
1 

 

 
Email : conf-science@icshrs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal ve beşeri bilimler: sabit ve değişken arasında. 
Konya/Türkiye 
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ZOOM teknolojisi + varlığım aracılığıyla çevrimiçi 
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Sabit ve Değişen Arasındaki Birinci Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Forumu 

28-26  Temmuz 2022 
Zoom teknolojisi ile toplantıya katıldı 

Uluslararası Araştırma ve Sosyal ve Beşeri Çalışmalar Merkezi / İngiltere. 
 kötü şans  

Türkiye Küresel ve Bölgesel çalişamalar Merkezi / Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Konya-Türkiye 
Ve ortak olarak 

İletişim ve sağlık güvenliği araçları laboratuvarı / Bilgi ve İletişim Bilimleri Fakültesi / 
Cezayir Üniversitesi 3 

ile ortaklaşa 
Cezayir-Afrika İlişkilerinde Güvenlik Boyutları Bölümü (PRFU /) Cezayir Üniversitesi 3 

 
 

sloganı altında ilk uluslararası forumu düzenler. 
 

Sosyal ve beşeri bilimler: sabit ve değişken arasında. 
Konya/Türkiye 

 .2022 Temmuz 2 8/27/26 gün 
ZOOM teknolojisi + varlığım aracılığıyla çevrimiçi 

 
Forum Başkanı 

Dr. Abdülaziz Abdülmoumen. 
Forum Genel Danışmanı 

Dr. Kokhan Bozbaş 
Bilim Kurulu Başkanı 
Bay Dr. Ayşe Bukrisa 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
Dr. Şerifa klaa 
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  Sosyal bilimler ve beşeri bilimler sorununu tüm yönleri ve değişkenleri ile ele almak ve 
onunla ilgili gerçekleri araştırmak oldukça zordur ve gazeteciler, bilim adamları ve 
teorisyenlerin bu karmaşıklığı çözmesi ya da en azından çözüm. Bu olguların çözümünün 
ve yansımalarının çeşitli biçimlerde ve temel düzeylerde ortaya çıktığı ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlara epistemolojik bir eleştiri geliştirmek ve bu alana önemli katkılarda 
bulunmak. 
  Bu bağlamda, çeşitli araştırma problemlerinin hipotezlerini algılamak, açıklamak ve 
çözüme ulaştırmak ve aynı zamanda bunların tahmin sürecini kolaylaştırmak için eleştirel 
bir epistemolojik anlayış geliştirmek için bu alana önemli katkılarda bulunulmuştur. 
nihayet. 
  Kesin bilimlerin muazzam gelişimi, bazı basit bilgileri bilime dönüştürmeyi mümkün 
kıldı ve fizikçi "Heisenberg Werner" in kuantum fiziği alanındaki çalışmaları, bilimin 
gelişme sürecinde büyük bir devrim yaptı. Determinizm ve mutlak mantığından 
indeterminizm ve görelilik mantığına geçiş, sosyal bilimlerin ve beşeri bilimlerin ortaya 
çıkmasına güçlü bir ivme kazandıran derin epistemolojik tartışmaları ateşledi. 
  Sosyal ve beşeri bilimlerin benimsediği konular ve yaklaşımlar üzerine yapılan 
tartışmalar, bu bilimlere ait olguların anlaşılmasında, çözümlenmesinde ve 
yorumlanmasında farklılıklara yol açmıştır. Örneğin, insanlığı savaş tehlikesinden 
kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışan fizikçi ve matematikçi Albert Einstein ve psikolog 
Sigmund Freud ile karşılaştığınızda, Freud, insan davranışını analiz etmenin çok zor 
olduğunu cevabında açıkça belirtir ve Şöyle açıklıyor: Tek bir içgüdü tarafından nadiren 
motive edilir, çünkü Bir bireyin saldırganlığı aynı anda birkaç ideal dürtü içerir. 

