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 ث كيا -محافظة أنطاليا 
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 رئيض الهيئة التحضيرية

 أ. د. دمحم كايا
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 أ. عام  النر       



2 
 

 
(Scientific Research) 

ٌ   تؤجرش  اعلمي  اعذلي امل  2012 - (اط آس)عملموم لاعهىذظت  ألال
INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (SR) – 2018 

 جشهُا -مدافظت ؤهطاعُا 

ٌ  -ظبخربر /  21-22-23  2012/  ؤًمو

 

 التحضيرية الهيئة

 

 

 

 

جشهُا  -ؤًمٌو  11حاملت باهذسما   ؤ. د. دمحم واًا 

سلظُا -حاملت ظان بطشظبوسغ  عىِىا   ؤ. د. هاجاعُا َس

فشوعا - حاملت اٌعذ باَسغ حىِب الساهي ؤ. د.    

هىذا -حاملت الهخوسٍو   ؤ. د. إبشاهُم دًىجاس 

جشهُا - اعخلىُت دهيز واسا حاملت ظالاؼيان جرل. د. ؤ    

اعلشاق -الجاملت اعخلىُت اعوظطى   ؤ. م. د. مفطفى سحب عبذاعشخرً 

جشهُا - هُيوباث  عالء اعذًً حاملت ؤالهُا  د. ؤسحوماهذ ؤلهخروػ 

جشهُا  -حاملت واسمان ؤلػمو دمحم بي   د. مفطفى آن واًا  
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 العلرية الهيئة

جشهُا  -ؤًمٌو  11حاملت باهذسما   ؤ. د. دمحم واًا 

جشهُا -امللهذ اعلاي  عملموم لاعخىىوعوحُا   ؤ. د. عل  عطا 

جشهُا -حاملت ػاصي ؤهلشة   ؤ. د. طُفون ماهمًُ 

ىُت اعوالًاث املخدذة  -حاملت جىعاط  ألامٍش  ؤ. د. إبشاهُم واسامان 

اععودان -حاملت اعضعُم ألاصهشي   ؤ. د. اعوعُذ دمحم ألامين إبشاهُم 

غ  فشوعا  -حاملت اٌعذ باَس  ؤ. د. حىِب الساهي  

الجضائش -حاملت جبعت  د. فوصٍت حباسي جين ؤ.   

جشهُا -حاملت مشمشة   ؤ. د. ظشداس ظمران 

هىذا –حاملت الهخوسٍو  إبشاهُم دًىجاسؤ. د.    

جشهُا -حاملت فيراث   ؤ. د. هيرمين ؤلصان  

جشهُا -حاملت واسابون  هضامذًً واهشامان   . ؤ. د   

اعُابان -حاملت ًاماػاجا   ؤ. د. فوميهيو ؤلسلط 

جشهُا -حاملت واسا دهيز اعخلىُت   ؤ. د. جرل ظالاؼيان  

اعفين -حاملت اعفين عمبترلٌ   ؤ. د. ًو بو 

اععودان -ألاصهشي  حاملت اعضعُم  ؤ. د. إخعان دمحم عثران عبذالحمُم 

جشهُا -حاملت هامم هراٌ   ؤ. د. ظشداس عثران ًمراص 

ت اعلامت عتربُت دًايى  اعلشاق -املذًٍش  ؤ. د. زاوي خعين خاج  اعؽرشي  

اعهىذ -امللهذ اعوطن  عمخىىوعوحُا   ؤ. د. ظبهاػ حؽاهذ 

اعلشاق -الجاملت اعخلىُت اعوظطى   د. مفطفى سحب عبذاعشخرً 

جشهُا -حاملت فيراث   د. ًاظين لاسلٌ 

ألاسدن  -الجاملت ألاسدهُت   د. عُىا كطالهه 

اععلودًت -حاملت خفش اعباطً   د. عادٌ الحاج ؤخرذ 

جشهُا -حاملت ههشمان مشاعؾ   د. ؼىشل واساجاػ 

اعلشاق -دًايى حاملت  م اعلباس  م د.  ىزس مبذس عبذاعىٍش  

اععلودًت -حاملت الامام عبذاعشخرً بً فُفل  مد. إؼشاكت   ؤسباب خرذ عبذاعىٍش  

ألاسدن  -الجاملت ألاسدهُت  ج عثران   د. ؤٍس

الجضائش -حاملت جبعت   د. ظمُرت طاعب  

جشهُا -حاملت باهذسما   د. ؤعباس كمُج 

اعلشاق -دًايى حاملت  اد. د  خضير طاسق  ٍص  

اععودان –حاملت اععودان عملموم لاعخىىوعوحُا   د. عِس ى اظراعُل دمحم ؤخرذ 

جشهُا -حاملت ؤالهُا عالء اعذًً هُيوباث   ؤسحوماهذ ؤلهخروػد.    

