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 تاريخ تقديم االستحقاق: 15 يناير 2019
 

 سيتم نشر أوراق كاملة مختارة في دعم شبكة تومسون رويترز المفهرسة المجالت كقضايا خاصة. للمزيد من المعلومات 

Thomson Reuters Web of Science (SSCI, SCI-Expanded or ESCI) or SCOPUS. 

 

 

البحتة والتطبيقية"االتجاهات والوقائع الجديدة وقائع التقدم في العلوم سيتم نشر األوراق الكاملة المتبقية المقبولة في "  

www.propaas.eu  

    وقدمت ايضا الى:

SCOPUS and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web 

of Science) 
 للتقييم إلدراجها في القائمة.

 

الرئيسيين المتميزين المشهورين دوليا في هذا المجال يقدمون العروض في المؤتمر. وباإلضافة إلى ذلك، سوف المتحدثين 

.سيكون لديك أيضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت األكثر احتراما  

 

 فرص العرض االفتراضي.

 

 افضل جوائز الملصقات الورقية.

 

.كتاب ملخصات اإلنترنت  

 

.كتاب البرنامج المطبوع  

http://www.ic-on.org/
http://www.propaas.eu/


 

.مجانىواى فاى   

 

.(2019مارس  08حفل عشاء )  

 

لمناطق التاريخيهجوله مجانيه في كيرنا وليفكوشا ل  

2019مارس  109في   

 

:لمزيد من المعلومات   

icon.infodesk@gmail.com 

 

 آمل أن ألتقي بكم في اسطنبول ، تركيا

 

أونساراألستاذ الدكتور سراب   

 رئيس برنامج المؤتمر

Prof. Dr. Serap Unsar 

Program Chair of the Conference 

 

 

 يرجى النقر هنا للحصول على التقديم

 

 رموز المؤتمرات السابقه

ICON-2018, Istanbul, Turkey 

 

ICON-2017, Antalya, Turkey 

 

 

 

 

mailto:icon.infodesk@gmail.com


 االيقونة السابقة للمؤتمر

 
ICON-2018: اتجاهات وقضايا جديدة بشأن التقدم في العلوم البحتة والتطبيقية 

10المجلد    (2018) 

 

ICON-2017: اتجاهات وقضايا االتجاهات الجديدة بشأن العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 (2017)   2العدد  4المجلد  

 

 

 ندوات المؤتمر
 

إدارة التمريض.: كل المعرفة النظرية والعملية حول ممارسة التمريض ، تعليم التمريض ،  ICON-2019يشمل 

 

:لمزيد من المعلومات    

http://www.globalcenter.info/ic-on/؟pageid=9 

 

 

 بالتعاون مع

Near East University 

Kıbrıs Ilım University 

Bahcesehir University 

Karadeniz Teknik University 

Trakya University 

Istanbul Arel University  

Swansea University 

 
 

 

 

 

http://www.globalcenter.info/ic-on/؟pageid=9


 دعم الصحف

يرحب بمؤلفي المقاالت المختارة لتقديم نسخة موسعة للنشر في اإلصدارات المنتظمة من المجالت التالية سمعتها ، باإلضافة 

.سبةحقوق الطبع والنشر وتسليمها إلى المجلة المناإلى نشرها في وقائع المؤتمر. يجب أيًضا توقيع نماذج   

 

 المجالت التي تم تأكيدها حتى اآلن )من المتوقع وجود ردود أخرى في األيام التالية(

 

Acta Paulista De Enfermagem (Indexed in SSCI) 

 

Archives of Psychiatric Nursing (Indexed in SSCI) 

 

British Journal of Health Psychology (Indexed in SSCI) 

Education and Science Journal (Indexed in SSCI) 

European Journal of Cardiovascular Nursing (Indexed in SSCI) 

European Journal of Oncology Nursing (Indexed in SSCI) 

Gastroenterology Nursing (Indexed in SSCI) 

