مقتحات عن المؤتمر ر
دعوة لتقديم ر
االفتاض
) COVID-19خصم  ٪50عىل جائحة(

المؤتمر العالم الثان ر
عش لعلم النفس واإلرشاد والتوجيه
ي
ي
()WCPCG 2020

جامعة برشلونة
برشلونة ،إسبانيا
 3 – 5أيلول 2020
www.wcpcg.org

زمالن االعزاء
ي

تاري خ تقديم الملخصات  6 :حزيران 2020
يمكنك ر
نش مقالك يف مجلة مفهرسة من قبل  Scopus ، ERICأو شبكة العلوم ( )ESCIبعد عملية المراجعة باإلضافة دفع رسوم
تسجيل إضافية .للمزيد من المعلومات…
• سيتم ر
نش األوراق المختارة يف "الدعم" أو "مجالت أخرى"  :تحليالت كالريفرت شبكة
العلوم ( SSCIأو  ) ESCIأو .SCOPUS
ر
ستنش األوراق المتبقية الكاملة كإجراءات يف "اتجاهات وقضايا جديدة حول العلوم اإلنسانية واالجتماعية" (مفهرس يف شبكة
•
العلوم  ) prosoc.eu ،وقدمت أيضا ل  SCOPUSو فهرس االقتباس وقائع المؤتمر تحليالت كالريفرت  ( CPCI -شبكة
العلوم ) ISIللتقييم لتضمينها يف القائمة للمزيد من المعلومات …
ر
(بوستات)
مكافآت ألفضل األوراق والملصقات
التقديم الظاهري
العرض
أو
• شهادة عرض شفوي للملصق
ي
• شهادة مشاركة
• مدخل لجميع ورش العمل
• حقيبة المؤتمر
ر
عت اإلنتنت عن بعد
• كتاب الملخصات ر
• كتاب مطبوع عن برنامج المؤتمر
لمزيد من المعلومات wcpcg.info@gmail.com
•
ر
ألتق بكم يف أنطاليا  ،تركيا
آمل أن ي
أ.د .ياسمي أكمان
رئيس المؤتمر

الخطوة األوىل (انقر هنا) من عملية التقديم
المؤتمرات السابقة
 ، 2019أفسس  ،تركيا
 ، 2018أفسس  ،تركيا
 ، 2017أنطاليا  ،تركيا
 ، 2016أفسس  ،تركيا
 ، 2015أنطاليا  ،تركيا
 ، 2014دوبروفنيك  ،كرواتيا
 ،2013اسطنبول  ،جامعة كولتو  ،تركيا
روميل  ،تركيا
 ،2012أزمت  ،فندق أفس سو
ي
 ، 2011أنطاليا  ،فندق ستار تمبل  ،تركيا
ر
ماجست متاج  ،تركيا
 ، 2010أنطاليا  ،فندق
ي

الصفحة  1من 4

ورقة كاملة مفهرسة يف شبكة للعلوم

المجالت الداعمة
يمكن لمحرري الدوريات يف المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر وطلب النص الكامل لألوراق المختارة عل وجه
التحديد لحكام مجالتهم.
• مجلة علماء النفس والمستشارين يف المدارس (مفهرسة يف )SSCI
• دورية آسيا المحيط الهادئ للتعليم (مفهرس يف )SSCI
• بحوث تكنولوجيا التعليم والتطوير (المفهرسة يف )SSCI
• مجلة جنوب أفريقيا لعلم النفس( ،مفهرسة يف )SSCI
• المجلة القتصية للعلوم ر
التبوية () www.cjes.eu ( ) Scopus & ERIC
ر
• المجلة الدولية للتعليم والتدريس * ( ) www.ij-lt.eu
• مجلة البحوث ر
التبوية المعارصة * ( ) www.cerj.eu
• المجلة العالمية لتعليم الفنون ( ) www.gjae.eu
• المجلة العالمية لإلرشاد والمشورة  :وجهات النظر الحالية * ( ) www.gjgc.eu
• المجلة الدولية للبحوث المبتكرة يف التعليم www.ijire.eu
مجاالت المؤتمر
يشمل  WCPCG-2020جميع المعرفة النظرية والعملية حول علم النفس ،التوجيه واإلرشاد .لمزيد من
المعلومات http://www.wcpcg.org/topics.htm
بالتعاون مع
جامعة زغرب
جامعة ر
الشق األدن
جامعة كتينيا
جمعية العلوم ر
القتصية
التبوية ر
جمعية البحوث ر
التبوية األوروبية
جمعية ر
التبية الخاصة والخدمات النفسية

