مقتحات عن المؤتمر ر
دعوة لتقديم ر
االفتاض
) COVID-19خصم  ٪50عىل جائحة(
مؤتمر قبص الدول التاسع للبحوث ر
الببوية
ر
ي
()CYICER-2020
جامعة باهشي شهير
ليفكوشا -قبرص
 20 – 18حزيران 2020
www.cyicer.org
زمالئ األعزاء
ي

تاري خ االستحقاق لتقديم الملخص  31 :مايو 2020

• يمكنك ر
نش مقالك يف مجلة مفهرسة بواسطة  ERICأو  Scopusأو ) Web of Science (ESCIبعد عملية مراجعة ودفع
رسوم تسجيل إضافية .للمزيد من المعلومات…
• وسيتم ر
غبها يف المجالت. :
تحليالت كالريفرت شبكة العلوم (SSCI, SCI-
نش األوراق المختارة يف الدعم أو ر
)Expanded, ESCIأو SCOPUS
• المجلة الدولية للتكنولوجيا الناشئة في التعلم (مؤشر في Scopusو ) Web of Scienceالعدد الخاص.
• وسيتم ر
نش األوراق الكاملة المقبولة كإجراءات ف "االتجاهات الجديدة والقضايا وقائع عىل العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ( " www.prosoc.euالمفهرسة ف موقع ويب للعلوم )  ،وكذلك تقديمها إىل  SCOPUSو Clarivate
) Analytics Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Scienceللتقييم إلدراجها ف
القائمة .للمزيد من المعلومات …
تقديم يف
عروض
بتقديم
المجال
هذا
ف
دوليا
المشهورون
ون
المتمب
الرئيسيون
المتحدثون
• باإلضافة إل ذلك  ،سيقوم
ر
ر ي
ي
ر
المؤتمر .سيكون لديك أيضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكب احباما.
اإلنجلبية .إذا كنت ترغب بالتقديم باللغة العربية .لذلك ،يجب
ه اللغة
ر
• يجب أن تكون الملخصات ر واألوراق الكاملة ي
للبنامج.
وئ إل  cyicer.info@gmail.comسيتم إضافة طلبك ر
عليك إرسال رسالة ربريد إلكب ي
المقبحات لمراجعات النظراء.
• ستخضع جميع
ر
االفباضية
• فرص العرض
• أفضل الجوائز الورقية والملصقات
• شهادة مشاركة،
• مدخل لجميع ورش العمل،
• كتاب الملخصات عىل ر
اإلنبنت،
ر
وئ إلcyicer.info@gmail.com
• يجب أن تكون الملخصات مكتوبة باللغة
اإلنجلبية ،ويمكن إرسالها كملحق ر
ر
بالبيد اإللكب ي
حسي ياراتان  ،جامعة رقبص الدولية
األستاذ الدكتور
ر
2020- CYICER
رئيس برنامج

انقر هنا لتقديم الملخصات لهذا المؤتمر
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جميع األوراق المقبولة مفهرسة يف شبكة العلوم

المؤتمرات السابقة
•
•
•
•
•
•
•
•

كبينيا
 ،2019جامعة رقبص للعلوم  ،ر
كبينيا
 ، 2018فندق أكابولكو و منتجع مركز المؤتمرات ر
كبينيا
 ، 2017فندق أكابولكو و منتجع مركز المؤتمرات ر
كبينيا
كبينيا  ،ر
 ، 2016جامعة ر
 ، 2015جامعة غ ربنا األمريكية
 ، 2014جامعة ر
الشق األدن
للمعلمي
 ،2013أكاديمية أتاتورك
ر
 ،2012جامعة ر
الشق األوسط التقنية شمال رقبص الحرم الجامع

المكافئات
سيتم إعطاء المكافآت أدناه .يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل الموقع.
 .1مكافأة ألفضل ملخص للجائزة األوىل و الثانية و الثالثة
.2مكافأة ألفضل ملصق للجوائز األوىل والثانية والثالثة
كي الذين يحضون مؤتمرات  CYICERخمس مرات عىل األقل
 .3جائزة الوالء للمشار ر

مجال المؤتمرات
يشمل  2020-CYICERجميع المعرفة النظرية والعملية حول التعليم والتعلم والتعليم .لمزيد من المعلوماتhttp://awer-
center.org/cyicer/؟page_id=12
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بالمشاركة مع
•
•
•
•
•

كبينيا
جامعة ر
جامعة ر
الشق األدن
جامعة أنوبيس كاسيم رقبص
جامعة ليفكا األوروبية
جامعة رقبص للعلوم االجتماعية

