
 المؤتمر الدولي للدراسات العثمانیة

 مركز الدراسات العثمانیة والتركیة :المنظم

 / اسطنبول 2022فبرایر  11-13

 

في  2022فبرایر  13إلى  11نیابة عن اللجنة المنظمة، یسرنا أن نعلن أن المؤتمر الدولي للدراسات العثمانیة سینعقد في الفترة من 
المؤتمر بطریقة مختلطة، مما سیسمح بالمشاركة الفعلیة  بالحضور على عین المكان وعبر اإلنترنت، اسطنبول، تركیا. سیتم تنظیم 

 ویسعى المؤتمر إلى المساھمة في تقدیم نتائج بحثیة جدیدة بخصوص جمیع جوانب الدراسات العثمانیة.

 

ھم ونتائج البحوث حول جمیع جوانب الدراسات یھدف المؤتمر إلى الجمع بین كبار العلماء األكادیمیین والباحثین لتبادل خبرات
العثمانیة. كما یوفر المنتدى الفضاء الرئیسي متعدد التخصصات للقاء العلماء والباحثین وطالب الدراسات العلیا لتقدیم أحدث نتائج 

 جمیع أنحاء العالم. أبحاثھم وأفكارھم وتطبیقاتھم. سیجمع المؤتمر بین كبار العلماء األكادیمیین والباحثین والعلماء من

 

یھدف المؤتمر إلى توفیر منتدى علمي لجمیع الباحثین الدولیین المرموقین في جمیع أنحاء العالم وإتاحة التبادل التفاعلي ألحدث 
 بحوثھم.

 

ضع الذي ال یزال ) العالمیة، فقد أدى ذلك إلى تقیید حركة السفر بالنسبة لمعظم البلدان وبسبب الو COVID-19نظًرا لحالة الجائحة ( 
 غیر واضح، تقدم اللجنة المنظمة أیًضا امكانیة المشاركة عبر اإلنترنت مع  امكانیة  المشاركة عبر ارسال الفیدیو االفتراضي.

 

 لغات المؤتمر

 التركیة ، اإلنجلیزیة ، العربیة ، الفرنسیة ، الروسیة

 

 مواضیع المؤتمر

 الدین والمجتمع

 فیذ السیاسةتأثیر الدین على ھیكلة / تن

 العالقات بین المسلمین وغیر المسلمین

 الدولة والمجتمع

 ارتداد المرتدین

 حركات المنشقة

 المؤسسات ومكانتھا في البنیة االجتماعیة

 السیاسة والقانون

 االدارة

 الھیكل اإلداري والبیروقراطي

 الفكر والممارسة القانونیة

 الكالسیكیة الحدیثةالتغییرات القانونیة والسیاسیة في الفترة 

 اقتصاد



 عالقات اإلنتاج واالستھالك

 الھیكل المالي المالي

 عمل الھیكل التجاري

 التجارة العالمیة

 التعدین

 الجیش والحرب

 تنظیم الجیش

 منظمة إكسبیدیشن

 صناعة الحرب

 عالقة اقتصاد الحرب

 البحریة العثمانیة

 المؤرخون العثمانیون

 سلیمان الرائع

 والتمویل العثمانيالضرائب 

 السلطان الثالث. عھد سلیم

 البحریة العثمانیة

 العمارة العثمانیة

 جیش األرض العثماني

 التربیة في العالم العثماني

 مجموعات األقلیات تحت الحكم العثماني

 دور المرأة في الحكم العثماني

 العلم والتكنولوجیا والفكر

 الفلسفة والالھوت والتصوف الفكر

 علم

 طبیةعلوم 

 اإلنتاج الصناعي والعسكري

 التفاعالت الثقافیة / الفكریة

 الصحة في الدولة العثمانیة

 السیاسات الصحیة

 الطب الشعبي

 األمراض

 االستجمام والترفیھ

 مطبخ عثماني

 األزیاء والدیكور



 المستكشفون العثمانیون والجغرافیون ورسامو الخرائط

 الحركة الصھیونیة في العھد العثماني

 ر القرم والقوزاقتتا

 الشعر التركي القدیم والجدید

 الدخول إلى منطقة القوقاز

 ترانسیلفانیا العثمانیة

 العالقات العثمانیة الكردیة

 الیھود السفاردیم في العالم العثماني

 راغوزا (دوبروفنیك) والعثمانیون

 رودس ومالطا في العصر العثماني

 التنظیمات ، عصر اإلصالح

 "الشباب األتراك 

 "العثمانیون الجدد"

