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تاري خ االستحقاق لتقديم الملخصات 31 :يوليو 2020
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

سيتم ر
نش األوراق المختارة ف "الدعم" أو "مجالت أخرى" :تحليالت
 ) ESCI ،Expandeأو .SCOPUS
سيتم ر
نش األوراق الكاملة المقبولة المتبقية من  COMENG-2019ف ا لمجلة الدولية للتكنولوجيا المبتكرة واستكشاف الهندسة (عبر
اإلنترنت)  ، Open Access ،ومفهرسة بواسطة SCOPUS
ر
نش األوراق الكاملة المختارة ف المجلة العالمية لتكنولوجيا المعلومات :التكنولوجيا المنبثقة
سيتم
) : ( www.gjit.euوالمجلة العالمية لعلوم الكمبيوتر :النظرية والبحث  ( www.gjcs.eu ).مجالت ه قيد
االستعراض من  Scopusو . Web of Science
ً
باإلضافة إىل ذلك ،سيقوم المتحدثون الرئيسيون المتميون المشهورون دوليا ف هذا المجال بتقديم عروض تقديمية ف
ر ً
ً
ر
احياما.
األكي
المؤتمر .سيكون لديك أيضا فرصة لمناقشة أعمالك مع محرري المجالت
يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة ه اللغة اإلنجليية .إذا كنت ترغب بالتقديم باللغة العربية .لذلك ،يجب
عليك إرسال رسالة بريد ر
إلكيون إىل  comeng.info@gmail.comسيتم إضافة طلبك للينامج.
ر
المقيحات لمراجعات النظراء.
ستخضع جميع
ر
فرص العرض االفياضية
أفضل الجوائز الورقية والملصقات
شهادة مشاركة،
مدخل لجميع ورش العمل،
كتاب الملخصات عىل ر
اإلنينت،
لمزيد من المعلومات  ،يرج زيارة الموقع الرسم للمؤتمر comeng.info@gmail.com :
كالريفرت شبكة العلوم ( SCI- ، SSCI

اليوفسور الدكتور دوجان إبراهيم
رئيس المؤتمر

ى
يرج النقر هنا لعملية تقديم الملخصات
المؤتمرات السابقة
•
•
•
•
•

 ، 2019أنطاليا  ،تركيا
 ، 2017اسطنبول  ،تركيا
 ،2015جامعة إسطنبول أيدين  ،تركيا
 ، 2014أفسس  ،تركيا
 ، 2013أنطاليا  ،تركيا
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سيتم ر
نش جميع األوراق المقبولة ف المجلة الدولية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة (تم فهرستها ف )Scopus

المكافآت
سيتم إعطاء المكافآت أدناه .يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عىل الموقع.
 .1مكافأة أفضل ملخص للجوائز األوىل والثانية والثالثة
 .2مكافأة أفضل ملصق للجوائز األوىل والثانية والثالثة
كي الذين ن
 .3جائزة الوالء للمشار ن
يحضون مؤتمرات  COMENGخمس مرات عىل األقل

بالتعاون مع
•
•
•
•
•
•
•
•

جامعة إيفانساراي
ن
أكدني
جامعة
جامعة بهجيشهي
جامعة كيينيا
جامعة ميدلسكس
أكاديمية العالم للتعليم والبحث العلم
جمعية اإلنسان والعلوم والطبيعة والتعليم والتكنولوجيا
المجلة العالمية للتكنولوجيا) ( www.sproc.com

المجالت الداعمة:

يمكن لمحرري الدوريات نف المجالت التالية مراجعة ملخصات المؤتمر وطلب النص الكامل لألوراق المختارة عىل وجه التحديد لحكام
مجالتهم.
ن
• المجلة الدولية للتقنيات الناشئة ف التعلم (عدد خاص) ()WEB OF SCIENCE ،SCOPUS ،ERIC
• المجلة العالمية لتكنولوجيا المعلومات :التكنولوجيات الناشئة (عدد خاص) *
• المجلة العالمية لعلوم الحاسوب :النظرية والبحث (عدد خاص) *
الصفحة
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الييطانية للتكنولوجيا التعليمية ،مفهرس SSCI
• المجلة ى
• أجهزة الكمبيوتر والتعليم ،فهرسة  SSCIوSCI
• التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر SCI ،المفهرسة
واليامج نف الطب الحيوي SCI ،المفهرسة
• مجلة أساليب الكمبيوتر ى
• المجلة الدولية لتطبيقات الحوسبة عالية األداء  SCI ،المفهرسة
• المجلة الدولية للتقنيات الناشئة نف التعلم مفهرسة نف  ESCIو( Scopusيتم اختيار  15ورقة عىل شكل ورقة) (www.i-
)jet.eu
:
• المجلة العالمية لعلوم الحاسوب النظرية والبحث ()www.gjcs.eu
• المجلة العالمية لتكنولوجيا المعلومات :التقنيات الناشئة ()www.gjit.eu
• وقائع الحالية عىل التكنولوجيا
* مجلة  Scopusو  ) ESCI(Web of Scienceفي عملية التقييم .في حالة القبول ،سيتم فهرسة مقالك.

