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 دعوة لتقديم مقترحات

 ( WCLTA -2019)المؤتمر العالمي العاشر للتعليم والتعلم والقيادة التربوية  
  

 نوفوتيل   مركز المؤتمرات

  أثينا، اليونان

  2019 تشرين الثاني   3 – 1
lta.org-www.wc   

  
 عزاءء األزمالال

 (التمديد األخير) 2019 تشرين الثاني   15 : لتقديم الملخصات تاريخ االستحقاق 
 يمكنك نشر مقالك في مجلة مفهرسة من قبل   ERIC،    Scopus شبكة العلوم   أو(ESCI)   دفع باإلضافة ل بعد عملية المراجعة

  . رسوم تسجيل

 …للمزيد من المعلومات
  علومشبكة ال  كالريفرت تحليالت    ": مجالت أخرى"أو " الدعم"سيتم نشر األوراق المختارة في   (SSCI،   SCI-Expanded  

،   ESCI )   أو   SCOPUS .   
  مفهرس )   "االجتماعية العلوم اإلنسانية واتجاهات وقضايا جديدة حول "   في الكاملة كإجراءاتالمقبولة المتبقية  ستنشر األوراق

فهرس االقتباس وقائع المؤتمر تحليالت كالريفرت      و   SCOPUS   أيضا ل ت وقدم(    prosoc.eu ، شبكة العلوم   في

CPCI  (  شبكة العلومISI)   لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا   للتقييم لتضمينها في القائمة… 
  سيكون . المتميزين  المشهورين دوليا في مجال سيكون لهم تقديم العروض في المؤتمرباإلضافة إلى ذلك، المتحدثين الرئيسيين

 . لديك أيًضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراًما

 فرص العرض االفتراضي 

 (البوسترات) والملصقاتاألوراق  فضل مكافآت أل 
 شهادة المشاركة 

 (البوسترات) والملصقاتاألوراق  فضل مكافآت أل 

 كتاب الملخصات عبر اإلنترنت 

 حقيبة المؤتمر 

 وجبات غداء 

 (2019 تشرين الثاني  03) جولة مجانية في األماكن التاريخية 

 wclta.info@gmail.com   المعلومات لمزيد من

  
 أثينا ، اليونان فيلقائكم نأمل      

  
 ، جامعة ألكاال ، إسبانيا الدكتور جيسوس جارسيا البوردا البروفسور

 المؤتمر رئيس

  
  

 التقديم لعملية( انقر هنا)الخطوة األولى 

  
  
  

 
 

 

http://www.wc-lta.org/
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:wclta.info@gmail.com
mailto:wclta.info@gmail.com
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQH5p2w6AXLNtAAAAWi0sJk49EnlI7Bip_JevYfEGk5X4Kkohx0sxKP2HTBlR87fQbXIX9WVDuaa8ruPtpkbhwm1g1-eBs0UxIg72kpwy4Esf97-Gwa7hvsuL1mZWhA0kp_kfog=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Flt.linkedin.com%2Fpub%2Floreta-ulvydiene%2F31%2F8ba%2F5a9
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCLTA/WCLTA2019/schedConf/cfp
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 العلوم في المجلة التي يتم تضمينها في موقع WCLTA- 2020منالكاملة سيتم نشر األوراق 

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

 
 سابقةالمؤتمرات ال
 WCLTA – 2018  :  :إيطاليا -روج تي نوير ، روما   مركز المؤتمراتجودة  فندق 

 WCLTA – 2017 :  لشبونة ، البرتغال الجامعة المفتوحة ، 

 WCLTA – 2016 : بودابست ، المجر 

 WCLTA – 2015 :  فرنسا -باريس 

 WCLTA – 2014 :  جمهورية التشيك -براغ 

 WCLTA – 2013 :  برشلونة، إسبانيا 

 WCLTA – 2012 :  بلجيكا -بروكسل 

 WCLTA – 2011 :  تركيا -اسطنبول 

 WCLTA – 2010 :  مصر -القاهرة 
  

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

 األولى و الثانية و الثالثة جائزة ألفضل ملخص لل مكافأة. 1
 ةوالثالث ةوالثاني ىاألول للجوائز  ملصقفضل مكافأة أل. 2
 خمس مرات على األقل WCLTAجائزة الوالء للمشاركين في مؤتمرات . 3