اعلشاق -حاملت اعيوفت   د. اًثاس عبذ املحعً كاظم املُاح  

جشهُا  -حاملت واسمان ؤلػمو دمحم بي   د. مفطفى آن واًا  
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 (Scientific Researchألاول للعلىم والهندشة )املتؤثر  العلمي الدولي 

 ث كيا -محافظة أنطاليا 

 2012/  أيلىل  -شبتربر /  21-22-23

 
ٌ  اعذلي  اعلمي  املتؤجرش ؤن جىظم( ف  جشهُا )الحيومُت هُيوباث اعذًً عالء ؤالهُا حاملتٌعّش   عملموم ألال

 اعخيعُم مع مشهض بابير اعتروي عمذساظاث لألابداراعخلالن ل ب ،اعترهُت ؤهطاعُا مدافظت ف  ظُلام اعزي لاعهىذظت

ف  مجاالث اعلموم  ؤن جذعو ول املخخفينهرا ٌعشها جبًلا عزعً  .جشهُت بدثُت لمتؤظعاث مجالث عذة مً لبرعاهراث

خاملضمع علذه ف  اعفترة املرخذة مً  ،املتؤجرشهزا عمرؽاسهت ف  : مً ؤظاجزة لباخثين لداسظين لطمبت عمملاعهىذظت   بخإٍس

ٌ / ظبخربر ؼهش مً( 21-22-23)  . 2012 ؤًمو

ٌ  اعذلي  اعلمي  املتؤجرش يهذف  اعلموم فشلع ول ف  لاعفىاعُين اعلمراء بين الجرع إيى لاعهىذظت عملموم ألال

 اعخدىُم عرمُاث اوللاد املتؤجرش لاهتهاء لبلذ لحعخلبل اعلجىت املىظرت ملخفاث ألابدار فلط كبل املتؤجرش. .لاعهىذظت

  .ألابدار لاعذساظاث امللذمت ف  هخاب خاؿ ًفذس عً املتؤجرش وؽش ظِخم

 
ً
لذم املتؤجرشلن ؤبداز  ،اعخلذًً لهىذظت املُياهُىُت اعهىذظت ف  مجاٌ الحذًثت لاعخلاهت اعهىذظت عموم ف  اٍل

وعان ل إلا لهىذظت بشمجُاث الحاظوب، الاجفاالث هىذظت ل ،لالاعىترلهُت اعىهشبائُت لاعهىذظت ،املذهُت لاعهىذظت

، ل هىذظت ل جلىُاث اعىاهوجىىوعوج  ،لاعفضاء امللموماث لجلاهت ،لهىذظت اعبِئت ،امللادنهخاج ل هىذظت الا ، ل الاي 

لهزعً اعلموم . ل جىىوعوحُا امللموماث اعبُئ  لاعخمور اعؼزاء لجلاهت اعطبُت اعلموم لجطبُلاث، الجعوس اعطشق ل 

اضُاث اعفشفت: اء اعٍش   لاعلموم اعطبُلُت. لاعىُرُاء لاعفيًز
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: محىر العلىم الهندشية: 
ً
 أوال

 اعهىذظت املذهُت -

ت -  اعهىذظت امللراٍس

 اعهىذظت اعىهشبائُت لالاعىترلهُت -

 هىذظت الاجفاالث  -

 اعهىذظت املُياهُىُت -

 هىذظت الاوعان الاي  ل جطبُلاجه -

 هىذظت الاهخاج ل امللادن -

 هىذظت اعخلذًً -

ت -  اعهىذظت اعىُراٍل

 هىذظت املواد ل جىىوعوحُا املعاخُم -

 هىذظت املواد اعزهُت -

 اععطوح ل اعخأولهىذظت  -

 هىذظت لجىىوعوحُا اعلحام -

 هىذظت اعلواعب ل اعلذد -

 هىذظت  ل جىىوعوحُا املعبوواث -

 هرزحت اعبُاهاث لمداواة عرمُاث اعخفيُع  -

 هىذظت اعخفرُم لاعخفيُع امللان بالحاظوب -

 هىذظت اعدؽىُل ل كطع امللادن -

ت -  جىىوعوحُا امللامالث الحشاٍس

 شاععمون املُياهُيي ل مخاهت اعىع -

 

المؤتمر محاور   
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: محىر            
ً
الص فة:  العلىم ثانيا  

 اعىاهو جىىوعوحُا جلىُاث -

ت املواد -   اعؽرعُت لالخالًا اعىهشلضوئُت اعىاهٍو

الث اعلاصعت املواد - الث لؤؼباه لاملـو  املـو

ت -  املواد الحٍُو

ت اعىشبون  ؤهابِب جىىوعوحُا  -  اعىاهٍو

 لاعىهشضؼطُت اعىهشلضوئُت املواد -

 لاملؼىاطِعُت اعىهشبائُت املواد -

 جىىوعوحُا الاػؽُت اعشكُلت -

 جىىوعوحُا اعبوعُرشاث ل املواد اععيرامُىُت -

 لاعىهشبائُت اعىهشلهُرُائُت اعترظِباث جطبُلاث -

 جىىوعوحُا اعطاكت املخجذدة -

اضُاث -  اعٍش

اضُاث -  اعخطبُلُت اعٍش

 لالاجفاالث امللموماث جىىوعوحُا -

 جىىوعوحُا اعفوالر -

 اعىُرُاء -

ت اعىُرُاء -  اعضساعُت ل اعخدمُمُت ل الحٍُو

اء -  اعفيًز

اء - ت اعفيًز ئُت اعزٍس  لالجٍض

اء اعبالصما -  فيًز

ت اعذًىامُيا -  الحشاٍس

 املوائع دًىامُيا  -
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: محىر            
ً
الطبية:  العلىم ثالثا  