Önsöz 
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   Karmaşıklığın ve örtüşmenin avantajlarına ek olarak, sosyal bilimlerin ve beşeri 
bilimlerin kendilerinin, insan davranışını karakterize eden sürekli değişen değişime o 
kadar kapıldığını görüyoruz ki, artık sizin doğru olarak gördüğünüz şeyi görmek 
mümkün. Bir süre veya birkaç dakika sonra, kabul edilemez ve mantıksız bir şey olarak ve 
tam tersini Doğrudur. 
  Sosyal bilimlerdeki kavram ve algıların çokluğu, sunulan fikirlerin çeşitliliğine yol açtı, 
bu yüzden bu fikirleri sosyal bilimleri ve beşeri bilimleri birleştirebilecek belirli bir 
problemde ele almak istedik, bunlar aşağıdaki gibidir: 
26/27/28 Temmuz2022 Sabit ve Değişken Arasındaki Bilim başlıklı uluslararası bir forum. 
 

Konferanstaki sorun 
  Bu bilimlerin araştırmacıları, muhabirleri ve öğrencileri için fenomenlere açıklayıcı 
yaklaşımda bir değişiklik dayatan sosyal ve beşeri bilimlerde meydana gelen 
değişikliklerin temsil ettiği ana araştırma probleminden yola çıkıyoruz. 
   İlişkili her alanın dikkate alınmasını gerektiren farklı alanların fenomenlerini okumanın 
özelliğidir. İlişkili her alanın dikkate alınmasını gerektiren farklı alanların fenomenlerini 
okumanın özelliğidir. 
  Forum için oluşturulan konular, bilim olarak atıflarına dayalı olarak sosyal bilimler ve 
beşeri bilimlerde devam eden ve değişen şeyleri netleştirmek için araştırmacılar arasında 
vizyon ve fikir alışverişi fikrini teşvik eder. 
  Psikoloji, arkeoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, dinler ve spor bilimleri, eğitim bilimleri, 
edebiyat ve dilbilim yaklaşımları. 
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Konferans, aşağıdakiler gibi bir dizi ana hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır: 

1. Sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanları arasında bilimsel yakınlaşmanın sağlanması 

2. Sosyal bilimler ve beşeri bilimler çalışmaları için doğru bir metodolojik yapı sağlamak 

3. Mümkün olduğu kadar çok fenomeni açıklama ve analiz etme fırsatı vermek 

4. Çeşitli bilimsel fenomenleri tartışmak için sürekli bir bilimsel gelenek yaratmaya 

çalışın. 

5. Uluslararası formattaki gelişmelere ayak uydurmak için sosyal bilimlere büyük bir 

bilimsel katkı sağlamak. 

6. Mümkün olduğu kadar çok bilgi alışverişi ve tartışması için çeşitli katılımcı milletler 

arasında kültürel alışverişi canlandırmak. 

7. Yenilikçilik ve bilimsel yenilenme ruhunu desteklemek. 

8. Gerçeğin tersinin yanlış değil, başka bir gerçek olduğu fikrine dayalı epistemolojik bir 

eleştiri elde etmek. 

 

 

 

 

 

 

• Sivil ve Askeri İlişkiler 

• Arap ülkelerinde demokratik geçiş ve demokratik geçiş 

• sanal savaş 

Konferans hedefleri 

 

Uluslararası konferansın temaları 

 birinci eksen: siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 
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• Arap ülkeleri için normalleşme dalgası ve toplumları üzerindeki gelecekteki 

etkileri ve Filistin davasına yansıması 

• Yeni güvenlik tehditleri (terörizm, organize suç, yasadışı göç, sağlık güvenliği, 

çevre güvenliği) 

• Çatışma yönetimi ve barış inşası (Yemen, Irak, Libya, Somali, Afganistan, Suriye...) 

