
 المؤتمر الدولي للدراسات العثمانية

 مركز الدراسات العثمانية والتركية :المنظم

 / اسطنبول 2023 سرما 10-11

 

في  2023 مارس 11إلى  10نيابة عن اللجنة المنظمة، يسرنا أن نعلن أن المؤتمر الدولي للدراسات العثمانية سينعقد في الفترة من 

المؤتمر بطريقة مختلطة، مما سيسمح بالمشاركة الفعلية  بالحضور على عين المكان وعبر اإلنترنت، اسطنبول، تركيا. سيتم تنظيم 

 ويسعى المؤتمر إلى المساهمة في تقديم نتائج بحثية جديدة بخصوص جميع جوانب الدراسات العثمانية.

 

هم ونتائج البحوث حول جميع جوانب الدراسات يهدف المؤتمر إلى الجمع بين كبار العلماء األكاديميين والباحثين لتبادل خبرات

العثمانية. كما يوفر المنتدى الفضاء الرئيسي متعدد التخصصات للقاء العلماء والباحثين وطالب الدراسات العليا لتقديم أحدث نتائج 

 جميع أنحاء العالم. أبحاثهم وأفكارهم وتطبيقاتهم. سيجمع المؤتمر بين كبار العلماء األكاديميين والباحثين والعلماء من

 

يهدف المؤتمر إلى توفير منتدى علمي لجميع الباحثين الدوليين المرموقين في جميع أنحاء العالم وإتاحة التبادل التفاعلي ألحدث 

 بحوثهم.

 

 لغات المؤتمر

 التركية ، اإلنجليزية ، العربية ، الفرنسية ، الروسية

 

 مواضيع المؤتمر

 الدين والمجتمع

 فيذ السياسةتأثير الدين على هيكلة / تن

 العالقات بين المسلمين وغير المسلمين

 الدولة والمجتمع

 ارتداد المرتدين

 حركات المنشقة

 المؤسسات ومكانتها في البنية االجتماعية

 السياسة والقانون

 االدارة

 الهيكل اإلداري والبيروقراطي

 الفكر والممارسة القانونية

 الكالسيكية الحديثةالتغييرات القانونية والسياسية في الفترة 

 اقتصاد

 عالقات اإلنتاج واالستهالك

 الهيكل المالي المالي

 عمل الهيكل التجاري



 التجارة العالمية

 التعدين

 الجيش والحرب

 تنظيم الجيش

 منظمة إكسبيديشن

 صناعة الحرب

 عالقة اقتصاد الحرب

 البحرية العثمانية

 المؤرخون العثمانيون

 سليمان الرائع

 ل العثمانيالضرائب والتموي

 السلطان الثالث. عهد سليم

 البحرية العثمانية

 العمارة العثمانية

 جيش األرض العثماني

 التربية في العالم العثماني

 مجموعات األقليات تحت الحكم العثماني

 دور المرأة في الحكم العثماني

 العلم والتكنولوجيا والفكر

 الفلسفة والالهوت والتصوف الفكر

 علم

 علوم طبية

 اإلنتاج الصناعي والعسكري

 التفاعالت الثقافية / الفكرية

 الصحة في الدولة العثمانية

 السياسات الصحية

 الطب الشعبي

 األمراض

 االستجمام والترفيه

 مطبخ عثماني

 األزياء والديكور

 المستكشفون العثمانيون والجغرافيون ورسامو الخرائط

 الحركة الصهيونية في العهد العثماني

 رم والقوزاقتتار الق



 الشعر التركي القديم والجديد

 الدخول إلى منطقة القوقاز

 ترانسيلفانيا العثمانية

 العالقات العثمانية الكردية

 اليهود السفارديم في العالم العثماني

 راغوزا )دوبروفنيك( والعثمانيون

 رودس ومالطا في العصر العثماني

 التنظيمات ، عصر اإلصالح

 الشباب األتراك "