Issues in Mental Health Nursing (Indexed in SSCI) 

Journal of Advanced Nursing (Indexed in SSCI) 

Journal of Continuing Education in Nursing (Indexed in SSCI) 

Journal of Nursing Administration (Indexed in SSCI) 

Nursing Research (Indexed in SSCI) 

International Journal of Emerging Trends in Health Sciences 

Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues 

Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives 

 



 تقديم الخالصات

)كلمة و ان يكون الخالصات على صفحة طويله. 350-250 ) 

المشكلة لغرض دراسة االساليب, النتائج, االستنتاجات والتوصيات.يتضمن البيان مجردة   

 اذا كانت ورقتك غير متكتمله يمكن ان تتضمن فقط دراسه االقتراح.

يجب ان تدرج هذه الخالصات بكتابه  ااسماء المؤلف وااللقاب, واالدارات, واالقسام, عناوين البريد االلكترونى وارقام 

.الهواتف  

:خصات من خالليمكن تقديم المل   

www.ic-on.org أو إرفاقها على icon.infodesk@gmail.com 

 

 لغة المؤتمر

 لغة المؤتمر هي اإلنجليزية والعربية.

 يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليزية.

 

 االشتراك فى المؤتمر

حلقة العمل.يمكنك المشاركة فى المؤتمر مع الورق او ملصق تقديم ,لوحة عرض,   

المشاركين الذين ال يستطيعون المشاركة فعليا بامكانهم ان يفضلو عرض ظاهرى. يجب على هؤالء المشاركين تحميل برنامج 

 سكايب على كومبيوتراتهم. لمزيد من المعلومات

http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=21 

 

 التواريخ المهمه

 January 2019 15 التقديم الملخصي المتاخر

 March 01, 2019 تقديم كامل ورقه المراسالت

 January 20, 2019 التسجيل المبكر

 March 2019 09-07 مواعيد المؤتمر

 May 30, 2019 كاميرا جاهزة للنشر

.الملخصات في يومينبعد تاريخ التقديم، سيتم إخطار مؤلفي   

أيام 4بعد تاريخ التقديم، سيتم إخطار أصحاب ورقة كاملة في  .  

http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=21


 يرجى النقر هنا للحصول على استمارات التقديم

 

 التسجيل

المبكر التسجيل رسوم   

January 20, 2019 

المتأخر التسجيل رسوم  

January 20, 2019 

 

 مكتب التسجيل

 

 المشارك

 

180€ 

 

200€ 

 

230€ 

 

 االفترضيه

 

150€ 

 

180€ 

 

200€ 

 

 الطالب

 

150€ 

 

180€ 

 

200€ 

 

 الحضور

 

100€ 

 

110€ 

 

120€ 

 €75 €60 €50 مرافقه الشخص

€= EURO 
الطالب هوية من التحقق مطلوب  

 

 النقاط المهمه:

البرنامج. في إدراجه بعد أسبوعين غضون في يسجل أن األقل علی واحد مؤلف علی يجب  

 المؤلفون فيجب على هؤالء ورقتين، من أكثر في مكتوبين المؤلفين وهؤالء متعددين اسماء مؤلفين على تحتوي الورقة كانت إذا

العادي. التسجيل بدفع  

منهما لكل يورو 001 أكثر وأوراق *الثانية            

الوقت. نفس في ويسجلون المؤسسة، نفس الطالب(  من أكثر)باستثناء أو مشاركين 6 ل٪ 15 بنسبة جماعي خصم يتوفر  

.كلمة 6000كلمة على األقل وليس أكثر من  3500يجب أن يكون المقال كامالً   



.إذا لم يتم قبول الورقة من قِبل المراجعين ، فسيتم رد دفعتك  

 

  عند إجراء الدفع ، يرجى فحص إيصال الدفع الخاص بك إلى

icon.infodesk@gmail.com  

.وال تنس أيًضا كتابة رقم معّرف الورق  

 