الصفحة  2من 4

جمعية اإلنسان والعلوم والطبيعة والتعليم والتكنولوجيا

التقديم الملخصات
•
•
•
•
•

يمكن أن تكون الملخصات يف صفحة واحدة بطول (  500-300كلمة).
ويشمل الملخص بيان المشكلة  ،والغرض من الدراسة  ،والطرق  ،والنتائج والحكم عل النتائج  ،واالستنتاجات والتوصيات .
إذا لم تكن الورقة مكتملة  ،فيمكن تضمينها ف ر
مقتح دراستك.
ي
ر
ون وأرقام هواتفهم.
يجب تضمي الملخصات أسماء المؤلفي وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكت ي
يمكن تقديم الملخصات من خالل  www.wcpcg.orgأو إرفاقها ب ـ ـ wcpcg.info@gmail.com

انقر هنا لتقديم الملخصات لهذا المؤتمر
تقديم األوراق الكاملة
يرج النقر عل الرابط الخاص بالقالب األورق الكاملة www.wcpcg.org
ر

المشاركة يف المؤتمر

• يمكنك المشاركة يف المؤتمر من خالل عرض الورقة أو ملصق  ،أو لوحة وورشة عمل.
ً
ر
اض .يجب عل هؤالء المشاركي تحميل Skype
جسديا يفضلون العرض
• المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة
التقديم االفت ي
ي
عل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
لمزيد من http://www.wcpcg.org/virtual.htm
تواري خ مهمة
تقديم الملخصات

 6حزيران 2020

تقديم األوراق الكاملة

 2آب 2020

تاري خ المؤتمر

 5 – 3أيلول 2020

جاهزة الكامتا ر
للنش

 20أيلول 2020

مؤلق الملخصات خالل يومي.
*بعد تاريـ ــخ التقديم  ،سيتم إخطار
ي
مؤلف الورقة الكاملة يف غضون 10أيام.
**بعد تاري خ التقديم  ،سيتم إخطار
ي

التسجيل يف المؤتمر
مشارك ر
افتاض
* طالب ر
افتاض
ر
الجمهور االفتاض

*

مطلوب التحقق من هوية الطالب .

الصفحة  3من 4

التسجيل المتأخر
حت  06حزيران 2020
75 €
150€
70 €
150€
50 €
100€

التسجيل المبكر
بعد  06حزيران 2020
90 €
180 €
80 €
180 €
55€
110 €

مهم:
•
•
•
•
•
•
•
•

التنامج.
يجب عل مؤلف واحد عل األقل التسجيل يف غضون أسبوعي بعد اإلشعار بإدراجه يف ر
إذا كانت الورقة تحتوي عل مؤلفي متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفي ف ر
أكت من ورقتي  ،فإن هؤالء المؤلفي يسددون
ي
دفعة التسجيل العادية
الثان والمزيد من األوراق  80يورو لكل منها.
ي
يتوفر خصم جماع بنسبة  ٪15لـ  6مشاركي أو ر
أكت (باستثناء الطالب) من نفس المؤسسة  ،مع التسجيل يف نفس الوقت.
ي
إذا لم يتم قبول الورقة من ِقبل المراجعي  ،فسيتم رد دفعتك.
ً
ّ
يرج إرسال إيصال الدفع  wcpcg.info@gmail.comوال تنىس أيضا كتابة رقم( )IDمعرف الورقة
عند إجراء الدفع  ،ر
ا
ر
يجب أن يكون المقال كامل من  3500كلمة عل األقل وليس أكت من  6000كلمة
ر
ال يمكن ر
استداد األموال إال قبل ً 20
المستد بعد أسبوع من تاريـ ــخ انتهاء
يوما من تاري ــخ بدء المؤتمر  ،وستحصل عل المبلغ
المؤتمر.

الدفع المرصفية
• إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك  ،فالرجاء النقر هنا للحصول عل معلومات عن عملية تحويل
البنك .الرجاء النقر هنا للحصول على معلومات عن عملية تحويل البنكي .
ر
ون للمؤتمر
عند إجراء الدفع  ،ر
يرج االحتفاظ المستند أو استالمه من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إىل عنوان ر
التيد اإللكت ي
 www.wcpcg.org ،وأيضا ال تنىس أن تكتب رقم ( )IDمعرف الورقة.

الدفع ببطاقة االئتمان
•

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

للتواصل:

عل شبكة ر
االنتنت www.wcpcg.org :
ر
ونwcpcg.info@gmail.com :
ر
التيد اإللكت ي
ال + 90542856055 :WhatsApp

الصفحة  4من 4