• Uluslararası Sistemin Yeni Teorik Algıları (Büyük Teorik Diyaloglar) 

• Bölgesel blokların geleceği 

• Modern bir ulusal devlet inşa etmek 

• Yönetim 

• Yerel gruplar 

• ekonomik gelişme 

• Dış politika 

• Corona salgınının uluslararası sisteme etkisi 

• Siyasi olguları okumada yeni teorik ve metodolojik algılar. 

 

- . 
 

 

• İslam ekonomisi 

• Bankalar ve Sigorta 

• elektronik yönetim 

İkinci eksen: İktisadi ve Mali Bilimler 
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• Corona salgınının ülke ekonomilerine etkisi 

• dünyada dijital pazarlama 

• Hidrokarbonların dışına yatırım yapmak 

• ekonomik savaşlar 

• dijital finans 

• insan sermayesi 

• Sürdürülebilirlik 

• Muhasebe ve Denetim 

• bilgi ekonomisi 

• Menekşe Ekonomisi 

• mavi ekonomi 

• İktisatta metodolojik algılar ve yeni teori 

• Kripto para 

• Derinlemesine Makroekonomi 

• Küresel finans ve para sistemi 

 

 

 

• Diplomatik dokunulmazlığı 

• Uluslararası insancıl hukuk 

Üçüncü eksen: hukuk 
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• Siber suçlarla mücadele için yasal mevzuat 

• Çevre mevzuatı 

• Law'ın biyolojik savaşa bakışı 

• parti sistemleri 

• Anayasa değişikliği. 

• Suçlayıcı metinleri çarpanlara ayırma. 

• Yargının bağımsızlığı: modeller ve çözümler. 

• Parlamento. 

• İdari yolsuzluk  

• Ombudsman 

• Korunmasız gruplar ve çocuklar için yasal koruma. 

• Kamu hukukunda yeni metodolojik ve teorik algılar. 

• Özel hukukta yeni metodolojik ve teorik algılar 

• İş hukukunda yeni metodolojik ve teorik algılar. 

• Aile hukukunda yeni metodolojik ve teorik algılar . 

 

 

• Topluluk güvenliği.  

Dördüncü Eksen: Sosyoloji 
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• Sosyal paylaşım. 

• Sosyal bilimlerde bilimsel eğitim. 

• Sosyal Kültür. 

• Sosyalleşme. 

• dijital sosyoloji 

• Sosyal refah. 

• Yoksunluk ve toplumsal şiddet. 

• Sosyal ağ siteleri ve toplumsal değerler. 

• Ailenin dağılması. 

• Sosyal yönetim, sosyal ilişkiler. 

• Sosyal bilimlerde yeni teorik anlayış 

-  

 

 

 

• Psikoterapinin modern uygulamaları. 

• Psikolojide yeni eğilimler 

• Eğitimsel psikoloji 

• kriz yönetimi psikolojisi 

• Psikoloji ve sosyal medya sorunları 

Beşinci Eksen: Psikoloji 
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• Özel ihtiyaçları olan kişilerin psikolojisi 

• Çocuk psikolojisi 

• Klinik psikiyatri 

• Psikolojide yeni metodolojik ve teorik bakış açıları 

 

 

• Etkili tarihi figürler 

• Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın Modern ve Ortaçağ Tarihi. 

• İslam medeniyeti. 

• Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. 

• Tüm uzmanlık alanlarında arkeoloji. 

• Çağdaş antropolojik çalışmalar 

• Kültürel aktarım ve antropoloji. 

• Antropolojik çalışmalar ve halklar arasındaki fark. 

• İnsanlığın hizmetinde antropolojinin rolü. 