  
 المؤتمر موضوعات 

LTA-WC  - 2019 لمزيد  .  والقيادة التربويةالتعلم والتعليم  والعملية حول النظرية المعارف يشمل جميع

 http://www.globalcenter.info/wclta/aim.htm ،المعلومات من
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/wclta/aim.htm
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 مع بالمشاركة 
 جامعة كورفينوس 

 جامعة ديكارت 

 جامعة الشرق األدنى 

 كيرينيا جامعة 

 بهجيشهير جامعة 

 جامعة أنقرة 

  أتاتورك للمعلمينأكاديمية 

 جمعية العلوم التربوية القبرصية 

 الجمعية األوروبية للبحوث التربوية 

 
 الداعمة  المجالت

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

 . مجالتهم
  المجلة األسترالية لإلرشاد واالستشارة( مفهرسة فيSSCI) 

  المجلة البريطانية لتكنولوجيا التعليم( مفهرسة فيSSCI) 
  المحيط الهادئ للتعليم استعراض آسيا( مفهرسة فيSSCI) 
  أجهزة الكمبيوتر والتعليم( مفهرسة فيSSCI) 
  التدريس في التعليم العالي( المفهرس فيSSCI) 
  المجلة البريطانية لعلم النفس( مفهرسة فيSSCI) 
 المجلة البريطانية لعلم النفس الصحي ( مفهرسة فيSSCI) 

  بحوث تكنولوجيا التعليم والتطوير( مفهرسة فيSSCI) 
  ، مجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس( مفهرسة فيSSCI) 
 المجلة القبرصية للعلوم التربوية (ERIC) 
  لتكنولوجيا التعليمالمجلة العالمية (ERIC) 
 مجلة معاصرة للبحوث التربوية 

 المجلة الدولية للتعليم والتدريس 

 تقديم الملخص
 (كلمة 500 -300) بطول صفحة واحدة  الملخصات في  أن تكون  يمكن .   
 واالستنتاجات والتوصياتالنتائج ، الحكم على بيان المشكلة ، والغرض من الدراسة ، والطرق ، والنتائج و   الملخص يشمل  . 
 دراستكتضمينها في مقترح  يمكن ا لم تكن الورقة مكتملة ، فإذ . 
 يجب تضمين الملخصات أسماء المؤلفين وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتروني وأرقام هواتفهم . 
 يمكن تقديم الملخصات من خالل    lta.org-www.wc  إرفاقها بــــ أوwclta.info@gmail.com 

  

 لعملية التقديم( انقر هنا)الخطوة األولى 
  

 تقديم األوراق الكاملة 
  lta.org-www.wc  الكامل  لورقبنموذج  ا الخاص الرابط الرجاء النقر فوق 

  
 لغة المؤتمر

 لغات المؤتمر هي اإلنجليزية  . 

 يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية  . 

 

  
 

 

 

mailto:wclta.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCLTA/WCLTA2019/schedConf/cfp
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 المشاركة في المؤتمر
  وورشة عمل لوحةأو  ملصق ،الورقة أو من اليمكنك المشاركة في المؤتمر . 
  يجب على هؤالء المشاركين تحميل  . جسديًا يفضلون العرض التقديمي االفتراضي المشاركة يمكنهمالمشاركون الذين الSkype 

