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 تركيا-  مدينة أديامان:مكان المؤتمر

األمني العام للمؤمتر
أ .د .مصطفى طلحة غونللو
رئيس جامعة أديامان

اللجىة التحضيرية
أ.د .سيد دمير

وائب رئيس جامعة أديامان

أ.د .حجي دوران

جامعة أديامان

أ.د .محيي الديه بىاوة

وزير التربية والتعليم السابق في الحكىمة السىرية المؤقتة

د .محمد محمىد كالى

جامعة أديامان

د .أحمد آك كايا

جامعة أديامان

د .مراد كىكهان داليان

جامعة أديامان

د .بكر كاياباشي

جامعة أديامان

د .محمد يلماز

جامعة أديامان

أ.عامر الىمر

رئيس جمعية الىهضة العلمية

أ.حسه طيفىر

رئيس وقابة المعلميه السىرييه
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اللجىة العلمية
أ .د .حجً دوران

جامعة أدٌامان

أ .د .محًٌ الدٌن بنانة

وزٌر التربٌة والتعلٌم السابق فً الحكومة السورٌة المؤقتة

أ .د .مصطفى مسلم

رئٌس جامعة الزهراء

أ .دٌ .اسٌن خلٌفة

جامعة دٌر الزور سابقا

أ .د .علً ٌاكجى

جامعة غازي عٌنتاب

أ .د .فوندا طوبراك
أ .د .محمد فاروق طوبراك
أ .د .محمد درسون أردم
أ .د .زكرٌا ظالم
أ .د .مفٌد ناٌف تركً
أ .د .عبد الباسط جاسم محمد
أ .د .رٌنٌه ناتوٌكز
أ .د .حسن كاوروك
أ .د .فرنك مارمٌار
أ .د .أنس مقداد
أ .د .بٌرق فارس حسٌن
أ.د .محمد حاكم أوغلو
أ .د .عمار مساعدي
أ .د .هالل هالل دروٌش
أ .د .رائد ناجً أحمد
أ .د .خلٌل عوده
أ .د .محمود أحمد األطرش
أ .د .إبراهٌم سعٌد البٌضانً
د .أحمد آك كاٌا
د .مراد كوكهان دالٌان
د .حمدي غون دوغار
د .أورهان كوجاك
د .الباصالن أوكور
د .محمد علً كالي آراز
د .عثمان دوزغن
د .محمد غازي رشٌد
د .مسعود غون
د .عماد حمدي إبراهٌم
د .خالد قرطاي
د .أسماء بدري اإلبراهٌم
د .إلهان أردم
د .عبد الرحمن األغبري
د .عماد كنعان
د .محمد محمود كالو
د .محمد المحمد

جامعة بٌازٌد ٌلدرم بأنقرة
جامعة أنقرة
جامعة حجً بكداش ولً
جامعة حلب سابقا.
جامعة األنبار بالعراق.
جامعة األنبار بالعراق.
جامعة  Estبارٌس بفرنسا.
جامعة إٌنونو
رئٌس  CNRSبفرنسا
جامعة  Estبارٌس بفرنسا
جامعة تكرٌت بالعراق
جامعة قرق قلعة
جامعة الجزائر
الجامعة اللبنانٌة
جامعة الفلوجة بالعراق
جامعة النجاح بفلسطٌن
جامعة الحدٌدة بالٌمن
الجامعة المستنصرٌة
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة اسطنبول
جامعة سكارٌا
جامعة أنقرة ٌلدرم بٌازٌد
جامعة أنقرة ٌلدرم بٌازٌد
جامعة ماردٌن أورتكلو
جامعة نف شهٌر حجً بكتاش ولً.
جامعة سوهاج بمصر
جامعة بولو بن عزت باٌصال.
جامعة أهل البٌت األردن
جامعة إٌنونو
جامعة أدٌامان
جامعة كٌلٌس
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
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جامعة أدٌامان
جامعة ماردٌن أورتكلو
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
اإلمارات العربٌة المتحدة
جامعة جمعة الماجد باإلمارات
جامعة حلب الحرة
جامعة محمد الخامس الرباط
الكوٌت
جامعة أدٌامان
جامعة السلطان قابوس بمسقط  -سلطنة عمان
جامعة الدار البٌضاء بالمغرب
جامعة جوغوروفا
جامعة أدٌامان
جامعة أدٌامان
جامعة اسطنبول
جامعة األنبار بالعراق
جامعة أنقرة
جامعة الزهراء
جامعة الزهراء
جامعة غازي عٌنتاب
وزارة التربٌة التركٌة
وزارة التربٌة التركٌة
جامعة أدٌامان
جامعة أنقرة ٌلدرم بٌازٌد
جامعة قرق قلعة