المجالت الداعمة
يمكن لمحرري الدوريات ف المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر وطلب النص الكامل لألوراق المختارة عىل وجه
التحديد لحكام مجالتهم.
•
•
•
•
•
•
•
•

البيطانية للتكنولوجيا التعليمية)(SSCI
المجلة ر
المختبات الذكية)( SCI
مجلة القياسات الكيميائية وأنظمة
ر
مجلة الكمبيوتر والتعليم ( ) SCI & SSCI
مجلة التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر)(SCI
المجلة العالمية لتكنولوجيا المعلومات :التكنولوجيات الناشئة ( إصدار خاص) * WWW.GJIT.EU
المجلة القبصية للعلوم ر
الببوية ) ** (ERIC) ( www.cjes.eu
ر
المجلة العالمية للتكنولوجيا التعليمية :القضايا المعارصة ** (ERIC) www.wj-et.eu
مجلة البحوث ر
الببوية المعارصة * www.cerj.eu

•

المجلة العالمية لتعليم الفنون * www.gjae.eu

•

المجلة الدولية للتعليم والتدريس * www.ij-lt.eu

•

المجلة العالمية للتوجيه واإلرشاد يف المدارس :وجهات النظر الحالية * www.gjgc.eu

*قيد عملية مراجعة  ERICو  ScopusوWeb of Science
**تحت عملية مراجعة  ScopusوWeb of Science

تقديم الملخصات
•
•
•
•
•

يمكن أن يكون ملخصات ف صفحة واحدة بطول ( 500 - 300كلمة).
ويشمل الملخص بيان المشكلة  ،والغرض من الدراسة  ،والطرق  ،والنتائج والحكم عىل النتائج  ،واالستنتاجات والتوصيات .
إذا لم تكن الورقة مكتملة  ،فيمكن تضمينها ف ر
مقبح دراستك.
ر
اإللكبون وأرقام هواتفهم.
المؤلفي وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم
تضمي الملخصات أسماء
يجب
ر
ر

يمكن تقديم الملخصات من خالل

 www.cyicer.orgأو إرفاقها ب ـ cyicer.info@gmail.com

الخطوة األوىل (انقر هنا) من عملية التقديم
لغة المؤتمر
•
•

اإلنجلبية.
ه اللغة
ر
لغة المؤتمر ي
اإلنجلبية.
يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة
ر

تقديم أوراق كاملة
ر
يرج النقر عىل الرابط الخاص بالقالب األوراق الكاملة
http://awer-center.org/cyicer/?page_id=62
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المشاركة يف المؤتمر

• يمكنك المشاركة ف المؤتمر من خالل عرض ورقة أو ملصق ،أو لوحة وورشة عمل.
ً
ر
كي تحميل  Skypeعىل
• المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة جسديا يفضلون العرض التقديم االفباض .يجب عىل هؤالء المشار ر
أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم
لمزيد من المعلومات
http://awer-center.org/cyicer/?page_id=23

تواري خ مهمة
 31مايو2020
 05يونيو2020
 20 - 18حزيران 2020
 20تموز 2020

تقديم الملخصات
تقديم األوراق الكاملة
تاري ــخ المؤتمر
ر
الكامبا للنش
جاهزة
ر

يومي.
* بعد تاري ــخ التقديم  ،سيتم إبالغ مؤلف الملخصات خالل ر
مؤلف األوراق الكاملة خالل  4أيام.
** بعد تاري خ التقديم  ،سيتم إبالغ
ي

معلومات التسجيل

75 €

التسجيل المبكر
ر
حت  31مايو2020
180 €

90 €

* طالب ر
افتاض

150€

70 €

180 €

80 €

الجمهور ر
االفتاض

100€

50 €

110 €

55€

مشارك ر
افتاض

التسجيل المتأخر
بعد  31مايو2020
150€

* مطلوب التحقق من هوية الطالب.

مهم:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

الدفع المرصفية
•
•

إذا كنت تفضل تسديد دفعة التسجيل عن طريق البنك . ،الرجاء النقر هنا للحصول على معلومات عن عملية تحويل البنكي

ر
عند إجراء الدفع  ،ر
اإللكبون
البيد
يرج االحتفاظ المستند أو استالمه من البنك الذي تتعامل معه وإرساله إىل عنوان ر
للمؤتمر cyicer.info@gmail.com ،وأيضا ال تنىس أن تكتب رقم ( )IDمعرف الورقة.
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الدفع ببطاقة االئتمان
•

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

اإلقامة
سيتم اإلعالن...

جهات االتصال
الويبwww.cyicer.org:
ر
اإللكبونcyicer.info@gmail.com :
البيد
ر
+90542856055: Whatsapp
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