مواضيع المؤتمر
واليامج والشبكات والهندسة .لمزيد من
يتضمن  COMENG-20 20جميع المعرفة النظرية والعملية حول علوم الكمبيوتر ى
المعلوماتhttp://globalcenter.info/comeng/?page_id=30

تقديم الملخص
•
•
•
•
•

يمكن أن يكون الملخصات صفحة واحدة بطول (  500-300كلمة).

يتضمن الملخص بيان المشكلة  ،والغرض من الدراسة  ،واألساليب  ،والنتائج والحكم عىل النتائج  ،واالستنتاجات
والتوصيات .

إذا لم تكن الورقة مكتملة،فإنه يمكن إدراجها نف ر
مقيح دراستك.
اإللكي ن
ر
ن
ن
ون وأرقام هواتفهم .
المؤلفي وألقابهم وانتماءاتهم وإداراتهم وعناوين بريدهم
تضمي الملخصات أسماء
يجب
يمكن تقديم الملخصات من خالل  www.comeng.orgأو إرفاقها بـ ـ ـ comeng.info@gmail.com

يرج النقر هنا لعملية تقديم الملخصات
تقديم األوراق الكاملة
يرج النقر عىل الرابط الخاص بالقالب الورق الكامل http://globalcenter.info/comeng/?page_id=82
ى

لغة المؤتمر
•
•

لغات المؤتمر ه اللغة اإلنجليية.
يجب أن تكون الملخصات واألوراق الكاملة باللغة اإلنجليية.

المشاركة ف المؤتمر

• يمكنك المشاركة نف المؤتمر من خالل عرض تقديم للورقة أو ملصق ،لوحة وورشة عمل.
ً
جسديا تفضيل العرض التقديم ر
االفي ن
• يجب عىل المشار ن
اض .يجب أن يكون هؤالء المشاركون
كي الذين ال يستطيعون المشاركة
قد حملوا  Skypeعىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم .لمزيد من المعلومات :
http://globalcenter.info/comeng/?page_id=48

تواري خ مهمة
تقديم الملخصات
تقديم األوراق الكاملة
تاري ــخ المؤتمر
جاهزة الكاميا للنش
الصفحة
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 31يوليو 2020
 30سبتمب 2020
 30أكتوبر  01 -قاسم 2020
 14نوفمب 2020

ن
ن
يومي.
مؤلف الملخصات خالل
* بعد تاريـ ــخ التقديم  ،سيتم إبالغ
** بعد تاري خ التقديم  ،سيتم إبالغ مؤلف األوراق الكاملة خالل  4أيام.

معلومات التسجيل
التسجيل المتأخر

التسجيل المبكر

س 2020
بعد  14أغسط ي

ر
س 2020
حت  14أغسط ي

ر
اض
مشاركيافت ي

150€

75 €

180 €

90 €

ر
طالبيافتاضي
*ي

150€

70 €

180 €

80 €

ر
اض
الجمهورياالفت ي

100€

50 €

110 €

55€

* مطلوب التحقق من هوية الطالب.

مهم:
•
•
•
•
•
•
•
•

ن
ن
الينامج.
يجب عىل مؤلف واحد عىل األقل التسجيل نف غضون
أسبوعي بعد اإلخطار لتضمينه ف ى
ن
ر
ن
ن
ن
ن
المؤلفي يدفعون
ورقتي ،فإن هؤالء
المؤلفي مكتوبة ف أكي من
مؤلفي وكانت أسماء هؤالء
إذا كانت الورقة تحتوي عىل عدة
رسوم التسجيل العادية
األوراق الثانية ر
وأكي  80يورو لكل منهما.
ن
ر
يتوفر خصم جماع قدره  ٪15لستة مشار ن
كي أو أكي (باستثناء الطالب) من نفس المؤسسة ،ويتم التسجيل ف الوقت نفسه.
إذا لم يقبل المراجعون ورقتك ،فسيتم رد دفعتك .
يرج إرسال إيصال الدفع الخاص بك عىل  comeng.info@gmail.comوأيضا ال تنىس كتابة رقم()ID
عند إجراء الدفع ،ى
معرف الورقة
يجب أن تكون المقالة كاملة  3500كلمة عىل األقل وليس ر
أكي من  6000كلمة.
يمكن ر
حت ً 20
اسيداد األموال فقط ر
يوما من تاري ــخ بدء المؤتمر  ،وستحصل عىل ردك بعد أسبوع واحد من تاري ــخ االنتهاء من
المؤتمر.

الدفع المرصف
•
•

إذا كنت تفضل إجراء عملية تسجيل الدفع الخاصة بك عن طريق البنك  ،فالرجاء النقر هنا للحصول عىل معلومات عن
عملية تحويل البنك .
اإللكي ن
ر
ون
الييد
عند إجراء الدفع ،ى
يرج االحتفاظ بالمستند واستالمه من البنك الذي تتعامل معه إىل عنوان ى
ً
وأيضا ال َ
تنس كتابة رقم ( )IDمعرف الورقة .
المؤتمرcomeng.info@gmail.com ،

الدفع ببطاقة االئتمان
•

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

جهات االتصال
شبكة ر
االنينت comeng.org :
ن
ر
الييد اإللكيون comeng.info@gmail.com :
ى
+905428566055 :Whatsapp

الصفحة
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