في "االتجاھات الجدیدة و القضایا في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیھسیتم نشر   
 (prosoc.eu)   وقدمت ایضا الى:

SCOPUS, EBSCO, and Clarivate Analytics Conference Proceedings Citation Index – CPCI 
(ISI Web of Science) 

 للتقییم إلدراجھا في القائمة. لمزید من المعلومات یرجى الضغط ھنا
 

العروض في المؤتمر.  المجال یقدمونوباإلضافة إلى ذلك، سوف المتحدثین الرئیسیین المتمیزین المشھورین دولیا في ھذا 
 سیكون لدیك أیضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراما

 

 أن یجب لذلك،. العربیة باللغة الورقة تقدیم في ترغب كنت إذا. اإلنجلیزیة تكون باللغة أن یجب الكاملة واألوراق الملخصات
إلكتروني برید رسالة الى ترسل  

 congess.infodesk@gmail.com  سیتم إضافة طلبك البرنامج.  

 

االفتراضي العرض فرص  



 

الورقیة الملصقات جوائز افضل  

 

البرنامج كتاب  

 

المشاركة شھادة  

 

العمل ورش جمیع إلى مدخل  

 

كتابال ملخصات االنترنت على  

 

المؤتمر كیس  

 

الساخنة المشروبات  

 

السلكي إنترنت اتصال  

 

)18:00 - 09:00 ،2018 أبریل 21( التسوق وجولة كامل یوم في التاریخیة األماكن  

 

:للمؤتمر الرسمي الموقع زیارة یرجى المعلومات، من لمزید  

www.wcetr.org		 

 

 انقر ھنا لتقدیم الملخصات إلى ھذا المؤتمر
:یجب كتابة الملخصات باللغة اإلنجلیزیة، ویمكن إرسالھا كرسالة مرفقة بالبرید اإللكتروني  

wcetr.info@gmail.com			 

 

  جورجیا باتومي، في، بكم ألتقي أن نأمل



Hope	to	meet	you	in,	Batumi,	Georgia	
	
 

Huseyin	Uzunboylu,	Near	East	University,	Cyprus	
Hafize	Keser,	Ankara	University,	Turkey 

 
الشرق االدنى,قبرصحسین اوزونبویلو,جامعھ   

 حافظ كیسیر, جامعھ انقره,تركیا
 

 مواضیع المؤتمر
	

:المعلومات من للمزید. التعلیمیة التكنولوجیا حول والعملیة النظریة المعرفة جمیع 2018-وسیتر ویشمل  
 

http://www.awer-center.org/wcetr/aim.htm	
 

	
	

 المؤتمرات السابقة
2017 بریشتینا، جمھوریة كوسوفو   

2017, Pristina, Republic of Kosovo 
 

2016 أنطالیا، تركیا   

2016, Antalya, Turkey 

 

2015 كیرینیا، قبرص   

2015, Kyrenia, Cyprus 

 

2014 برشلونة، إسبانیا   

2014, Barcelona, Spain 

 

2013 أنطالیا، تركیا   

2013, Antalya, Turkey 

 

 نیقوسیا، قبرص2012



2012, Nicosia, Cyprus 

 

2011 كیرینیا، سیبروس   

2011, Kyrenia, Cyprus 

 

 بالتعاون مع
إسبانیا ألكاال، جامعة  

تركیا األناضول، جامعة  

تركیا أنقرة، جامعة  

األمریكیة المتحدة الوالیات ھوبكنز، جونز جامعة  

المتحدة المملكة میدلسكس، جامعة  

قبرص األدنى، الشرق جامعة  

المتحدة المملكة المفتوحة، الجامعة  

أفریقیا جنوب بریتوریا، جامعة  

قبرص كیرینیا، جامعة  

 

 مؤشر الورق الكامل
فھي: المؤتمر وقائع أما  

(The	WCETR	conference	proceedings are	)	

 

في: مفھرسة  

Thomson	Reuters	ISI	Web	of	Science	(WOS)	Conference	Proceedings	Citation	Index 

   

  الخاصة إبسكو بیانات قاعدة في المدرجة

(EBSCO	database	of	Conference) 

 



 

 

 

 تقدیم الخالصات

 (250-150)كلمة و ان یكون الخالصات على صفحة طویلھ.

