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اض  حات عن المؤتمر االفتر  دعوة لتقديم مقتر

19)-COVID  عىل جائحة50خصم ٪(  

  للتمريض الرابع   المؤتمر الدول  

(ICON- 2020  ) 
 جامعة برشلونة 

 إسبانيا  برشلونة،
 2020أيلول    5 – 3

on.org-www.ic 

 2020حزيران  6 :  تقديم الملخصاتتاري    خ 

  مجلة مفهرسة بواسطة •
 
بعد عملية المراجعة ودفع رسوم  (ESCI) ) شبكة العلوم أو Scopus يمكنك نشر مقالك ف

 …للمزيد من المعلومات   تسجيل إضافية. 

  SSCI ،   SCI-   SCI-Expanded )لشبكة العلوم    تحليالت كالريفرت المدعومة من نشر األبحاث الكاملة المختارة سيتم  •
 المجالت المفهرسة كما القضايا الخاصة   SCOPUS   ( أو ESCI   أو

   مقبولة   كاملةال المتبقية  وراقسيتم نشر األ •
  العلوم البحتةجديدة بشأن التقدم  وقضايا  اتجاهات  " ف 

 ف 
  )شبكة العلوم     CPCI كالريفرتوقائع المؤتمر تحليالت   و  SCOPUS   وقدم أيضا ل ( www.propaas.eu ) والتطبيقية"

ISI)     القائمة  
 …         لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا  .  للتقييم لتضمينها ف 

ون •   هذا المجال بتقديم عروض  و  باإلضافة إل ذلك ، سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتمي  
 
 ف
ً
 تقديم  المشهورون دوليا

  المؤتمر
 
ا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت  .ف

ً
  سيكون لديك أيض

ً
اما  .األكير احير

ية. إذا كنت ترغب بالتقديم باللغة العربية. لذلك، يجب  • يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة ه  اللغة اإلنجلي  
  إل

ون  نامجسيتم إضافة طلبك  icon.infodesk@gmail.com   عليك إرسال رسالة بريد إلكير  .لليى

•   
اض   فرص العرض االفتر

(  فضل ورقة والملصقاتجوائز أل •  )بوستر

نت  •  كتاب الملخصات عتر اإلنتر

كيةicon.infodesk@gmail.com  يمكن إرسال الملخصات إىل • ية والتر   باللغتي   اإلنجلت  
ون  يد اإللكتر  .عتر التر

  
  
  

 تركيا التقنية،جامعة كاردينت    نورال،نشين 
 المؤتمر  رئيس برنامج

  
  

 يرجى النقر هنا لتقديم الملخص

  
  

 السابقة ICONمؤتمرات 
• ICON-201 9 ،  ص ينيا ، شمال قتر  كت 

• ICON-2018 ، اسطنبول ، تركيا 

• ICON-2017 ، أنطاليا ، تركيا 

 

 المكافآت

 يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل الموقع.  سيتم إعطاء المكافآت أدناه. 
 ثالثيةالثانية و الو  األوىل للجائزةملخص  ألفضلمكافأة . 1
 ةوالثالث ةوالثاني األوىلللجائزة -بوستر  –ملصق فضل مكافأة أل. 2

ون3  عىل األقل  خمس مرات   ICON مؤتمرات . جائزة الوالء للمشاركي   الذين يحض 
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 المؤتمرموضوعات  
 كل المعرفة النظرية والعملية حول ممارسة التمريض ، تعليم التمريض ، إدارة التمريض.   ICON-2020يشمل 

 on/?page_id=9-http://www.globalcenter.info/ic لمزيد من المعلومات 
  
  

 مع بالمشاركة
 جامعة جونز هوبكت    •

ق األدن   •  جامعة الشر

 جامعة بهجيشهت   •

 جامعة كارادينت   تكنيك •

 جامعة تراكية •

 جامعة اسطنبول اريل •

 جامعة سوانس   •

 
 المجالت الداعمة

  المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر  يمكن
وجه التحديد لحكام لألوراق المختارة عىل النص الكامل  وطلبلمحرري الدوريات ف 

 مجالتهم. 
    Enfermagem  Acta Paulista De Enfermagem -إنفرماجر   اكتا باوليستا دي  مجلة •

   (SSCI)المفهرسة ف 

•   
 ( SSCIمحفوظات التمريض النفس  )المفهرسة ف 

•   
يطانية لعلم النفس الصحة )مفهرسة ف   ( SSCIالمجلة التر

•   
 ( SSCIالمجلة األوروبية للتمريض القلب واألوعية الدموية )مفهرسة ف 

•   
 ( SSCIالمجلة األوروبية للتمريض األورام )مفهرسة ف 

•   
 ( SSCIتمريض أمراض الجهاز الهضم  )المفهرسة ف 

•   
  تمريض الصحة العقلية )مفهرسة ف 

 (SSCIقضايا ف 

•   
 ( SSCIمجلة التمريض المتقدم )مفهرسة ف 

•   
  التمريض )مفهرسة ف 

 (SSCIمجلة التعليم المستمر ف 

•   
 ( SSCIمجلة إدارة التمريض )مفهرسة ف 

•   
 ( SSCIأبحاث التمريض )مفهرسة ف 

  العلوم الصحية •
 المجلة الدولية لالتجاهات الناشئة ف 

 : اتجاهات وقضايا جديدة المجلة العالمية لبحوث علم النفس •

  المدارس: وجهات نظر الحالية  •
 مجلة العالمية من التوجيه واإلرشاد ف 

 
 الملخصات التقديم

  يمكن أن تكون الملخصات  •
   كلمة(.  500-300) بطول  واحدة صفحةف 

 . والتوصياتواالستنتاجات  ،والحكم عىل النتائج والنتائج والطرق، الدراسة،والغرض من  المشكلة،بيان    الملخص ويشمل •

