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الزمالء الكرام
يسرنا أن نعلن بأن جامعة السلطان أزلن شاه ) (USASستنظم المؤتمر العالمي الخامس للحضارة والفكر اإلسالمي في الفترة من 16
إلى  18من يوليو  2018بفندق كاشرينا @ ميرو ،في مدينة إيبوه ،بوالية فيرق ،ماليزيا .
محاور المؤتمر
سيُعقد المؤتمر تحت شعار "تأمين المستقبل"؛ لذا فإنه يرحب بالعلماء ،والمنظرين ،والباحثين ،والتدريسيين ،واإلداريين ،والمهنيين،
والعاملين ،واألفراد المهتمين من أنحاء العالم ،ومن مختلف مجاالت الخبرة ،للمشاركة بالحضور أو بتسليم أوراق بحوثهم التي تقع ضمن
نطاق شعار المؤتمر ومحاوره الفرعية اآلتية:
متعلمو اليوم ،قادة الغد.
قضايا اقتصادية.
البيئة الصحية.
اللغة الثقافية للدين.
اإلنسانية ،واألمن ،والفنون.
تسليم الملخصات والبحوث
يُرجى تحميل أو رفع الملخص أو البحث كامال في صورة ملف مايكروسوفت على هذا الرابط: http://register.wcit.my
التسجيل
يمكن التسجيل كمقدم ورقة ،أو كمشارك بالحضور في موقع المؤتمر من خالل الرابط
التالي: http://wcit.my/2018/03/29/fees-and-payment/
ضوابط أوراق المؤتمر
يجب أن تخضع أوراق المؤتمر للضوابط الخاصة باألوراق البحثية المقدمة للمؤتمر ،والتي يمكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي :
http://wcit.my/2018/03/28/formatting-guidelines-and-paper-submission/
مواعيد مهمة
آخر موعد للتسجيل المبكر 31 :مايو
آخر موعد إلرسال الملخصات 30 :إبريل
اإلشعار بقبول الملخص 14 :مايو
آخر موعد إلرسال البحث كامال مع إقرار حقوق النشر 14 :يونيو
آخر موعد للتسجيل وتأكيد الحضور 29 :يونيو
آخر موعد للدفع االلكتروني 6 :يوليو
موعد انعقاد المؤتمر 18 ,17 ,16 :يوليو
رسوم المؤتمر
من خارج ماليزيا
مقدم ورقة بحث 350 :دوالر أمريكيمشارك (التسجيل المبكر)  250دوالر أمريكيمشارك  300دوالر أمريكيمن داخل ماليزيا :
مقدم ورقة بحث  450رينجيت ماليزي-مشارك  300رينجيت ماليزي

طالب الدراسات العليا
مقدم ورقة بحث  350رينجيت ماليزيمشارك  200رينجيت ماليزياالستفسار والمراسالت
WCIT 2018 Secretariat
Universiti Sultan Azlan Shah
)(Sultan Azlan Shah University
Bukit Chandan,
33000 Bandar DiRaja Kuala Kangsar,
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الخط الساخن:
(أ.م.د .ذات الكرامة)+ 6013.864.9235 :
(د .عبد الغفار ،لألوراق العربية)+6017.257.7872 :
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فاكس:
605.773.2333+
البريد االلكتروني
(لالستفسار فقط) help@wcit.my
(السكرتارية) secretariat@wcit.my
لمزيد من المعلومات:
http://www.wcit.my
نتطلع إلى لقائكم
مع تحيات
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جامعة السلطان أزلن شاه ،ماليزيا