 اعىاهو جىىوعوحُا طب -

ت إلاعىترلهُت ألاحهضة جطبُلاث -  ف  اعطب لاعبفٍش

 اعطب جطبُلاث اعميزس ف  املجاٌ  -

 اعطبُت اعىُرُاء -

ت اعىُرُاء - ت لػير اعلضٍو  اعلضٍو

ئُت اعبُوعوحُا -  الجٍض

 جمور املُاه ل اعصحت اعلامت -
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 ضوابط املؽاسهت لاعيؽش
 
ً
عنىان البحث، وعالقته برحاور املتؤثر ، وأهريته، وأهدافه، وهيكل  ومرت( ًخضرً 200)بدذلد  ًلذم اعباخث ملخفا

لآخش ؤحل  .بصيرة ذاثية مختص ة مكتىبة على الهامش، وبصىرة شخصية حديثة في أعلى الصفحةالبحث م فقا 

م 2012/آب -أغصطض/ 11 إلسظاٌ امللخفاث هو  

لجلبل املذاخالث اعثىائُت. ( word )ًشظل امللخق برمف  مالخظت:  

ذ إلاعىترلوي اعخاي :  جشظل ملخفاث ألابدار على اعبًر

sr.congress@gmail.com  
 

 بعد انعقاد املتؤثر  لنش ه في كتاب املتؤثر  الخاص على أن:
ً
   ي شل البحث كامال

  
ً
اعت اعلمرُت ممخرضما  باأـل

ً
يون جىالعه عمروضوع مدعرا ًت ٍل باملىهجُت اعلرمُت امللشلفت  ًخفف اعبدث امللذم بالجذَّ

 لامللخرذة.

  .ًيون اعبدث ضرً ؤخذ مدالس املتؤجرش 

 ذ عذد ـفداث اعبدث عً  ال    .A4)ـفدت )  20جٍض

 ( ًىخب اعبدث ببرهامجword ) 

 

 التصهيالت للباحثين
 يف كتاب خاص ابدلؤمتر. ادلشاركة نشر البحوث 
 تركيا ومن مركز اببري  -)حكومية(  جامعة أالنيا عالء الدين كيكوابت من معتمدة مشاركة شهادات ادلشاركني متنح إدارة ادلؤمتر

 الرتكي للدراسات واألحباث.
 العمل مرحلة يف هم دلن وخصوصاً  ووظيفية واجتماعية علمية شراكات وبناء ادليدان هبذا ادلهتمني مجيع مع والتواصل التعارف 

 األوىل.
 إىل ادلشاركني. دوريً  وغريها البحثية وادلواد واألنشطة الفعاليات كافة إرسال 
 مدى على والغداء اإلفطار ووجبات ادلؤمتر جلسات تنظيمواستقبال و  بغرف مزدوجة إقامة من للمؤمتر ادلصاحبة اخلدمات كافة 

 ادلؤمتر. أيم
 وتواصلية فقط دون تقدمي حبث بشرط تقدمي استمارة معلومات تشتمل على معلومات شخصية  ميكن للمهتمني احلضور

 ادلؤمتر. حضور شهادة على احلضور ومكان العمل ودفع رسوم االشرتاك، وسيحصل
 .إرسال األحباث كاملة بعد ادلؤمتر: تستقبل اللجنة ادللخصات فقط قبل انعقاد ادلؤمتر، ويتم ةمالحظ
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 مهمة مواعيد

 
 رسوم المشاركة بالمؤتمر

  يورو  055رسوم ادلشاركة ابدلؤمتر 
  ويتم تزويد ادلشارك مبطوية توضح كيفية دفع الرسوم بعد قبول  ،البنكي للمؤمترترسل الرسوم على احلساب

 .عرب االمييل مشاركته
 

 لغات المؤتمر
 اللغة العربية 
  اللغة االجنليزية 
 اللغة الرتكية 

 

 للتواصل
 يرجى التواصل على:ألي استفسار 

 واتس أو أب اتصال  
55950057757758 

 اإللكرتوين التايل: على الربيد ملخصات األحباث ترسل
sr.congress@gmail.com 

/012 2 م حزي ان -يىنيى   إلاعالن عن املتؤثر   10/

/012 2 م آب -أغصطض   آخش ؤحل الظخالم ملخفاث اعبدور 11/

/012 2 م أيلىل  -شبتربر   آخش ؤحل عمشد على امللخفاث  01/

/012 2 م  اظخلباٌ املؽاسهين )اعضُوف( 20/ أبلىل  -شبتربر 

/012 2 م / أيلىل  -شبتربر  21- 22- 23  اوللاد املتؤجرش 

/012 2 م كانىن ألاول  -ديصربر   آخش ؤحل الظخالم ألابدار واممت 01/
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