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تاري خ االستحقاق لتقديم الملخصات 19 :سبتمتي 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سيتم نش جميع األوراق المقبولة ف مجلة مفهرسة ف  ScopusأوWeb of Science.
يمكنك ر
نش مقالك يف مجلة مفهرسة بواسطة Scopusأو )Web of Science (ESCIعقب عملية مراجعة ودفع رسوم
تسجيل إضافية .للمزيد من المعلومات…
ر
نش ورقات مختارة كما عدد خاص من مجلة العالمية لتكنولوجيا المعلومات :التكنولوجيات
وسيتم
الناشئة ( ( www.gjit.euمفهرسة يف  Scopusو ) Web of Scienceو مجلة العالمية للعلوم الحاسوب :النظرية
والبحث ( ( www.gjcs.euمفهرسة يف  Scopusو) Web of Science
سيتم ر
نش األوراق الكاملة المقبولة المتبقية كإجراءات من ِقبل الناشين الدوليي الرائعي ،كما سيتم تقديمها إىل
,SCOPUSفهرس االقتباس وقائع المؤتمر تحليالت كالريفرت  (CPCI -شبكة العلوم ) ISIلتقيم إدراجها يف القائمة .
يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة ه اللغة اإلنجليية .إذا كنت ترغب بالتقديم باللغة العربية .لذلك ،يجب
عليك إرسال رسالة بريد ر
إلكيون إىل  wcit.info@gmail.comسيتم إضافة طلبك للينامج.
ر
المقيحات لمراجعات النظراء.
ستخضع جميع
ر
االفياضية
فرص العرض
أفضل الجوائز الورقية والملصقات
شهادة مشاركة،
مدخل لجميع ورش العمل،
كتاب الملخصات عىل ر
اإلنينت،
للمزيد من المعلومات wcit.info@gmail.com :

أ.د .آدم كاراهوكا  ،جامعة نيسانتاس  ،تركيا
رئيس الينامج

يرج النقر هنا لعملية تقديم الملخصات
المؤتمرات السابقة
 ، 2018اسطنبول  ،تركيا
 ، 2017بكي  ،الصي
باىل  ،اندونيسيا
 ، 2016ي
 ، 2015الس فيجاس  ،الواليات المتحدة األمريكية
دب  -اإلمارات العربية المتحدة
 ،2014ي
 ، 2013بروكسل  ،بلجيكا
 ، 2012برشلونة  -أسبانيا
 ، 2011أنطاليا  ،تركيا
 ، 2010اسطنبول  ،تركيا
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مجال المؤتمرات
يشمل  WCIT-2020جميع المعرفة النظرية
http://globalcenter.info/wcit/?page_id=18

والعملية

حول

تكنولوجيا

المعلومات .لمزيد

من

المعلومات

بالمشاركة مع
• جامعة التينباس
• جامعةCQ
• جامعة كوينالند للتكنولوجيا
• جامعة جونز هوبكن
• جامعة بكي
• جامعة ر
الشق األدب
• جامعة ميدلسكس
• جامعة والية كليفالند
مانشسن ر
ر
منوبوليتان
• جامعة
تقديم الملخص
• يمكن للملخصات أن تكون يف صفحة واحدة بطول ( 500- 300كلمة).
• يشمل الملخص بيان المشكلة ،والغرض من الدراسة ،والطرق ،والنتائج والحكم عىل النتائج ،واالستنتاجات والتوصيات.
• إذا لم تكن الورقة مكتملة ،فقد يتم تضمينها ف ر
مقنح دراستك.
ي
ر
وب وأرقام هواتفهم.
• يجب أن تضمي الملخصات أسماء المؤلفي وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكن ي
• يمكن تقديم الملخصات من خالل  www.wcit.usأو إرفاقه بـ ـ wcit.info@gmail.com

خطوة واحدة من عملية التقديم
المشاركة ف المؤتمر
•
•
•

يمكنك المشاركة يف المؤتمر من الورقة أو الملصق  ،أو لوحة وورشة عمل.
ً
ر
اض .يجب عىل هؤالء المشاركي تحميل Skype
جسديا يفضلون العرض
المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة
التقديم االفن ي
ي
عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
لمزيد من http://globalcenter.info/wcit/?page_id=30

تواري خ مهمة
تقديم الملخصات
تقديم األوراق الكاملة

 19سبتمتي 2020
 30سبتمبر 2020

تاري ــخ المؤتمر
ر
جاهزة الكامنا للنش

نوفمب 2020
ر
20 - 22
 30ديسمبر2020

مؤلف الملخصات خالل يومي.
* بعد تاريـ ــخ التقديم  ،سيتم إبالغ
ي
** بعد تاري خ التقديم  ،سيتم إبالغ مؤلف األوراق الكاملة خالل  4أيام.
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معلومات التسجيل
مشاركي ر
اض
افت ي
ر
طالبيافتاضي
*ي
ر
اض
الجمهورياالفت ي

التسجيل المتأخر
س 2020
بعد  10أغسط ي
€ر75
150€
€ر70
150€
€ر50
100€

التسجيل المبكر
ر
س2020
حت  10أغسط ي
€ر90
€ر180
€ر80
€ر180
55€
€ر110

* مطلوب التحقق من هوية الطالب.

مهم:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

الدفع المرصفية
•
•

إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك  ،فالرجاء النقر هنا للحصول عىل معلومات عن عملية
تحويل البنك .
ر
وب
اإللكن
يد
الن
عنوان
إىل
وإرساله
معه
تتعامل
الذي
البنك
من
استالمه
أو
المستند
ب
االحتفاظ
يرج
،
الدفع
عند إجراء
ي
للمؤتمر wcit.info@gmail.com ،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 عىل بطاقة االئتمان

للتواصل :

ر
وبwww.wcit.us :
النيد اإللكن ي
عىل شبكة ر
اإلنننتwcit.info@gmail.com :
ال + 905428566055 : Whatsapp
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