• Arkeolojiye yeni bir yaklaşım 

 

 

 

Altıncı Eksen: Tarih, Arkeoloji ve Antropoloji 
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• dijital basın 

• Medya kültürü ve medyadaki değerler 

• Medyada medya söylemi 

• İfade ve düşünce özgürlüğü 

• Geleneksel medya ve sosyal ağ siteleri 

• Geleneksel gazetelerin dijital hayattaki konumu 

• Medyanın kalkınmayı desteklemedeki rolü 

• Medyanın toplum güvenliğindeki rolü 

• Televizyon söylemi ve kimlik oluşturma 

• Medya biliminde entelektüel ve kavramsal algılar 

• kitlesel iletişim    

• Arap bölgesindeki demokratik dönüşümlerde medya ve iletişimin rolü 

• Medyanın önleyici programları teşvik etmeye ve COVID-19 salgınıyla 

mücadeleye katkısı 

• dijital bölünme 

• eğitim medyası 

Yedinci Eksen: Medya ve İletişim Bilimleri 
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• Medya ve iletişim bilimlerinde yeni metodolojik ve teorik algılar 

 

 

 

• Coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkisi. 

• Yenilenebilir enerji 

• Siyasi coğrafya 

• Jeopolitik 

• Kentsel ve Kentsel Otorite 

• İnsan coğrafyası 

• Askeri coğrafya 

• Coğrafyada yeni metodolojik kavramlar 

 

 

 

• Kadın ve Parlamento 

• Kadın ve yargı 

• Kadınların ekonomik kalkınmadaki rolü 

• Kadın ve kırsal eğitim 

Dokuzuncu eksen: kadınların siyasi katılımı 
 

Sekizinci Eksen: Coğrafya 
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• Barışın inşasında kadınların rolü 

• Uluslararası çatışmalarda kadın hakları ihlalleri 

• Güvenlik tehditlerinde kadın istihdamı 

• Kadın hakları için hukuk mühendisliği 

• Bilimsel araştırmalarda kadınların rolü Bilimsel araştırmalarda 

kadınların rolü 

 

 

 

• Medeniyetler Diyaloğu 

• Dini yenilenme ve reform 

• Siyasal İslam 

• Din kültürü 

• Din felsefesi ve teoloji 

• Modern dini hukuk bilimleri 

 

 

 

 

• Çağdaş Edebiyat Eleştirisi 

Onuncu Eksen: Karşılaştırmalı Dinler 
 

On birinci eksen: edebiyat ve dilbilim 
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• Edebiyat yenilenmesi 

• Tercüme 

• Feminist edebiyat 

• Söylem analizi. 

• Genel Dilbilim 

• Fonetik Dilbilim 

• Uygulamalı Dilbilim 

• Diyalektoloji   

• Anadili olmayanlar için Arapça. 

• Edebiyat okumaya yeni yaklaşımlar     

 

 

 

• Spor Beslenmesi. 

• Spor biyomekaniği 

• Spor bilimlerinde çağdaş öğretim yöntemleri. 

• Spor ve tıpla ilişkisi. 

• Eğitim bilimleri. 

• Spor performansının gelişimindeki son eğilimler 

On İkinci Eksen: Spor Bilimi 
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•  Spor bilimlerinde yeni teorinin diyalogları 

• Spor alanında finansman ve özelleştirme. 

 

 

 

• Eğitimde yeni teknolojiler 

• Özel ve kamu eğitiminin karşılaştırılması. 

• Eğitimde yeni müfredat. 

• Arap ülkelerinde ithal modeller ve başarısı. 

• Profesyonellik ve dürüstlük 

• Pedagojik ve öğrenci müfredatı. 

• Eğitim alanında yeni müfredat ve yöntemler 

 

•  

 

• Gönderilen özetler, katılımcının kişisel bilgileri ve mini özgeçmişi 

sayılmadan beş yüz 500 kelimeyi geçemez. 

• Ekteki forma göre özetleri gönderin 

• Her katılımcı katılmak istediği eksen numarasını seçer 

On Üçüncü Eksen: Eğitim Bilimleri 
 

Konferansa katılım koşulları 
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• Konferansa ikili katılımın kabulü. 