د .زلٌخة أوتلش
د .عبد السالم ٌوسف
د .مراد سازٌك
د .رجب أوزدمٌر
د .حجً جٌجاك
د .عثمان قاٌا
د .عبد هللا الطوٌل
د .صالح الخدري
د .عبد هللا إبراهٌم المغالج
د .محمد نور العلً
د .عبد هللا حمادة
د .موالي هشام اإلدرٌسً
د .عبد السمٌع مصطفى األحمد
د .طراف النهار
د .مها عبد المجٌد العانً
د .المصطفى إٌدوز
د .عمر طغرل كارا
د .بكر كاٌاباشً
د .محمد ٌلماز
د .محمد ٌالجن ٌلماز
د .نبٌل مدهللا الحمد
د .ولٌد رمضان سالمة
د .باكٌر محمد علً
د .عبد هللا لبابٌدي
د .محمد عمر شٌخ محمد النجار
د.عائشة حمٌرا رضوان أوغلو
أ.أحمد أورطاج
أ .محمد نور النمر
أ.عامر برادعً
أ.عبدهللا باللً

أماوة سر المؤتمر
سداد أرول

جامعة أدٌامان

حسٌن صامانجً
فٌلٌز جابار أوغلو
عقلة أبو حمدة
محمود أحمد

جامعة أدٌامان
جمعٌة النهضة العلمٌة
جمعٌة النهضة العلمٌة
جمعٌة النهضة العلمٌة

3

إشكالٌة المؤتمر
باتت قضاٌا اللجوء والنزوح من أهم القضاٌا التً تواجه العالَم الٌوم ،وما سببته حركات اللجوء من تبعات اقتصادٌة وسٌاسٌة
واجتماعٌة ودٌمغرافٌة على كافة الص ُعد الدولٌة.
لقد نجحت محاوالت كثٌر من الباحثٌن فً النسخة السابقة لمؤتمر "الالجئٌن السورٌٌن بٌن الواقع والمأمول" فً وضع معالجات
متمٌزة لكثٌر من مشكالت الالجئٌن السورٌٌن من عدة محاور ،وبعضها رأت النور على أرض الواقع ،من هنا انطلق المؤتمر
بنسخته الثانٌة للعمل على صٌاغة وبلورة رؤٌة مشتركة للباحثٌن والمختصٌن المشاركٌن فٌه من مختلف أنحاء العالم مع تنوع
ثقافاتهم ومشاربهم ،حول إٌجاد حلول إٌجابٌة لقضاٌا محددة فً مجال تفعٌل واستثمار هذه الدراسات والمقترحات لتطوٌر وترقٌة
واقع الالجئٌن السورٌٌن ،وسٌعمل المؤتمر على إصدار قرارات من الهٌئات الدولٌة والمطالبة بوضع خطة واضحة لحل القضٌة
برمتها.

أهمٌة المؤتمر
إن قضٌة الالجئٌن السورٌٌن هً جوهر الحرب الباردة التً تشنها االمبرٌالٌة للهٌمنة على المنطقة ،وحل هذه القضٌة هً واحدة
من أكثر القضاٌا الصعبة والمعقدة ،ولقد نجحت محاوالت كثٌر من الباحثٌن فً النسخة السابقة لمؤتمر “الالجئٌن السورٌٌن بٌن
الواقع والمأمول” فً وضع معالجات متمٌزة لكثٌر من مشكالت الالجئٌن السورٌٌن من عدة محاور ،وبعضها رأت النور على
أرض الواقع ،من هنا جاءت أهمٌة انطالق المؤتمر بنسخته الثانٌة للعمل على صٌاغة وبلورة رؤٌة مشتركة للباحثٌن والمختصٌن
المشاركٌن فٌه من مختلف أنحاء العالم مع تنوع ثقافاتهم ومشاربهم ،حول إٌجاد حلول إٌجابٌة لقضاٌا محددة ،فً مجال تفعٌل
واستثمار هذه الدراسات والمقترحات لتطوٌر وترقٌة واقع الالجئٌن السورٌٌن بشكل أحسن وأفضل.