 "العثمانيون الجدد"

 العثمانيون في الحرب العالمية األولى

 صعود الجمهورية التركية

 دور القوات المسلحة في السياسة التركية الحديثة

 النهضة اإلسالمية والميول المعادية للجمهورية في تركيا الحديثة

 العالقات الدولية والدبلوماسية

 السياسة الخارجية

 الوصايا والمعاهدات

 السفارات

 األمن واالستخبارات

 العالقات الخارجية للعثمانيين مع أي مما يلي:

 هنغاريا

 بولندا

 روسيا

 هابسبورغ

 فرنسا

 مدينة البندقية

 إيران الصفوية

 اإلرث العثماني والحركة القومية في:

 اليونان

 أرمينيا

 يوغوسالفيا

 ألبانيا

 بلغاريا

 رومانيا



 قبرص

 فلسطين

 إسرائيل

 مصر

 السودان

 لعراقا

 سوريا

 لبنان

 شبه الجزيرة العربية

 اليمن

 دول الخليج

 ليبيا

 تونس

 الجزائر

 أذربيجان

 الشيشان

 اللهجات التركية وآدابها

 دراسات مقارنة 

 اللغة التركية القديمة والتاريخ

 اآلداب التركية التاريخية

 العالقة والتفاعل بين اآلداب التركية والعالمية

 اللهجات التركية المعاصرة

 اآلداب التركية المعاصرة

 تاريخ العالم التركي

 جغرافيا العالم التركي

 طريق الحرير والقضايا االقتصادية للعالم التركي

 المجتمعات والثقافة التركية

 قضايا الشباب في العالم التركي

 التفاعل والعالقات بين األتراك في العالم التركي

 يةتاريخ الدول والمجتمعات األوروبية اآلسيو

 القيم التاريخية لعلم اآلثار أوراسيا

 مناهج وتطبيقات مبتكرة في التعليم في المنطقة

 مشاكل بيئية في العالم التركي

 قضايا الدين والمعتقد في العالم التركي



 العالقات بين الثقافات في أوراسيا

 دراسات العلوم الشعبية في المجتمعات التركية

 تاريخ الموسيقى

 والفنون في العالم التركيالفنون الجميلة 

 اإلعالم واالتصال في العالم التركي والمجتمعات الحديثة

 الفولكلور والدراسات التركية العالمية

 دراسات فنية في العالم التركي

 المشاكل اإلقليمية والحلول في أوراسيا

 العالقات السياسية لدول المنطقة والمجتمعات

 العالم التركي والسياسة الدولية

 طاقة في أوراسياال

 المشاكل االقتصادية في العالم التركي

 العالقات االقتصادية والتعاون والتكامل في أوراسيا

 السياسات النقدية والمالية في الجمهوريات التركية

 التاريخ االقتصادي في العالم التركي

 نهج إدارة األعمال واإلدارة في الجمهوريات التركية

 وريات التركيةريادة األعمال في الجمه 

 الدين والفلسفة والقانون في العالم التركي

 المشاكل االجتماعية والحلول في العالم التركي

 جغرافيا العالم التركي ودراسات الجغرافيا

 السياحة والتطبيقات اإلقليمية

 دراسات المرأة في العالم التركي

 تقديم الملخصات

المكتوبة باللغات اإلنجليزية والتركية والفرنسية والعربية والروسية والتي ترتبط  يرحب منظمو المؤتمر بالمشاركات عبر اإلنترنت

 ارتباًطا وثيقًا بالمجاالت المحددة في الدعوة للمشاركة.

 كلمة ويجب أن يشير بوضوح إلى المشكلة واألهداف وطرق البحث والنتائج واالستنتاجات. 400يجب أال يتجاوز الملخص 

 info@ottomanconference.orgيرجى مالحظة أنه سيتم قبول الطلبات عبر البريد اإللكتروني فقط :  

 .2023 فبراير 25الى غاية 

 ننصح المؤلفون أيًضا بمراجعة ملخصاتهم. سيظهر أي خطأ في التدقيق اإلمالئي أو النحوي أو البيانات في الطباعة.