• Araştırma daha önce yayınlanmamış veya araştırmacı tarafından 

sunulan araştırma ile başka bir konferansa katılmamış veya bir tezden 

alınmamıştır. 

• Gönderilen araştırma, kaynakça ve ekler hesaplanarak yirmi beş 25 

sayfayı geçmemeli ve on üç 13 sayfadan az olmamalıdır. 

• Sayfa türü boyutu  A4 Ve çizgiler arasındaki mesafe   1.5 cm 

• Merkez, kenar boşluklarında bir APA okulu kullanıyor 

• Arapça kaligrafi (Basitleştirilmiş Arapça) metinde 14 boyutunda ve 12 

kenar boşluğunda kullanılmıştır. 

• Ajami yazı tipi (Roman New Times) 14. gövdede ve 11. kenar 

boşluğunda kullanılmıştır. 

• Aramanızı Word'e yazılyor 

• Araştırma programının sunumu (PowerPoint) 

Tüm özetleri konferansın e-posta adresine gönderin conf-science@icshrs.com 
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-  

- Özet gönderim tarihi 10/08/2021 - 02/03/2022 
- Kabul edilen özetlere cevap tarihi: 04/03/2022 - 06/03/2022 
- Girişlerin alındığı tarih: 07/03/2022 
- Girişleri göndermek için son tarih: 10/05/2022 
- Konferans tarihi: 26/28 Temmuz 2022 

 

 

 

• Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Araştırma Merkezi / 
İngiltere ve Türkiye Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi / 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Türkiye ve Cezayir ve Afrika 
İlişkilerinde Güvenlik Boyutları Grubu (PRFU) tarafından imzalanan 
katılım belgesi numarası altında (G02L01UN160320200006) Cezayir 
Üniversitesi 3 / Cezayir ve Bilgi ve İletişim Bilimleri Fakültesi'nin iletişim 
araçları ve sağlık güvenliği laboratuvarı / Cezayir Üniversitesi 3 

• Konferans çantası. 
• Sponsorluk, aboneliğin niteliğine ve katılımcı araştırmacının isteğine 

göre yapılır. 
• Tüm merkez aktivitelerini e-posta ile gönderin. 
• Forum çalışmasının forum kitabında yayınlanması, konferanstan iki ay 

sonra elektronik olarak teslim edilir. 
•  En iyi makaleleri uluslararası hakemli dergilerde yayınlayın. 

Önemli tarihler 

 

The priveleges of the participation 
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•  Düzenleme kurulu, araştırmacıların Konya'da kalmalarını 
kolaylaştırmak ve rahatlıklarını sağlamak için eşlik eder  

 

 

• Türk araştırmacılar miktarı Türk Lirası olarak gönderebilirler. 
• Özetler kabul edildikten sonra araştırmacılara ödeme yöntemini 

sağlayacağız. 
• Konya'ya bağlı üniversitelerden katılımcılar: 1000 TL 
• Not: Ev sahibi ülkenin tüm bilimsel toplantıları kapatmaya karar 

vermesi durumunda, ZOOM teknolojisi ile telekonferans olacak. 

İçindekiler Ücret Katılım 
ücreti 
 

• Konya'da çok saygın bir otelde konaklama (çift ve üç 
kişilik odalar) 

• Forum günlerinde yemek sağlanması (günde üç öğün) 
• İstanbul Havalimanı'ndan Konya Havalimanı'na ulaşım 

sponsorluğu 
• Havaalanından otele ve otelden havaalanına ulaşım 
• konferans çantası 
• Katılım sertifikası 

  

 

 

450EURO   

 

 

 

 

Araştırma makalesi ile 
katılım 

• Konferans günlerinde öğle yemeği verilmesi 
• Havaalanından otele ulaşımla ilgilenmesi 
• konferans çantası 
• katılım sertifikası 