 المعلومات لمزيد من . على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم

http://www.globalcenter.info/wclta/virtual.htm 

 تواريخ مهمة
 (التمديد األخير) 2019 تشرين األول   15           * اتالملخص تقديم 

  2019تشرين األول  20    **الكاملة  تقديم األوراق  

 2019أيلول    15    التسجيل المبكر  

 2019أيلول  15     المبكر الفندق  حجزال  

  2019تشرين الثاني  3 – 1    المؤتمر مواعيد  

  2019 تشرين الثاني  20  للنشر الكاميرا  جاهزة 

 2019كانون األول  20  العلوم شبكة إلى والتقديم النشر 

 .  ايام يومين  الملخصات في  مؤلفي إبالغ سيتم  بعد تاريخ التقديم ،* 

 .  ايام 4بـ الكامل   الورق  إبالغ مؤلفي سيتم  بعد تاريخ التقديم ،** 
  

 معلومات التسجيل

 التسجيل المبكر  
 2019 أيلول  15 حتى

 التسجيل المتأخر
 مكتب التسجيل 2019 أيلول  15 بعد

 € 230 € 200 € 180 مشاركال

 € 200 € 180 € 150 فتراضيةاال

 € 200 € 180 € 150 * الطالب

 € 120 € 110 € 100 جمهورال

 € 75 € 60 € 50 الشخص المرافق

 . هوية الطالب التحقق من مطلوب * 
 

 : مهم
  البرنامج واحد على األقل التسجيل في غضون أسبوعين بعد اإلشعار بإدراجه في مؤلف يجب على  . 
  يسددون  إذا كانت الورقة تحتوي على مؤلفين متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفين في أكثر من ورقتين ، فإن هؤالء المؤلفين

 دفعة التسجيل العادية 

 كل منها يورو ل 80مزيد من األوراق الثاني وال . 
  التسجيل في نفس الوقت معمن نفس المؤسسة ، ( باستثناء الطالب)مشاركين أو أكثر  6لـ   ٪15يتوفر خصم جماعي بنسبة . 
 إذا لم يتم قبول الورقة من قِبل المراجعين ، فسيتم رد دفعتك . 
  إيصال الدفع إرسال عند إجراء الدفع ، يرجى   wclta.info@gmail.com  أيًضا كتابة رقم ىوال تنس(ID) ةمعّرف الورق 

  ًكلمة 6000كلمة على األقل وليس أكثر من  3500 من  يجب أن يكون المقال كامال . 
  المبلغ المسترد بعد أسبوع من تاريخ انتهاء  يوًما من تاريخ بدء المؤتمر ، وستحصل على 20ال يمكن استرداد األموال إال قبل

 . المؤتمر

 

 
 الدفع المصرفي

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

http://www.globalcenter.info/wclta/virtual.htm
mailto:wclta.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
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  عنوان البريد اإللكتروني من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إلى  استالمه المستند أو ب االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجى

 . ةمعرف الورق (ID)رقم  أن تكتب ىوأيضا ال تنس  congress.infodesk@gmail.com   ،للمؤتمر
  

 طاقة االئتمانببدفع 
  دفع بطاقة االئتمان   من فضلك اضغط هنا   بطاقة االئتمان ، من خالل إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل 

  
 اإلقامة

  ***فندق كانديا
 ، اليونان 38   104 ، أثينا ، 40  ديليجيانيس ثيودور

 (دقائق سيراً على األقدام 5مركز المؤتمرات على بعد  عيق (

 مكتب التسجيل
 المتأخرالتسجيل 

   2019 أيلول  15 بعد
 التسجيل المبكر

  2019 أيلول    15 حتى 
 الغرفة

58 € 55 € 50 € 
 مفرد

73 € 70 € 60  €  
 جةمزدو

93 € 90 € 85 € 
 / رباعية يةالثالث

 .جميع األسعار المذكورة أعاله للغرفة الواحدة بما في ذلك بوفيه اإلفطار
 ضريبة القيمة المضافة المدرجة 

  يورو / غرفة / ليلة واحدة والتي تدفع مباشرة إلى الفندق    3  يتم تضمين الضريبة السياحيةال. 

  ًسنوات 6 حتى األطفال مجانا  

 

 غرفة الفندق يرجى النقر هنا لحجز
 الدفع المصرفية

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

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

  وإرساله إلى عنوان البريد اإللكتروني  معه من البنك الذي تتعامل استالمه و مستند بال االحتفاظ عند إجراء الدفع ، يرجى

 .  معرف الورقة(  IDرقم ) كتابة  ىوأيًضا ال تنس   wclta.info@gmail.com ، للمؤتمر 

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

  
 : للتواصل

  
ون  يد اإللكبر     wclta.info@gmail.com :  البر

     lta.org-www.wc : اإلنترنت شبكة على

 WhatsApp  :  +90542 856 6055الــــ  
 أرجو زيارة ؛

www.taeg-center.com 
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