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  :ديبـاجـة المـؤتمــر

خريــن وفقــا لــرؤاه الخاصــة التــي االجتماعيــة، يقــوم بتنظيــم تفاعالتــه مــع االنســان فــي حياتــه االإن 

بـل إنهـا  –أثـر هـذه المنظومـة القيمـة الشـخصية ي ينشـأ فـي ظلهـا. وتتأتــى مــن منظومــة القيــم التــتت

عتقـاد السـائد فـي المجتمـع، والـذى االم علـى أسـاس مـن المنظومـة القيميـة الراسـخة التـي تقـو -تنبـع 

للعلـوم  أتـى مـن عوامـل الديـن والثقافـة والتاريـخ، والبيئـة االجتماعيـة، لهـذا يسـر إدارة مؤتمـراسبارطةيت

التواصـل ة دعـوة الباحثيـن للمشـاركة فـي فعاليـات ونشـاطات وجلسـات هـذا الملتقـى بقصـد تعزيـز نسـانياال

اعيـة. وسـيعقد المؤتمـر العلمـي فـي رحـاب جامعـة ة واجتمبيـن الباحثيـن فـي عـدة اختصاصـات إنسـاني

 أبحــاث . 8132 تشرين االول 31-31-31اريـخ ا التركيـة بتأنطاليـ في والية الحكوميةال سليمان دمير

ائــج إيجابيــة تفيــد المجتمــع ونأمــل أن يكــون لهــذا المؤتمــر، فــي هــذا الصــرح األكاديمــي، نت 

جتماعيـة، والتـي سـوف االة ونسـانياالج المشـاركين العلمـاء فـي قسـم العلـوم المن لالي مــن خــاالنســان

بدائـل للتغلـب علـى  وايجاد، وتسـعى إلـى اقتـراحنسـانياالتسـهم فـي تحليـل القضايـا الشـائكة فـي العالـم 

 .اد واسـتقرار المجتمعـاتجتماعيـة التـي تحـول دون سـعادة األفـراالت المختلـف المشـك

 اشكالية المؤتمر



جتماعيـة والتربويـة واسـتعدادها لقبـول مياديـن جديـدة للدراسـة، إنمـا ينشـأ عـن االإن انفتـاح مجـال العلـوم  

جتماعيـة وباقـي العلـوم، ومـن االادلـة بيـن العلـوم قـات المتبالجتماعـي والعاالهتمـام بأنسـاق الفعـل اال

ا أن جتماعيـة والتربويـة، لذلـك يسـتوجب علينـاالة الضـروري أن يـؤدي ذلـك إلـى معالجـة كل جوانـب الحيـا

 ليـةت التاالنسـانية، لنطـرح عليـه التسـاؤاالنتوجـه إلـى كل علـم مـن العلـوم 

 ما القضايا التي يمكن أن تقدمها التخصصات المختلفة من أجل تطوير المجتمع؟1 . 

سـتفادة المرجـوة مـن تعـدد التخصصـات وطـرق ومناهـج البحـث فـي تقديـم معرفـة موسـوعية االمـا هـي 2.  

 ؟ةنسـانياالمتكاملـة ذات أفـق واسـع لتفيـد المجتمعات 

اجات والتعميمات التي يمكن صياغتها حتى تنمي المعرفة ستنتاالما الحقائق التي يمكن تجميعها، و 3 .  

 ؟نسانيةاال

؟ نسان ونشاطاتهاالاجها بحيث تقودنا إلى بذل مزيد من الجهد لفهم ما القضايا الجديدة التي سيتم استنت  4 . 