 یتضمن البیان مجردة المشكلة لغرض دراسة االسالیب, النتائج, االستنتاجات والتوصیات.

 اذا كانت ورقتك غیر متكتملھ یمكن ان تتضمن فقط دراسھ االقتراح.

ھذه الخالصات بكتابھ  ااسماء المؤلف وااللقاب, واالدارات, واالقسام, عناوین البرید االلكترونى وارقام یجب ان تدرج 
.الھواتف  

 ویمكن الخالصات تقدم عن طریق:

www.wcetr.org	 او  or	attached	to	wcetr.info@gmail.com 

 

 یرجى النقر ھنا لعملیة اإلرسال
 

 دعم الصحف



 التالیة، طیبة سمعة ذات المجالت من العادیة القضایا في للنشر موسعة نسخة لتقدیم مختارة مقاالت من المؤلفون ورحب
المناسبة المجلة إلى وتسلیمھا الجدیدة والنشر الطبع حقوق نماذج على التوقیع أیضا ویجب. المؤتمر وقائع في نشر إلى باإلضافة  

 

)التالیة األیام في الردود من مزید على الحصول المتوقع من( اآلن حتى تأكیدھا تم التي المجالت  

 

British	Journal	of	Educational	Technology	(Indexed	in	SSCI)	
Computers	and	Education	(Indexed	in	SSCI	and	SCI)	

Asia	Pacific	Education	Review	(Indexed	in	SSCI)	
Teaching	in	Higher	Education	(Indexed	in	SSCI)	

Educational	Technology	Research	and	Development	(Indexed	in	SSCI)	
Anthropologist	(Indexed	in	SCOPUS)	

Cypriot	Journal	of	Educational	Sciences	
International	Journal	of	Learning	&	Teaching	

World	Journal	on	Educational	Technology	
Contemporary	Educational	Researches	Journal	

Global	Journal	of	Information	Technology	
Global	Journal	on	Technology	

Global	Journal	on	Humanities	&	Social	Sciences	
International	Journal	of	Innovative	Research	in	Education	

 

 االشتراك فى المؤتمر

العمل. حلقة عرض, ملصق تقدیم ,لوحة او الورق مع المؤتمر فى المشاركة یمكنك  

تحمیل برنامج  المشاركین على ھؤالء یجب. ظاھرى عرض یفضلو ان فعلیا بامكانھم المشاركة یستطیعون الذین ال المشاركین
:كومبیوتراتھم. لمزید من المعلوماتسكایب على   

http://www.awer-center.org/wcetr/virtual.htm				
 

 التواریخ المھمھ

 (تمدید)	*2018	25,	March تقدیم الخالصات
 (تمدید)	**2018	10,	April تقدیم كامل ورقھ المراسالت

المبكر التسجیل  March	25,	2018 
مبكراحجز الفندق   March	25,	2018 
المؤتمر مواعید  19-21	May	2018 
للنشر جاھزة كامیرا  May	20,	2018 

.یومین في الملخصات مؤلفي إخطار سیتم التقدیم، تاریخ بعد  

أیام 4 في كاملة ورقة أصحاب إخطار سیتم التقدیم، تاریخ بعد .  



 

 التسجیل
	 المبكر التسجیل رسوم 	

2018 مارس 25 قبل 	

المتأخر التسجیل رسوم 	

2018 مارس 25 بعد 	

 

	المشارك

	

150€-165$	

	

220€-275$	

	

	االفترضیھ

	

150€-165$	

	

220€-275$	

	

 الطالب

	

120€-135$	

	

190€-240$	

	

	الحضور

	

75€-85$	

	

150€-190$	

	مرافقھ الشخص 50€-55$	 75€-95$	

€=	EURO,	$=	USD	
 رسوم التسجیل تشمل:

الورقي النشر  

واحدة ورقة نشر تكلفة  

واحد مشارك حضور تكلفة  

المشاركة شھادة  

العمل ورش جمیع إلى الدخول  

البرنامج كتاب مطبوعة  

المؤتمر كیس  

الساخنة المشروبات   

باإلنترنت مجاني السلكي اتصال  

 األماكن التاریخیة الحرة الجوالت



 