 العثمانیون في الحرب العالمیة األولى

 صعود الجمھوریة التركیة

 دور القوات المسلحة في السیاسة التركیة الحدیثة

 النھضة اإلسالمیة والمیول المعادیة للجمھوریة في تركیا الحدیثة

 العالقات الدولیة والدبلوماسیة

 السیاسة الخارجیة

 الوصایا والمعاھدات

 السفارات

 األمن واالستخبارات

 العالقات الخارجیة للعثمانیین مع أي مما یلي:

 ھنغاریا

 بولندا

 روسیا

 ھابسبورغ

 فرنسا

 مدینة البندقیة

 إیران الصفویة

 اإلرث العثماني والحركة القومیة في:

 الیونان

 أرمینیا

 یوغوسالفیا



 ألبانیا

 بلغاریا

 رومانیا

 قبرص

 فلسطین

 إسرائیل

 مصر

 السودان

 لعراقا

 سوریا

 لبنان

 شبھ الجزیرة العربیة

 الیمن

 دول الخلیج

 لیبیا

 تونس

 الجزائر

 أذربیجان

 الشیشان

 اللھجات التركیة وآدابھا

 دراسات مقارنة 

 اللغة التركیة القدیمة والتاریخ

 اآلداب التركیة التاریخیة

 العالقة والتفاعل بین اآلداب التركیة والعالمیة

 اللھجات التركیة المعاصرة

 اآلداب التركیة المعاصرة

 تاریخ العالم التركي

 جغرافیا العالم التركي

 طریق الحریر والقضایا االقتصادیة للعالم التركي

 المجتمعات والثقافة التركیة

 قضایا الشباب في العالم التركي

 التفاعل والعالقات بین األتراك في العالم التركي

 اآلسیویةتاریخ الدول والمجتمعات األوروبیة 

 القیم التاریخیة لعلم اآلثار أوراسیا



 مناھج وتطبیقات مبتكرة في التعلیم في المنطقة

 مشاكل بیئیة في العالم التركي

 قضایا الدین والمعتقد في العالم التركي

 العالقات بین الثقافات في أوراسیا

 دراسات العلوم الشعبیة في المجتمعات التركیة

 تاریخ الموسیقى

 الجمیلة والفنون في العالم التركيالفنون 

 اإلعالم واالتصال في العالم التركي والمجتمعات الحدیثة

 الفولكلور والدراسات التركیة العالمیة

 دراسات فنیة في العالم التركي

 المشاكل اإلقلیمیة والحلول في أوراسیا

 العالقات السیاسیة لدول المنطقة والمجتمعات

 دولیةالعالم التركي والسیاسة ال

 الطاقة في أوراسیا

 المشاكل االقتصادیة في العالم التركي

 العالقات االقتصادیة والتعاون والتكامل في أوراسیا

 السیاسات النقدیة والمالیة في الجمھوریات التركیة

 التاریخ االقتصادي في العالم التركي

 نھج إدارة األعمال واإلدارة في الجمھوریات التركیة

 في الجمھوریات التركیةریادة األعمال  

 الدین والفلسفة والقانون في العالم التركي

 المشاكل االجتماعیة والحلول في العالم التركي

 جغرافیا العالم التركي ودراسات الجغرافیا

 السیاحة والتطبیقات اإلقلیمیة

 دراسات المرأة في العالم التركي

 تقدیم الملخصات

اإلنترنت المكتوبة باللغات اإلنجلیزیة والتركیة والفرنسیة والعربیة والروسیة والتي ترتبط یرحب منظمو المؤتمر بالمشاركات عبر 
 ارتباًطا وثیقًا بالمجاالت المحددة في الدعوة للمشاركة.