200 EURO Araştırma makalesi ile 
katılım 

• ZOOM platformu üzerinden katılım (uzmanlık için 
kapsamlı bir platforma ek olarak uzmanlığa göre 14 
platform vardır) 

• Katılım sertifikası 

150 EURO Zoom teknolojisi 
aracılığıyla bir 

araştırma makalesi 
aracılığıyla katılım 
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• Arapça dili 

• Türkçe 

• İngilizce 

• Fransızca dili 

 

 

 

 

Dr. Şerifa Kalla Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak Necmettin Erbakan Üniversitesi/ 

Türkiye 
Prof. Dr. Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi/ 

Türkiye 
Araştırmacı Mustafa Aouisha Cezayir Üniversitesi 2 Arkeoloji 

Enstitüsü 
Dr. Anis Bouguider Cezayir Üniversitesi 3 Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi 
Araştırmacı Hamza Awaisha Organizatör/ Uluslararası Araştırma 

ve Sosyal ve İnsan Çalışmaları 
Merkezi, Birleşik Krallık 

 

 

 

 

 

 

Konferans dilleri 

 

Konferans Düzenleme Kurulu 
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Ad Soyad uzmanlık üniversite ve ülke 
Profesör Dr. Abdel Salam 
Filali 

Siyasi bilimler ve 
Uluslararası İlişkiler 

Badji Mokhtar Annaba 
Üniversitesi / Cezayir 

Prof. Dr. Mustafa Acar 

 
Economics Necmettin Erbakan 

Üniversitesi/ Türkiye 
Prof. Dr. Bahadır Akın 

 
Business Administration Necmettin Erbakan 

Üniversitesi/ Türkiye 
Profesör Dr. Naji Al-Hataş Siyasi bilimler ve 

Uluslararası İlişkiler 
Tikrit Üniversitesi / Irak 

Profesör Dr. Muhammed 
Hüseyin Ali Al-Suwaiti 

İslam tarihi Wasit Üniversitesi / Irak 

Profesör Dr. Ali Al-Hijami Eğitim Fakültesi Wasit Üniversitesi / Irak 
Profesör Dr. Jamal 
Boutayeb 

modern edebiyat Sidi Mohamed Ben 
Abdallah Üniversitesi, Fez, 
Cezayir 

Profesör Dr. Amer Mesbah Siyaset Biliminde 
Uzmanlaşmak: Stratejik 
Çalışmalar 

Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 

Profesör Dr. El-Araby 
Faruk 

Siyaset Bilimi Uzmanlığı: 
Ekonomik Kalkınma 

Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 

Dr. Mithaq Bayat Al-Dhaifi Psikoloji uzmanlaş: 
uluslararası stratejiler ve 
insan gelişimi 

Tikrit Üniversitesi / Irak 

Dr. Cemile Doğan Linguistics Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Doç. Dr. Yusuf Sayın Int’l Relations Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Dr. Mustafa Cüneyt 

Özşahin 
Int’l Relations Necmettin Erbakan 

Üniversitesi/ Türkiye 

Konferans Bilim Kurulu 
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Dr. Nuran Koyuncu Law Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Dr. Faruk Karaaslan Sociology Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Dr. Şeyma Akın Int’l Relations & Sociology Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Dr. Fatma Arslan Sports Sciences Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Dr. Fatih Cihat 

Büyükmatür 

Education Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/ Türkiye 

Dr.Jessica Northey Siyaset Bilimi uzmanlık: 
Barış ve Güvenlik 
Çalışmaları 

Coventry 
Üniversitesi/Londra 

Dr. Samir Ayyad Uluslararası Çalışmalar Abou Bakr Belkaid 
Üniversitesi, 
Tlemcen/Cezayir 