للمؤتمر. إذا تم تقديم الملخص من قبل اثنين من المؤلفين، يجب أن يقوم كالهما بالتسجيل  ال يشمل تقديم الملخصات التسجيل الرسمي

 الرسمي.

يتم تقييم واختيار الملخصات والنصوص الكاملة وفقًا لمراجعات الحكام المزدوجة من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر والعلماء 

 المتخصصين في هذا المجال

 تقديم النص الكامل



 2023 فبراير 25الى غاية  info@ottomanconference.orgإلى  word / docيجب عليك إرسال ورقتك البحثية على شكل  

 لقب المؤلف المراسلباسم و يجب تسمية الملف 

ق من أن نصك يتوافق مع النموذج. على وجه التحديد، تحقق من مظهر العنوان و المؤلف، ومظهر قبل إرسال ورقتك النهائية، تحق

عناوين األقسام، والهوامش، ومقاييس العمود والميزات األخرى. يرجى التأكد من تجنب استخدام اللغات األخرى في األشكال 

 من ذوي الخبرة في هذا المجال قبل تقديمها. والجداول. يجب فحص األوراق من قبل متحدث اللغة اإلنجليزية األم

 الحظ أيًضا أنه يمكنك إرسال النص الكامل بعد إتمام اجراءات التسجيل.

 

 القواعد االرشادية

 الملخص / إرشادات النص الكامل

لكتروني والملخص نقطة. )يجب أن يكون عنوان المقالة وأسماء المؤلفين والمؤسسات وعناوين البريد اإل 12تايمز نيو رومان ،  -

 نقطة. بالنسبة ألجزاء مثل الرسومات والجداول، يمكن للمؤلف تحديد الحجم بالطريقة األنسب( 12وجميع الكلمات الرئيسية بحجم 

 1.25التباعد بين األسطر  -

 ال تضع مسافة في بداية الفقرة من اليسار. -

 يجب كتابة العناوين الرئيسية بأحرف كبيرة وغامقة -

 APAاستخدام أسلوب االقتباس  يمكنك -

 صفحات على األقل. 10يجب أن تتكون النصوص الكاملة الخاصة بك من  -

 يجب أن تظهر أقسام الملخص، المقدمة، البحث، النتائج، الخاتمة والمراجع تحت عناوين منفصلة في نصوصك الكاملة. -

 

 التسجيل والدفع

 المتقدمين  إتمام اجراءات التسجيل عن طريق دفع رسوم التسجيل.من أجل المشاركة في المؤتمر، يتعين على جميع 

 الحظ أن إجراءات الدفع ستتم بمجرد قبول ورقتك من قبل الحكام.

 دوالًرا أمريكيًا 55ليرة تركية /  450رسوم االشتراك العادية: 

 الفردي(دوالًرا أمريكيًا )صالحة ألوراق المؤلف  30ليرة تركية /  250رسوم مشاركة الطالب: 

 .2023 فبراير 25 سيتم اإلعالن عن الحساب المصرفي ورابط الدفع هنا في

 

 طريقة المشاركة

 نحن نقدم بديلين

 المشاركة وجهاً لوجه في قاعة اجتماعات اسطنبول الكبرى -

 حسب التطورات اإليجابية فيما يتعلق بالجائحة.

  Zoomالمشاركة عبر اإلنترنت عن طريق برنامج  -

 أسئلتك واقتراحاتك حول المؤتمر إلى عنوان البريد اإللكترونيأرسل 

info@ottomanconference.org 

 اتصل بنا

 راسلنا بالبريد اإللكتروني إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات. يسعدنا الرد على أسئلتك وتنظيم لقاء معك.



 أسئلتك وتعليقاتك مهمة بالنسبة لنا.

 