 كلمة ویجب أن یشیر بوضوح إلى المشكلة واألھداف وطرق البحث والنتائج واالستنتاجات. 400یجب أال یتجاوز الملخص 

 info@ottomanconference.orgیرجى مالحظة أنھ سیتم قبول الطلبات عبر البرید اإللكتروني فقط :  

 .2022ینایر  25الى غایة 

 ننصح المؤلفون أیًضا بمراجعة ملخصاتھم. سیظھر أي خطأ في التدقیق اإلمالئي أو النحوي أو البیانات في الطباعة.

للمؤتمر. إذا تم تقدیم الملخص من قبل اثنین من المؤلفین، یجب أن یقوم كالھما بالتسجیل ال یشمل تقدیم الملخصات التسجیل الرسمي 
 الرسمي.



یتم تقییم واختیار الملخصات والنصوص الكاملة وفقًا لمراجعات الحكام المزدوجة من قبل اللجنة العلمیة للمؤتمر والعلماء 
 المتخصصین في ھذا المجال

 .2022ینایر  30وقعنا اإللكتروني في سیتم نشر نتائج التقییم على م

info@ottomanconference.org 

 

 تقدیم النص الكامل

 2022ینایر  25الى غایة  info@ottomanconference.orgإلى  word / docیجب علیك إرسال ورقتك البحثیة على شكل  
 لقب المؤلف المراسلو سم ابیجب تسمیة الملف 

تحقق من أن نصك یتوافق مع النموذج. على وجھ التحدید، تحقق من مظھر العنوان و المؤلف، ومظھر قبل إرسال ورقتك النھائیة، 
عناوین األقسام، والھوامش، ومقاییس العمود والمیزات األخرى. یرجى التأكد من تجنب استخدام اللغات األخرى في األشكال 

 ألم من ذوي الخبرة في ھذا المجال قبل تقدیمھا.والجداول. یجب فحص األوراق من قبل متحدث اللغة اإلنجلیزیة ا

 الحظ أیًضا أنھ یمكنك إرسال النص الكامل بعد إتمام اجراءات التسجیل.

 

 القواعد االرشادیة

 الملخص / إرشادات النص الكامل

اإللكتروني والملخص نقطة. (یجب أن یكون عنوان المقالة وأسماء المؤلفین والمؤسسات وعناوین البرید  12تایمز نیو رومان ،  -
 نقطة. بالنسبة ألجزاء مثل الرسومات والجداول، یمكن للمؤلف تحدید الحجم بالطریقة األنسب) 12وجمیع الكلمات الرئیسیة بحجم 

 1.25التباعد بین األسطر  -

 ال تضع مسافة في بدایة الفقرة من الیسار. -

 یجب كتابة العناوین الرئیسیة بأحرف كبیرة وغامقة -

 APAكنك استخدام أسلوب االقتباس یم -

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

 یجب أن تظھر أقسام الملخص، المقدمة، البحث، النتائج، الخاتمة والمراجع تحت عناوین منفصلة في نصوصك الكاملة. -

 

 التسجیل والدفع

 یع المتقدمین  إتمام اجراءات التسجیل عن طریق دفع رسوم التسجیل.من أجل المشاركة في المؤتمر، یتعین على جم

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

 دوالًرا أمریكیًا 55لیرة تركیة /  450رسوم االشتراك العادیة: 

 المؤلف الفردي)دوالًرا أمریكیًا (صالحة ألوراق  30لیرة تركیة /  250رسوم مشاركة الطالب: 

 .2022 ینایر 25 سیتم اإلعالن عن الحساب المصرفي ورابط الدفع ھنا في

 

 طریقة المشاركة

 نحن نقدم بدیلین

 المشاركة وجھاً لوجھ في قاعة اجتماعات اسطنبول الكبرى -

 حسب التطورات اإلیجابیة فیما یتعلق بالجائحة.



  Zoomالمشاركة عبر اإلنترنت عن طریق برنامج  -

 سل أسئلتك واقتراحاتك حول المؤتمر إلى عنوان البرید اإللكترونيأر

info@ottomanconference.org 

 اتصل بنا

 راسلنا بالبرید اإللكتروني إذا كان لدیك أي أسئلة أو استفسارات. یسعدنا الرد على أسئلتك وتنظیم لقاء معك.

 أسئلتك وتعلیقاتك مھمة بالنسبة لنا.

 