أهداف المؤتمر
ٌستهدف المؤتمر واقع الالجئ السوري ومشكالته وآفاقه المستقبلٌة فً جمٌع دول اللجوء ،ومن أهداف المؤتمر:
 إلقاء الضوء على أوضاع الالجئٌن السورٌٌن وقضاٌاهم ،فً التعلٌم والثقافة والصحة وغٌرها ،وتوفٌر ظروف
معٌشٌة أفضل لهم.
 تنفٌذ القرارات التً اتخذت فً المؤتمر األول وذلك بتقدٌم مقترحات إلى الجهات المختصة للتغلب على هذه
التحدٌات التً ٌواجهها الالجئون السورٌون.
 توضٌح عالقات المنظمات والدول المختلفة بشأن حقوق الالجئٌن السورٌٌن والتبعات األمنٌة والحقوقٌة والقانونٌة.
 استعراض آخر التوجهات العلمٌة واألكادٌمٌة التً تناولت موضوع الالجئٌن السورٌٌن ،وإٌجاد حلول إٌجابٌة
لمشاكلهم وهمومهم المختلفة.
 تمتٌن أواصر المحبة بٌن الشعوب فً أزماتها ونكباتها.
 توفٌر فرص وإمكانٌات ومقترحات لتأهٌل الالجئٌن السورٌٌن وإٌجاد الحلول الدائمة لهم.

4

محاور المؤتمر
المحور األول :أطفال الالجئٌن السورٌٌن:
 ظاهرة عمالة األطفال.
 الدعم النفسً لألطفال.
 تعلم اللغة العربٌة.
 تعلم اللغة التركٌة.

المحور الثانً :الالجئون السورٌون والتعلٌم:
 مشكلة الحرمان من التعلٌم والتسرب المدرسً.
 التالمٌذ والطلبة الالجئون.
 األكادٌمٌون والمعلمون الالجئون.
 مدارس الالجئٌن.
 الالجئون والتعلٌم الجامعً.

المحور الثالث :الالجئات السورٌات:
 حقوق الالجئة السورٌة.
 العنف ضد المرأة السورٌة الالجئة.
 زواج الالجئة السورٌة.
 ظاهرة طالق الالجئات السورٌات.
 الالجئة السورٌة والعمل.
 الالجئة السورٌة والتعلٌم.

المحور الرابع :الالجئون السورٌون والتكٌف االجتماعً:
 التأقلم مع الثقافة التركٌة.
 األعٌاد والمواسم والمناسبات.
 الدعم النفسً لمحو آثار الحرب.
 القٌم االجتماعٌة والثقافٌة المشتركة ودورها فً تحقٌق التعاٌش اإلٌجابً.
 الواقع الدٌنً وأثره فً التكٌف االجتماعً.
 عوائق التكٌف االجتماعً وسبل تذلٌلها.

المحور الخامس :الالجئون السورٌون واإلعالم:
 دور اإلعالم السوري وأثره فً واقع الالجئٌن السورٌٌن.
 دور اإلعالم التركً فً وضع الالجئٌن السورٌٌن.
 دور اإلعالم العربً فً حٌاة الالجئٌن السورٌٌن.
 دور اإلعالم األوربً فً واقع الالجئٌن السورٌٌن.
 األنترنت وشبكات التواصل االجتماعً.
 المسارح والمعارض والكارٌكاتٌر.
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المحور السادس :دور المنظمات والمؤسسات فً أوضاع الالجئٌن السورٌٌن:
 الٌونٌسف.
 األمم المتحدة.
 الهالل األحمر.
 األوقاف والجمعٌات ومؤسسات المجتمع المدنً.
 المؤسسات الحكومٌة الرسمٌة والدولٌة.
 المؤسسات اإلسالمٌة واألوربٌة.