  إمكانك تضمينها ف مكتملة،لم تكن الورقة  إذا  •
ح  ف   . دراستكمقتر

  وأرقام هواتفهم.   •
ون   يجب تضمي   الملخصات أسماء المؤلفي   وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم اإللكتر

 icon.infodesk@gmail.com  إرفاقه بــــ  أو on.org-www.ic   خالليمكن تقديم الملخصات من  •
  

 

 يرجى النقر هنا لتقديم الملخص
  
  

 لغة المؤتمر

ية •  .لغات المؤتمر ه  اللغة اإلنجلي  
يةيجب أن تكو  •  .ن الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجلت  

  المؤتمر 
 
 المشاركة ف

http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=9
http://www.ic-on.org/
mailto:icon.infodesk@gmail.com
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  المؤتمر   •
 
 . العملورشة و ولوحة (، )البوستر  الملصقأو  ورقةمن خالل عرض يمكنك المشاركة ف

.  التقديم   ويفضلون العرض المشاركون الذين ال يمكنهم المشاركة جسدًيا  •  
اض   Skypeيجب عىل هؤالء المشاركي   تحميل  االفتر

 عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 

   on/?page_id=21-http://www.globalcenter.info/ic     لمزيد من المعلومات:   •

 تواري    خ مهمة 

 2020  حزيران   6   21    للملخصات    التقديم •

 2020آب    2    ما الكاملة األوراق    التقديم •

  2020أيلول    5-  3     07   المؤتمرتاريــــخ   •

ا للنشر   •    2020أيلول    20    قد جاهزية الكامت 
  الملخصات خالل يومي    *

 .بعد تاري    خ التقديم ، سيتم إخطار مؤلف 
**   

  غضون  األوراق بعد تاري    خ التقديم ، سيتم إخطار مؤلف 
 
 . أيام 4الكاملة ف

 
 معلومات التسجيل 

 التسجيل المبكر   
 2020حزيران    21حتر  

 التسجيل المتأخر 

 2020حزيران    21 بعد

 مكتب التسجيل 
  

 €  230 €  200 €  180 مشارك ال

اضاال  €  200 €  180 €  150 ية فير

 €  200 €  180 €  150 *  الطالب

 €  120 €  110 €  100 جمهور ال

 €  75 €  60 €  50 الشخص المرافق 
  
 

 هوية الطالب. التحقق من  مطلوب *  

 
 مهم: 

نامج.  مؤلفيجب عىل  •   التر
  غضون أسبوعي   بعد اإلشعار بإدراجه ف 

 واحد عىل األقل التسجيل ف 
  أكتر من  •

،ور إذا كانت الورقة تحتوي عىل مؤلفي   متعددين وتم كتابة أسماء هؤالء المؤلفي   ف  يدفعون فإن هؤالء المؤلفي    قتي  
 عاديةالتسجيل الدفعات 

  والمزيد من األوراق   •
  يورو لكل منهما.  100الثان 

  نفس الوقت.  مع المؤسسة،مشاركي   أو أكتر )باستثناء الطالب( من نفس  6 لـ ٪15يتوفر خصم جماع  بنسبة  •
 التسجيل ف 

•   
ا
 كلمة  6000كلمة عىل األقل وليس أكتر من   3500من  يجب أن يكون المقال كامل

،إذا لم يتم قبول الورقة من ِقبل   •  فسيتم رد دفعتك.  المراجعي  

ا كتابة رقم icon.infodesk@gmail.com   إىل إيصال الدفعإرسال يرجر  بك،الخاص  عند إجراء الدفع •
ً
 (ID) وال تنس أيض

 ةمعّرف الورق

ا لـتوثيق  •
ً
 . أوراقك  عدد صفحات، لذلك قد يزيد  APAنمط التوثيقأوراقك وفق

داد األموال إال قبل  • د بعد أسبوع من تاريــــخ انتهاء  المؤتمر،يوًما من تاريــــخ بدء  20ال يمكن استر وستحصل عىل المبلغ المستر
 المؤتمر. 

 
 

 التسجيل المبكر 

 2020 أغسطس 17   حتر 

 التسجيل المتأخر 

 2020 أغسطس 17 بعد

 

90 € 180 € 75 € 150€   
اض   مشارك افتر

80 € 180 € 70 € 150€ *   
اض   طالب افتر

55€ 110 € 50 € 100€   
اض   الجمهور االفتر

http://www.globalcenter.info/ic-on/?page_id=21
mailto:icon.infodesk@gmail.com
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 الدفع المرصفية  
 

عن  معلومات فالرجاء النقر هنا للحصول عىل إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك ، •
  . عملية تحويل البنك

يله من ب االحتفاظيرجر  الدفع،عند إجراء  •   من ثم  البنك الذي تتعامل معه و المستند أو تت  
ون  يد اإللكتر إرساله إىل عنوان التر

 ةمعرف الورق (IDرقم ) وأيضا ال تنس أن تكتب   icon.infodesk@gmail.com   للمؤتمر،

 
 الدفع ببطاقة االئتمان

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

 : للتواصل 

نت:     on.org-www.ic عىل شبكة اإلنتر

 :  
ون  يد اإللكتر  icon.infodesk@gmail.com   التر

  + Whatsapp :  55 -60-90 542 856ال 
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