حقيقيـا  الت ليصبـح الملتقـى العلمـي للباحثيـن محفـالجابـة علـى هـذه التسـاؤاالسيسـعى المؤتمـر إلـى 

، التـي تكتشـف الطاقـات المبدعـة، والكفـاءات وتنوعهــا، فــي لقــاء اســتثنائي يتفاعــل كاديميـةاالللمنافسـة 

، تظــارات فكريــةاالن   ندا االتــراك تقاســما، ومناقشــة، وتشــيياالكاديميــون العــرب بنظرائهــم االفيــه 

وإذ يراهـن المؤتمـر علـى  قبل مشـرق وآمـنوثقافيـة، وحضاريـة تمـد جسـور التعـاون بينهـم مـن أجـل مسـت

هـذا التفاعـل العلمـي والثقافـي، فإنـه ينـوه إلـى وضـع أسـس لمخططـات عمـل مشـتركة تطـور مناهـج 

اء قدراتهـم العلميـة مـن أجـل سـهام فـي نهضـة وبنـلالكاديمـي، وتنفـذ برامـج تحفـز الباحثيـن االالبحـث 

ة، ل مشـاركاتهم بمشـاريع بحثيـالز مـن مواهبهـم وصقلهـا، مـن خـمجتمعاتهـم، وإبـرا نسـانية، وخدمـةاال

كاديميـة والشـخصية، االة المهـارات وأعمـال إبداعيـة، فـي التخصصـات المختلفـة، مـع إكسـابهم مجموعـ

 .افـس الشـريف بينهـموغـرس قيـم التعـاون فيهـم، وزرع التن

 

 أهداف المؤتمر

ت الجتماعية والمجااالبتكار في مجال العلوم االبداع واالإلى  السيس لحراك علمي مستمر ومتجدد وصوالتأ• 

 التي تتصل به

 تعزيز التعاون العربي التركي وتطويره على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي• .

وتعزيـز أوجـه التكامـل والتفاعـل ة واالجتماعيـة وموقعهـا االكاديمـي، نسـانياال البحـث فـي واقـع العلـوم• .

 ة مشـتركةل تطويرهـا لتحقيـق أهـداف إنسـانيبينهـا، والتفكيـر فـي سـب

ادل ت للقـاء، والتحـاور، وتبـالإتاحـة الفرصـة للباحثيـن والمهتميـن بالبحـث العلمـي فـي كل المجـا• .

 وإسـهاماتها فـي النمـو والتطويـرب حـول طموحـات العلـوم المعـارف والخبـرات والتجـار

ب والطالبــات فــي مرحلــة الدراســات العليــا، وتنميــة الطــلابداعيــة لــدى االة وتعزيــز القيــم البحثيــ• .

افــس العلمــي بتــكار لديهــم لغــرس وتعزيــز قيــم التناالبــداع واالقيــم وثقافــة البحــث العلمــي و

 .ل العلمــي بيــن الباحثيــنالشــريف، والعمــل الجماعــي المنتــج، وبنــاء جســور التواصــ

 

 

 ت للباحثينالالتسهي



البحوث المستوفية للشروط، ستنشر في مجلة علمية محكمة في عدد خاص وفي كتاب خاص بالمؤتمر  .•

التركــي  ومــن مركــز الجامعةة معتمــدة تمنــح إدارة المؤتمــر المشــاركين شــهادات مشــارك•أيضا 

 بحــاثاالللدراســات و

اء شـراكات علميـة واجتماعيـة ووظيفيـة التعـارف والتواصـل مـع جميـع المهتميـن بهـذا الميـدان وبنـ• .

  .ولىاالة العمــل وخصوصـا لمـن هـم فـي مرحلـ

 إلى البريد اإللكتروني للمشترك وغيرها دوريا ةنشطة والمواد البحثياالإرسال كافة الفعاليات و •

 يجابي لكافة المشتركيناالثر االسيكون لنشر فعاليات المؤتمر في وسائل اإلعالم بالغ • 

على مدى  والعشاءكافة الخدمات المصاحبة للمؤتمر من تنظيم جلسات المؤتمر ووجبات اإلفطار والغداء• .

