عنوان الفعالية :المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعية
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التصنيف :مؤتمر
اإلشكالية ،األهداف ،المحاور والضوابط:
اإلشكالية:
تنظم جامعة عالء الدين كيكوباد في أنطاليا /أالنيا و  asoscongress.comالمؤتمر الرابع
للعلوم االجتماعية .وتتشرف هذه الجامعة العريقة بدعوتكم لالستفادة من خبراتكم العلمية
ولتحقيق التواصل بين األكاديميين والباحثين وأصحاب الخبرات في مجال العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،فنحن من خالل هذا المؤتمر سنجتمع على طاولة واحدة ونناقش الموضوعات
الحيوية والتي لها صلة بحياتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا والتي نأمل أن تفتح آفاق التطور
والتقدم.
أهداف المؤتمر
 -0ويهدف المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعية إلى المساهمة بشكل كبير في دراسات
وبحوث األكاديميين من حيث الجودة وتشكيل بيئة أكاديمية متعددة التخصصات لتبادل
الخبرات والمعرفة النظرية والعملية ومناقشة القضايا الراهنة في مجال العلوم التربوية
 -8سيتم من خالل اجتماع الباحثين مناقشة أه ّم القضايا اللسانية من خالل تبادل اآلراء
ووجهات النظر ،األمر الذي سيقدّم مادة غنية ترصد أه ّم النتائج ،كما سينتعش الحوار

العلمي ،والنقاش البنّاء بغية إضافة لبنة جديدة في البناء اللغوي و االجتماعي واإلنساني
صلت إليه العلوم
 -3سيرصد المؤتمر الجهودَ اإلنسانية المبذولة قديما ً وحديثاً ،وما تو ّ
االجتماعية من خالل جدولة علمية ثقافية واعي ٍة عاينت وتعاين أه ّم منجزات هذا العلم

المحاور
 -0اللسانيات وفقه اللغة واألدب ( األدب العربي ،األدب التركي ،علم الترجمة ،اللغات
واللهجات الحديثة ،األدب اإلنكليزي ،المثاقفة واألدب ،اآلداب العالمية ،األدب المقارن،
المرآة واألدب ،األجناس األدبية ،علم الجمال ،المناهج النقدية واألدبية ،النظرية األدبية،
المكتبات )
 -8التربية والتعليم ( تعليم الحاسوب و تكنولوجيا التعليم ،الثقافة الدينية وتعليم علوم األخالق
 ،العلوم التربوية  ،تعليم الفنون الجميلة ،تعليم العلوم الثانوية والرياضيات  ،التعليم
الخاص ،اإلرشاد واإلرشاد النفسي ،التعليم قبل المدرسي ،تعليم الفصول الدراسية،
التربية والعلوم االجتماعية التركية  ،تعليم اللغات األجنبية ).
 -3العلوم البشرية واالجتماعية واإلدارية (منظمة التعاون اإلسالمي ،بنك التنمية اإلسالمي،
التعليم المفتوح والتعلم عن بعد ،علم اآلثار ،االتحاد األوروبي ،البنوك والتأمين ،الفن
الغربي والفن المعاصر  ،الجغرافيا والتاريخ والمعلومات وإدارة الوثائق ،الدراسات
اإلقليمية ،تنمية الطفل ،اللغويات ،االقتصاد القياسي ،الفنون المسيحية المبكرة والبيزنطية
 ،الفلسفة ،المالية ،الصحافة واإلعالم ،علم النفس التنموي ،االتصال البصري والتصميم،

العالقات العامة ،الفكر االقتصادي ،التاريخ االقتصادي ،دراسات االتصال ،اإلدارة
العامة  ،االقتصاد الكلي ،المالية ،االقتصاد الجزئي ،المحاسبة ،أساليب القرار الك ّمي،
المنظمة ،حضارة المؤسسات العثمانية  ،التعلم المعرفي الحيوي  ،علم النفس التجريبي ،
التسويق ،اإلعالن ،تاريخ الفن ،السينما ،الفكر السياسي ،الحياة السياسية والمؤسسات،
العلوم السياسية ،التاريخ السياسي ،العمل االجتماعي  ،السياسة االجتماعية ،علم النفس
االجتماعي ،األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،علم االجتماع ،السياحة ،الفن اإلسالمي
التركي ،األدب العربي ،االقتصاد الدولي  ،العالقات الدولية ،التجارة الدولية ،علم النفس
الدولي ،إدارة اإلنتاج والعمليات  ،الحكومات المحلية ،السياسات الحضرية والبيئية ،نظم
المعلومات اإلدارية ،دراسات التعليم العالي.
 -4علوم الصحة والرياضة ( إدارة الصحة ،الصحة والسالمة المهنية،جودة الصحة
واالعتماد  ،علم األوبئة ،المسنين ورعاية المرضى ،اقتصاديات الصحة والتغذية وعلم
التغذية  ،تعليم التدريب  ،تعليم التربية البدنية والرياضة  ،الترفيه ،إدارة الرياضة ).
 -5الفنون الجميلة (التصوير الفوتوغرافي ،الفنون التقليدية  ،تصميم الجرافيك ،النحت،
الموسيقى ،الفنون البالستيكية،الرسم ،الفنون المسرحية ،تصميم السيراميك والزجاج ،
السينما  ،التصميم ،التلفزيون ،األصول الثقافية المحمولة  /ترميم وصيانة األعمال الفنية،
تصميم المنسوجات واألزياء ).
 -6العلوم الدينية (اللغة العربية وبالغتها  ،الفلسفة الدينية ،علم النفس الديني  ،علم االجتماع
الديني ،تاريخ األديان  ،الفلسفة والعلوم الدينية  ،تاريخ الفلسفة  ،الحديث ،الفلسفة

اإلسالمية  ،الفقه  ،تاريخ المذاهب اإلسالمية ،التاريخ اإلسالمي والفنون  ،الموسيقى
الدينية ،المنطق ،التصوف  ،التفسير ).
 -7حقوق اإلسالم ،الحقوق والقانون (القانون الدستوري  ،الجنايات ،وقانون اإلجراءات
الجنائية  ،القانون البحري  ،القانون العام  ،قانون الفلسفة وعلم االجتماع ،تاريخ القانون،
القانون اإلداري ،قانون العمل والضمان االجتماعي  ،القانون المالي ،القانون المدني،
اإلجراءات المدنية وإنفاذ قانون اإلفالس  ،القانون الدولي العام ،القانون الدولي الخاص،
القانون الخاص  ،القانون الروماني ،القانون التجاري)
ترسل الملخصات على العنوان التاليarabic@asoscongress.com :

لغة المؤتمر  :اللغة التركية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنكليزية
رسوم الفعالية؟ :نعم
تفاصيل الرسوم ( هام ومطلوب )
 المشاركون من خارج تركياأجرة المشاركة من خارج تركيا  411دوالر :تشمل اإلقامة في فندق خمس نجوم لمدة ثالث
ليال مع ثالث وجبات يوميا ً إضافة إلى وجبات المؤتمر ونقل المشارك من المطار إلى الفندق
ومن الفندق إلى المطار ،التجول في األماكن السياحية .شهادة المشاركة ،حقيبة المؤتمر

والدفاتر واألقالم ونشر الكتاب اإللكتروني أو نشر المقال في مجلة علمية دولية محكمة.
وبعض الهدايا التذكارية.
يستطيع المشترك من خارج تركيا أن يدفع النقود على الحساب التالي ،إذا ما أراد الدفع عبر
الحساب يمكن للمشترك أن يدفع أثناء المؤتمر مباشرة باليد
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