   يتم تحرير أوراقك وفقًا لـ

APA Style of the template  

.لذلك قد يزيد عدد صفحاتك   

 

انتهاء يوًما من تاريخ بدء المؤتمر ، وستحصل على المبلغ المسترد بعد أسبوع من تاريخ  20ال يمكن استرداد األموال إال قبل 

.المؤتمر  

 

 االقامة

يورو للغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة. 100إلى  40تتراوح أسعار الفنادق التالية من   

Acapulco Resort & Convention & SPA*****, Adres: Catalkoy, Kyrenia, Turkish Republich of 

Northern Cyprus, Girne, , Telefon: +90 392 650 45 00 https://www.acapulco.com.tr/ 

 

Park Palace Hotel***, Adres: 7, Ömer Sami Çoşar Sokak, Girne 9600,  

Telefon: +90 392 815 58 59, http://parkpalacekyrenia.com/  

 

Büyük Anadolu Girne Hotel****, Adres: Lefkoşa-Girne Anayolu, Girne 

Telefon: +90 0548 856 90 08 http://www.buyukanadolugirne.com/  

 

 سيتم اإلعالن عن المزيد من الفنادق...
 

 

 النقل
 

Lefkosa -Ercan (ECN) المطار إلى كيرينيا (Girne) المواصالت 

 

 

mailto:icon.infodesk@gmail.com
https://www.acapulco.com.tr/
http://parkpalacekyrenia.com/
http://www.buyukanadolugirne.com/


 

 الخيار 1: تقدم خدمات النقل بواسطه باصات كيبهاس النقل من مطار ليفكوشا )ايرجان( الى كيرنا )كيرينيا(

 

  الرسم حوالي 15 ليرة تركية )3 يورو(

http://kibhas.org/ 

 

الخيار 2: عادة في قبرص يتم توفير النقل عن طريق سيارات األجرة. يتم تطبيق التاكسي في سيارات األجرة. إذا كنت ترغب 

 في ذلك ، يمكنك الذهاب إلى كيرينيا ومن ثم يمكنك ركوب سيارة أجرة من كيبهاس للذهاب إلى الفندق.

 

 الخيار 3: يمكنك الذهاب إلى فندقك من ليفكوشا )ارجان( الى كيرنا

بسيارة األجرة. إذا كنت شخًصا واحدًا يكلف حوالي 20 يورو ، ولكن إذا كنت أكثر من شخص واحد ، يمكنك مشاركة هذا 

 المبلغ. إذا كنت 4 أشخاص ، نقترح عليك أن تذهب بسيارة أجرة.

. 

الخيار 4: هناك أنواع مختلفة من السيارات التي يمكنك استئجارها بأسعار رخيصة. يمكنك استئجار سيارة وتوفير وسائل النقل 

 الخاصة بك بنفسك.

 

 

 الدفع المصرفية:

يرجى الضغط هنا للحصول على معلومات التحويل المصرفي الدفع.إذا كنت تفضل إجراء الدفع الخاص بك عن طريق البنك،   

الوثيقة أو تحميل من البنك الخاص بك وإرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني  تفحصعند إجراء الدفع الخاص بك يرجى 

 للمؤتمر مع كتابه ايدي)معرف( الورق :

icon.infodesk@gmail.com  +write paper ID. 

 

 بطاقة االئتمان الدفع:

يرجى الضغط هنا للحصول على بطاقة االئتمان الدفعإذا كنت تفضل إجراء الدفع الخاص بك عن طريق بطاقة االئتمان،   

 

 

www.ic-on.org 

MORE INTERNATIONAL CONFERENCES 
Please visit www.awer-center.org 

Please do not reply to this email address.  It is for sending only. 

Apologies for cross-postings. Please send to interested colleagues and students. 

Apologies for cross-postings. Please send to interested colleagues and students. 
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