ور فقـط دون تقديـم بحـث بشـرط تقديـم اسـتمارة معلومـات تشـتمل يمكـن للمهتميـن الحضـ• .أيام المؤتمر

 علـى معلومـات شـخصية وتواصليـة ومـكان العمـل، وسـيحصل الحضـور علـى شـهادة حضـور المؤتمـر

 أيام المؤتمر اللقامةخاالتتكفل إدارة المؤتمر ب• .

 

 مـحـــــاور الـمـــؤتـمــــر

 االجتماععلم  ول:االالمحور  

 دارة االجتماعيةاال    • 

 ف المجتمعاتالعوامل تشابه واخت•     

 من الصراع الجتماعي بداالالتعاون • 

 جتماعية ومصير الشعوباالالتنشئة • 

 جتماعيةاالقات الالع•جتماعية االتعليم العلوم • 

 ت العصراللجتماع لمشكاالتفسير علم • 

 الرعاية المجتمعية• 

 ت ا لتنميــةالنثروبولوجيــة لحــل معضـاالمســتقبل الدراســات • 

 

 مة والتعليالتربي المحور الثاني:  

 ة والمتوســطة والثانويــةبتدائيــاالاجــات التعليميــة لطلبــة المرحلــة حتياال• 

 القيــاس والتقويــم التربــوي واســتراتيجيات التعليــم ا لحديثــة• .

 المعرفة في المؤسسات التربويةإدارة • 

 التكنولوجيـا والتعليـم، وتطبيـق معاييـر الجـودة الشـاملة فـي التعليـم• 



 رؤى مستقبلية في التعليم العام والعالي• 

 س ا لحد يثــةة والمناهــج وأســاليب التدريـــات المهنيــئالكفا• 

 التعليم الخاص والتعليم الحكومي• 

 بداعاالالموهبة و• 

 المحور الثالث: اللغة 

 اغتها وآدابهالة وباللغة العربي• 

 اة للناطقين بغيرهتعليم اللغة العربي •

 اللغة التركية وآدابها• 

 ا ة وآدابهاللغات الغربي• 

 علم اللغة والترجمة•

 حوية والصرفيةالن ات الحديثة والدراساتاللساني • 

 اللغة والهوية• 

 قات الدوليةالالمحور الرابع: القانون والعلوم السياسية والع 

 العلوم اإلدارية • 

 نسان ومفارقات العولمةاالحقوق •

 نساني: التشريع وحدود التطبيقاالالقانون الدولي • 

 القانون الدولي الجنائي• 

 قانون البيئة• 

 قليميةاالالمنظمات الدولية و• 

 والتفاوض الدولي الديبلوماسية• 

 ةقات الدوليالة واثرها في العكترونيااللالقرصنة • 

 رهاب االقانون مكافحة • 

 مكافحة جرائم الفساد•

 المحور الخامس: علم النفس 

 علم النفس والتعايش السلمي• 

 وسائل التواصل االجتماعي وسلوك الشباب • 



دراكية والشخصية االالنظم •في تحديد الشخصية  النظم االجتماعية•ضطرابات النفسية المعاصرة اال• 

 علم النفس وأساليب القياس الحديث•كلينيكي االعلم النفس التربوي و علم النفس •المضطربة 

 زماتاالعلم النفس وإدارة •

 رشـــــــــــــــاداال• 

 ثــــــار التاريخ القديم والحديث والمعاصراالالمحور السادس: التــاريــخ و 

 قات الدولية الحديث والمعاصرالتاريخ الع• :

 تاريخ الجمهورية التركية• 

 •تاريخ الدولة العثمانية • 

 ميالساالالتاريخ 

 مية عبر العصورالساالثــــــــــــــار الحضارة اال• 

 دارةاالنظم الحكم و• :

 الحركة العلمية ونظم التعليم • 

 يةقتصادية والعمراناالجتماعية واالالجوانب  • 

 النظم العسكرية• 

 المحور السابع: الفلسفة والثقافة الدينية 10 .

