دعوة لتقديم أوراق بحثية
نود أن أدعوكم لتصبح جنبا إلى جنب مع أكثر من ألف من األكاديميين من  26دولة مختلفة ،وأيضا إعطاء ،AWER
الفرصة لتقديم الملخصات الخاصة بك و فقآ لمؤشر
سيتم نشر األوراق المقبولة من خالل الناشرين الدوليين (عبر عملية اتفاق) أو المجلة الدورية المتعلقة بوقائع مركز 
تومسون رويترز SCOPUSو EBSCOأوير و المفهرسة وفق مؤشر أوير ،من ثم يتم تقديمها لمؤشر اقتباس و
).المتعلق بوقائع المؤتمر (قاعدة شبكة العلوم

نود أن نقدم لكم بعض المالحظات
الموعد النهائى إلستالم ملخصات البحوث  02سبتمر• 4102
إلسفير أو أوير ،وقائع فهرستها من  •Procediaسيتم نشر األوراق المقبولة كاملة في العلوم السلوكية واالجتماعية
 ،طومسون رويترز مؤشر االقتباس وقائع SCOPUS ،EBSCOوقدمت أيضا إلى INDEXقبل أوير
ويب للعلوم)(ISI .المؤتمر
• يجب أن تكون مكتوبة الملخصات باللغة اإلنجليزية ،ويمكن إرسالها كرسالة بريد إلكتروني نعلق على العلوم
math.info@globalcenter.info.و
جميع أماكن اإلقامة شاملة (افطار بوفيه مفتوح والغداء والعشاء وجميع المشروبات الغازية والكحولية) تبدأ من • 42
يورو.
فندق  -نقل مطار •(AYT) - .ونحن سوف توفر لك خدمات نقل مجانية من مطار أنطاليا الدولي
• الحرة جولة األماكن التاريخية (بيرج ،اسبندوس وجولة في مدينة أنطاليا) في  01نوفمبر .4102
 •www.sci-math.org.لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع الرسمي المؤتمر:
.نأمل أن نراكم في أنطاليا ،تركيا
األستاذ الدكتور هالوك سوران
رئيس المؤتمر
الرجاء النقر هنا لتقديم ملخصات عملية التقديم
مواضيع المؤتمر
الرياضيات  ،6102يشمل جميع المعارف النظرية والعملية حول تعليم العلوم والرياضيات .لمزيد من SCI-
www.sci-math.orgالمعلومات:

بالتعاون مع
جامعة الشرق األدنى
جامعة أكدنيز
جامعة جيرن
التعليم الخاص العالمي وجمعية الخدمات النفسية
جمعية البحوث التربوية األوروبي

تقديم الملخصات
•• الموعد النهائي الستالم ملخصات البحوث02 :سبتمر.6102
• يمكن أن تكون ملخصات من صفحة واحدة طويلة ( 651-051كلمة).
• الملخص يتضمن بيان المشكلة ،الغرض من الدراسة ،طرق ،النتائج والنتائج ،واالستنتاجات والتوصيات.
إذا لم يتم إكمال الورق ،يمكن إدراج فقط اقتراح الدراسة.
• يجب أن تضمن ملخصات المؤلفين األسماء واأللقاب واالنتماءات واإلدارات وعناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف.
math.info@globalcenter.infoأو تعلق على العلوم و  •www.sci-math.orgيمكن تقديم الملخصات من خالل

ومن أجل تقديم الورقة كاملة
www.sci-math.orgالرجاء الضغط على الرابط لتعبئة النموذج

لغة المؤتمر
• لغة المؤتمر هي اللغة اإلنجليزية .وستقدم أوراق اللغة العربية من قبل المؤلفين في نفس القاعات .ومع ذلك ،يجب أن
تكون الملخصات واألوراق كاملة اللغة اإلنجليزية.
 •.يجب أن تكون الملخصات واألوراق كاملة في اللغة اإلنجليزية

المشاركة في المؤتمر
• يمكنك المشاركة في المؤتمر مع ورقة أو عرض الملصق أو ورشة عمل.
 ،يجب على ) •(virtual presentationالمشاركون الذين ال يستطيعون المشاركة جسديا يجب أن يقةمموا بعرض
المشاركين تحميل سكايب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
www.sci-math.orgللمزيد من المعلومات:
الرجاء النقر هنا لتقديم ملخصات عملية التقديم
تواريخ هامة




تقديم الملخصات  02سبتمبر 6102
تقديم ورقة كاملة  02أكتوبر 6102
التسجيل المبكر  02سبتمبر 6102
حجز الفندق  02سبتمبر  6102
تاريخ المؤتمر  05-01نوفمبر  6102
ستكون جاهزة للنشر  61ديسمبر 6102 ،
www.sci-math.orgللمزيد من المعلومات:

بعد تاريخ التقديم ،وسيتم إخطار واضعي الملخصات في  2أيام. * .
** بعد تاريخ التقديم ،وسيتم إخطار واضعي الورقة كاملة في  61يوما.
www.sci-math.orgللمزيد من المعلومات:
معلومات االتصال:
math.info@globalcenter.infoالبريد اإللكتروني :العلوم و

المؤتمرات الدولية والمطبوعات مادة أخرى مجانيا
مركز البحث العلمي العالمي للتعليم و -منظمة دولية غير هادفة للربح
www.awer-center.orgيرجى زيارة