المحور السابع :الالجئون السورٌون والوضع القانونً:
 الجنسٌة التركٌة للسورٌٌن.
 مشكالت اإلقامة والحماٌة المؤقتة لالجئٌن السورٌٌن.
 مشكالت األحوال المدنٌة.
 إهدار حقوق اإلنسان.

المحور الثامن :الالجئون السورٌون والصحة:
 األمراض النفسٌة.
 األمراض الجسدٌة والجرحى والمصابٌن.
 رعاٌة الشٌخوخة العجزة والمعاقٌن.
 المستشفٌات والمراكز الصحٌة.
 مشكالت الالجئ السوري الصحٌة.

المحور التاسع :الالجئون السورٌون واالقتصاد:
 مشكالت العمل.
 دور الالجئٌن فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة.
 حقوق الالجئٌن العاملٌن.
 االستفادة من أرباب الفكر االقتصادي.
 رجال األعمال ودورهم فً التنمٌة.

مواعٌد مهمة
آخر أجل الستالم ملخصات البحوث

7552/ 51 /51م.

آخر أجل للرد على الملخصات المقبولة

7552/50/55م.

آخر أجل الستالم البحوث كاملة

7552/50/55م.

آخر أجل للرد على األبحاث المقبولة

7552/50/51م.

استقبال المشاركٌن (الضٌوف)

7552/55/75م.

انعقاد المؤتمر

7552/55/ 77 - 75م.
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ضوابط المشاركة


أن ٌكون البحث المقدَّم ٌحمل إضافة معرفٌة واضحة ،ولم ٌت َّم نشره سابقا.



ٌقدم الباحث ملخصا ال ٌتجاوز  200كلمة ٌتضمن عنوان البحث ،وعالقته بمحاور المؤتمر ،وأهمٌته ،وأهدافه ،وهٌكل
البحث.



سل ُ الملخص عبر البرٌد اإللكترونً ،مرفقا بسٌرة علمٌة مختصرة ،وصورة شخصٌة حدٌثة.
ٌر َ



أن ال تزٌد صفحات البحث عن  30صفحة ،شاملة المصادر والمراجع.



أن ٌكتب البحث ببرنامج ) ،(wordبخط ) (Traditional Arabicحجم ( )11فً المتن ،و( )11فً الهامش ،أو
بخط ) (Times New Romanحجم ( )12فً المتن ،و( )10فً الهامش.



أن توضع فً أسفل كل صفحة أرقام هوامشها المستقلة.



أن ٌق َّد ُم عنوان الكتاب على اسم مؤلفه فً الهوامش وفً قائمة المصادر والمراجع.



ُتث َّبث قائمة المصـادر والمراجع مستوفاة فً آخر البحث مرتبة على حروف المعجم.



تخضع جمٌع البحوث للتحكٌم العلمً.



البحوث المستوفٌة للشروط ،ستنشر فً مجلة علمٌة مح َّكمة فً عدد خاص.

لغات المؤتمر
• تقبل البحوث باللغات التالٌة:
 اللغة العربٌة.
 اللغة التركٌة.
 واللغة اإلنجلٌزٌة.

التسهٌالت للباحثٌن
 المشاركة مجانٌة ،إال أنَّ الجهة المنظمة للمؤتمر تعتذر عن توفٌر تذاكر ونفقات السفر ،وتتكفل بالسكن والطعام
للباحثٌن المشاركٌن خالل مدة المؤتمر.
 تمنح اللجنة المنظمة المشاركٌن شهادات مشاركة معتمدة من جامعة أدٌامان وجمعٌة النهضة العلمٌة.
 الرد الرسمً على الباحثٌن ٌتم من خالل البرٌد الخاص بالمؤتمر فقط.
 اللغة العربٌةNahda@adiyaman.edu.tr :
 اللغة التركٌةyenilik@adiyaman.edu.tr :
 اللغة اإلنجلٌزٌةrenaissance@adiyaman.edu.tr :

للتواصل واالستفسارات
 د .محمد كالو 55051320350000
 أ.عامر النمر55051372557300 :
 د .أحمد آك كاٌا55051503103570 :
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