 رسوم تسجیل الجمھور تشمل
المؤتمر رسوم   

الجمھور شھادة  

المؤتمر كیس  

الساخنة المشروبات   

باإلنترنت مجاني السلكي اتصال  

الجوالت الحرة التاریخیة األماكن  

المشاركین أحد حضور تكلفة  

البرنامج كتاب مطبوعة  

 
 

 النقاط المھمھ:

البرنامج. في إدراجھ بعد أسبوعین غضون في یسجل أن األقل علی واحد مؤلف علی یجب  

 المؤلفون فیجب على ھؤالء ورقتین، من أكثر في مكتوبین المؤلفین وھؤالء متعددین اسماء مؤلفین على تحتوي الورقة كانت إذا
العادي. التسجیل بدفع  

منھما لكل یورو 130 أكثر وأوراق *الثانیة            

الوقت. نفس في ویسجلون المؤسسة، نفس الطالب)  من أكثر(باستثناء أو مشاركین 6 ل ٪15 بنسبة جماعي خصم یتوفر  

دفعتك رد فسیتم ورقتك، المراجعون یقبل لم * اذا         

مع كتابھ رقم الھویھ الورقیھ ل بك الخاص الدفع استالم مسح یرجى بك الخاص الدفع إجراء عند  

wcetr.register@gmail.com 

صفحة. لكل € 12 تدفع أن علیك صفحات، 8 من أكثر بك الخاصة الكاملة الورقة كانت إذا  

صفحاتك. عدد یزید قد وبالتالي للنموذج، اي بي اي ستایل  لنمط وفقا أوراقك تحریر یتم  

للتسجیل. المستخدمة الدفع طرق نفس باستخدام إضافیة صفحات دفعات إجراء یمكنك  

 تاریخ من واحد أسبوع بعد المسترد المبلغ على وستحصل المؤتمر، بدء تاریخ من یوما 20 قبل إال المبلغ استرداد یمكن ال
المؤتمر. انتھاء  



 رسوم من ٪20 خصم من المؤتمر مع بالتعاون والمؤسسات الجامعات في یدرسون أو یعملون الذین والطلبة المشاركون یستفید
)بالیورو الحالي المعدل من( المشاركین تسجیل  

المصرفیة: الدفع  

الدفع. المصرفي التحویل معلومات على للحصول ھنا الضغط یرجى البنك، طریق عن بك الخاص الدفع إجراء تفضل كنت إذا  

 

 اإللكتروني البرید عنوان إلى وإرسالھا بك الخاص البنك من تحمیل أو الوثیقة تفحص یرجى بك الخاص الدفع إجراء عند
 للمؤتمر مع كتابھ ایدي(معرف) الورق :

congress.infodesk@gmail.com		+write	paper	ID. 

الدفع: االئتمان بطاقة  

الدفع االئتمان بطاقة على للحصول ھنا الضغط یرجى االئتمان، بطاقة طریق عن بك الخاص الدفع إجراء تفضل كنت إذا  

 

 االقامة
سینتر كونفیرانس باتومي ھوتل سبوتنیك  

28 الصعود شیرفاشیدز   

جورجیا/  باتومي 6010  

 

SPUTNIK HOTEL BATUMI CONFERENCE CENTER 

28, Shervashidze Ascent  

6010 Batumi/GEORGIA 

 



 

 
المبكر السكن  

2018 مارس 25 قبل  
المتأخر السكن  

2018 مارس 25 بعد  

قیاسیة مفردة غرفة  50€ 55€ 

قیاسیة مزدوجة غرفة  55€ 60€ 

السعر في المضافة القیمة وضریبة المفتوح اإلفطار بوفیھ تضمین یتم  

 

 یرجى مليء استمارة حجز الفندق وتقدیمھا لحجز الغرفة

 یرجى النقر ھنا للحصول على معلومات عن التحویل المصرفي

 للمؤتمر، اإللكتروني البرید عنوان إلى وإرسالھا بك الخاص البنك من تحمیل أو مسح یرجى بك الخاص الدفع إجراء عند
.الغرفة حجز رقم تكتب أن تنسى ال وأیضا  

 

	
MORE	INTERNATIONAL	CONFERENCES		

Academic	World	Education	and	Research	Center	–	a	non-profit	international	organization	

Please	visit	www.awer-center.org	
Please	do	not	reply	to	this	email	address.		It	is	for	sending	only.	

Apologies	for	cross-postings.	Please	send	to	interested	colleagues	and	students.	

 