 ةة والعلوم التربويالثقافة الديني• 

 نديااال قتها بعلمالة وعالفلسفة الديني• 

 الفلسفة في المنهج العلمي • 

 ميةالساالسفة المسلمون في الحضارة الالف • 

 مية والقيمالساالالعلوم • 

 النبوية علوم القرآن والسنة• 

 هياتااللالشريعة و• 

 علوم الحديث والسيرة النبوية• 

 ةالمحور الثامن: الجغرافي 

 ياس الحرارحتباالالطبيعية ومخاطر  ةالجغرافي• 

 قة الجغرافية بثقافات المجتمعاتالع• 



 قات والتجاذباتالثنوغرافيا: العاالو ةالجغرافي• 

 نثروبولوجيةاالقتها بالدراسات الالبشرية وع ةالجغرافي• 

 ف بيــن المجتمعــاتالختــاالقتهــا بالثقافــات والتشــابه والالبشــرية وع ةالجغرافيــ• 

 •المحور التاسع: التعليم العالي والبحث العلمي  

 ةالنظـام التعليمـي فـي التعليـم العالـي دراسـة مقارنـة تركيا، الــدول العربي

 ستاذ الجامعياالات ئكفا•

 ي ا لجا معــا تة التديــس فــعضــاء هيئــالالتنــوع الثقافــي واللغــوي • 

 معايير قبول الطالب في الجامعات• 

 جانباالقبول الطالب • 

 تصــال واإلعـــــالماالالمحور العاشر:  

 البحث العلمي في الوطن العربي وتركيا • 

 اإلعالم الجديد وممارساته• 

 ا الساعةاإلعالم الجديد وقضاي• 

 الخطاب اإلعالمي في وسائل اإلعالم التركية• 

 الخطاب اإلعالمي في وسائل اإلعالم العربية• 

 جتماعية في اإلعالماالالقيم • 

 مسألة الهوية في اإلعالم الجديد• 

 جتماعي وحرية التعبيراالمواقع التواصل • 

 المحور الحادي عشر: الرياضة والشباب 

 واللياقة البدنية علوم التدريب الرياضي• 

 ندية الرياضية في التصدي للتطرفاالدور • 

 لكترونيةاالعاب االل• 

 جتماعية االالرياضات والطبقات • 

 ةة البدنية والرياضيطرائق التدريس في التربي•

 دور المؤسسات الرياضية والتربوية في تهذيب السلوك • 

 عمالاالقتصاد وإدارة االالمحور الثاني عشر: 



 االستثمار في الدول النفطية• 

 ستثماراالالتشريع الضريبي والتشريع الجمركي ب• 

 تنمية الموارد البشرية•االقتصاد الرقمي في الوطن العربي وفي تركيا • 

 الرأس المال البشري • 

 عولمة اإلدارة في عصر المعرفة المحور الثالث عشر: المرأة والطفل•

 الحماية الدولية للطفل• 

حماية  )     تم ، التشرد، اإلهمال ـة الطفــل فــي الشــريعة اإلســامية و التشــريعات المقارنــة ُ حمايـ• 

 األطفال من مخاطر (الي 

 مشاركة المرأة في التنمية•

 ةة لحقوق المرأالهندسة القانوني• 

 الحماية الدولية لحقوق المرأة زمني السلم والحرب• 

 حقوق المرأة في ميزان الشريعة وعلم االجتماع• 

 مناهضة العنف ضد المرأة • 

 التعليم غير النظامي للنساء القرويات •

 المحور الرابع عشـر: الفن والتصميم *

ات ممارسات الفن والتصميم في ظل التقني•ة ة المتطلبات اإلنسانية الحديثدور الفن والتصميم في تلبي• 

تصال البصري من اال•ي انــات بصروالتصميــم المعلوماتــي تصميــم المعلومــات ً والبيالفــن •ة المستحدث

التنمية • . ة و ا لمســتحد ثةات النشــر والتصميــم التقليديــالتكامــل بيــن تقنيــ•الفن والتصميم  اللخ

 .الفن والتصميم البيئي• .المستدامة في الفن والتصميم