Dr. Mustafa Khawas Ekonomi uzmanlaş: 
Standart Ekonomi 
İşletme ve Pazarlama 

Yüksek Ulusal Siyasal 
Bilimler Okulu/Cezayir 

Dr. Muhammed Al-Saeed 
Jawal 

Siyaset Biliminde 
Uzmanlaşmak: Afrika 
Çalışmaları 

Ashour Ziyan Üniversitesi, 
Djelfa/ Cezayir 

Dr. Maryam Sararmah ekonomi uzmanlaş Oum El Bouaghi 
Üniversitesi / Cezayir 

Dr. Fatma Bakdi Siyasi bilimler ve 
Uluslararası İlişkiler 

Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 

Dr. Zahra Thabet  Kairouan Üniversitesi / 
Tunus 

Dr. Cemal Abdülaziz Siyasi bilimler ve 
Uluslararası İlişkiler 

Al-Zaytoonah Üniversitesi/ 
Libya 

Dr. Somaya Salem 
Muhammed Al-Shaali 

Modern ve Çağdaş Tarihte 
Uzmanlaşmak 

Sirte Üniversitesi / Libya 

Dr. Zarqa Salem 
Muhammed Hüseyin 

Modern ve Çağdaş Tarihte 
Uzmanlaşmak 

Sirte Üniversitesi / Libya 
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Dr.Hajera Tamlikcht Arkeoloji bölümü: İslam 
medeniyeti 

Arkeoloji Enstitüsü, Cezayir 
Üniversitesi 2 / Cezayir 

Dr. Juhida Mahantal Arkeoloji bölümü: eski 
uygarlık 

Arkeoloji Enstitüsü, Cezayir 
Üniversitesi 2 / Cezayir 

Dr. Khokha Ayati arkeoloji bölümü: 
tarihöncesi 

Arkeoloji Enstitüsü, Cezayir 
Üniversitesi 2 / Cezayir 

Dr.Fatima Abed Zaid 
Shuwain Al-Khuzaie 

Arap edebiyatı ve retoriği 
konusunda uzmanlaşmış 

Kufa Üniversitesi / Irak 

Dr. Mokhtari Nasr El Din Uluslararası Çalışmalar Yüksek Ulusal Siyasal 
Bilimler Okulu/Cezayir 

Ayşe Hanefi Arkeoloji bölümü: İslam 
medeniyeti 

Arkeoloji Enstitüsü, Cezayir 
Üniversitesi 2 / Cezayir 

Profesör Dr. Yaser Ali Al-
Khalidi 

edebiyat bölümü Al-Qadisiyah Üniversitesi/ 
Irak 

Dr. Usame bin Yahya Spor bilimleri: fiziksel ve 
sportif faaliyetlerde 
uzmanlaşma 

Üniversite Mohamed 
Bougherra Boumerdes/ 
Cezayir 

Dr. Musa Al-Ruwaissi Sosyoloji: sosyal psikoloji Manouba Üniversitesi/ 
Tunus 

Dr. Khaled Dababy Hukuk bilimi: anayasa 
hukuku 

Jendouba Üniversitesi/ 
Tunus 

Dr. Amal Balhamiti Uluslararası Çalışmalar Yüksek Ulusal Siyasal 
Bilimler Okulu/Cezayir 

Dr. Anis Bouguider Stratejik ve askeri 
çalışmalar 

Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 

Dr. Asmaa Haddad Stratejik ve askeri 
çalışmalar 

Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 

Dr. Sonia Ould Bumaza politik ekonomi uzmanlaş Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 

Dr. Mohamed Amin 
Swaied 

Güvenlik Çalışmaları Cezayir Üniversitesi 3 / 
Cezayir 
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Adı ve soyadı:  
Milliyet :  
Bilimsel uzmanlaşma ve 
bilimsel sıralama : 

 

Vakıf :  
E-posta :  
telefon numarası :  

 
Önerilen konu : 
eksen numarası :  
giriş adresi :  
anahtar kelimeler :  
• önsöz 
• Araştırma sorunu 
• hipotezler 
• Araştırma makalesinin amacı 
• Çalışma planı 

 

 

  

 

Katılımcının konferansta sunumu : 
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