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The Turkish Language for Foreign Scholars 
Project 

 مشروع تعليم اللغة العثمانية

The Ottoman Language Teaching Project مشروع تعليم اللغة العثمانية 

Ottoman Studies Interdisciplinary Conference مؤتمر الدراسات العثمانية متعدد التخصصات 

The projects purpose is teaching Turkish to 
foreigners and supported the teaching of 
Turkish as a foreign language so that this field 
could be based on an academic basis. 
 
The schedule announcement is here.  
 
Courses available at no cost 
 
for more information please click 

الغرض من المشروع هو تعليم اللغة التركية لألجانب ودعم 
على أساس باالعتماد تدريس اللغة التركية كلغة أجنبية بحيث 

 .أكاديمي
 

 .إعالن الجدول الزمني هنا
 

مجاناالدورات متاحة   
 

 لمزيد من المعلومات الرجاء الضغط

One of the most rewarding aspects of this 
course, giving you a chance to research the raw 
material of history (primary sources) and to 
analyze other historians’ interpretations of the 
past (secondary sources). This ONLINE course 
will be an introduction to basics of Ottoman 
Turkish through learning the alphabet and 
readings in printed text selections.   
 
Courses available at no cost 

أحد الجوانب األكثر مكافأة في هذه الدورة، يمنحك فرصة 
للبحث في المادة الخام للتاريخ )المصادر األولية( وتحليل 

خرين للماضي )المصادر الثانوية(. تفسيرات المؤرخين اآل
ستكون هذه الدورة التدريبية عبر اإلنترنت مقدمة ألساسيات 

العثمانية من خالل تعلم األبجدية والقراءات في  واللغة التركية 
 .ةالمطبوع وصالنص بعض

 
 
 
 
 
 
 
 

مجاناالدورات متاحة   
Welcome to the conference for 
INTERDISCIPLINARY AND CRITICAL 
UNDERSTANDING OF OTTOMAN EMPIRE AND 
MODERN TURKEY 
 

مرحبًا بكم في مؤتمر التفاهم بين التخصصات والنقد 
 لإلمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة

 
 

 لمزيد من المعلومات الرجاء الضغط



for more information please click 

Invitation 
Dear Colleagues, 
 
On behalf of the organizing committee, we are 
pleased to announce that the  International 
Ottoman Studies Conference will be held from 
August 21 to 22, 2021 in Istanbul, Trukey. The 
conference will be organized in hybrid way, 
which will allow for both physical and online 
participation of the attendees.The conference 
seeks to contribute to presenting novel 
research results in all aspects of Ottoman 
Studies. 
 
  
The conference aims to bring together leading 
academic scientists, researchers and research 
scholars to exchange and share their 
experiences and research results about all 
aspects of Ottoman Studies. It also provides the 
premier interdisciplinary forum for scientists, 
researchers, and graduate students to present 
their latest research results, ideas, 
developments, and applications. The 
conference will bring together leading academic 
scientists, researchers and scholars in the 
domain of interest from around the world. 
 
 
The conference's goal will to provide a scientific 
forum for all international prestige scholars 
around the world and enable the interactive 
exchange of state-of-the-art knowledge.  
 
Due to an uncertain COVID-19 situation, that 
resulted in a very difficult travel restriction for 
most countries and because of still unknown 
situation the Organizing Committee is also 
offering Online participation to the event with 
Virtual Video Presentation option.  
 
 
 
Conference Languages 
 
Turkish, English, Arabic, French, Russian 
 
 
 
Conference Topics 
 
Please check for the research themes of the 
conference here  

 رسالة دعوة
 األعزاء، زمالئنا

 
نيابة عن اللجنة المنظمة، يسرنا أن نعلن أن المؤتمر الدولي 

أغسطس  22إلى  21عقد في الفترة من نللدراسات العثمانية سي

. سيتم تنظيم المؤتمر بطريقة افي اسطنبول، تركي 2021

على عين لحضور با ية فعلمختلطة، مما سيسمح بالمشاركة ال
وعبر اإلنترنت، ويسعى المؤتمر إلى المساهمة في تقديم المكان 

 .سات العثمانيةجميع جوانب الدرابخصوص نتائج بحثية جديدة 
 
 
 
 
 
  

يهدف المؤتمر إلى الجمع بين كبار العلماء األكاديميين 
والباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج البحوث حول جميع جوانب 

الرئيسي متعدد الفضاء الدراسات العثمانية. كما يوفر المنتدى 
لعلماء والباحثين وطالب الدراسات العليا لقاء االتخصصات ل

ئج أبحاثهم وأفكارهم وتطبيقاتهم. سيجمع لتقديم أحدث نتا
المؤتمر بين كبار العلماء األكاديميين والباحثين والعلماء من 

 .جميع أنحاء العالم
 
 
 
 
 
 
 
 

يهدف المؤتمر إلى توفير منتدى علمي لجميع الباحثين الدوليين 
المرموقين في جميع أنحاء العالم وإتاحة التبادل التفاعلي 

 .بحوثهمألحدث 
 
 
 
، فقد أدى ذلك إلى العالمية ( COVID-19 ) الجائحة ًرا لحالةنظ

سفر بالنسبة لمعظم البلدان وبسبب الوضع الذي ال حركة التقييد 
المشاركة امكانية ، تقدم اللجنة المنظمة أيًضا واضحيزال غير 

الفيديو  ارسالالمشاركة عبر   امكانية عبر اإلنترنت مع 
 .االفتراضي

 
 
 

 لغات المؤتمر
 

 التركية ، اإلنجليزية ، العربية ، الفرنسية ، الروسية
 
 
 

 مواضيع المؤتمر
 

 يرجى التحقق من موضوعات البحث الخاصة بالمؤتمر هنا
 



 
 
 
Abstract Submission 
Organizers of the conference welcome online 
submissions written in English, Turkish, French, 
Arabic and Russian languages that are closely 
related to the areas specified in the call for 
papers. 
 
Abstract should not exceed 400 words and it 
must clearly indicate the problem, objectives, 
research methods, results and conclusions. 
 
Please take note that only submissions via email 
to  info@ottomanconference.org  until August 
1st 2021 will be accepted. 
 
Authors are also advised to proofread their 
abstracts. Any error in spelling, grammar or 
data will appear in print. 
 
Submission of abstracts doesn't include official 
registration for the conference. If the abstract is 
submitted by two authors, both of them must 
make the official registration. 
 
Abstracts and full texts are evaluated and 
selected according to double-blind peer reviews 
by the scientific committee of the conference 
and scholars specialized in this field 
 
The evaluation results will be published on our 
website on August 5th, 2021.  
 
 
 
info@ottomanconference.org 
 
 
 
Full Text Submission 
 You must send your paper in word / doc format 
to info@ottomanconference.org  until August 
30, 2021 at the latest. 
 
The file should be named with the surname of 
the Corresponding Author 
Example file name: FULL TEXT TEMPLATE 
Before submitting your final paper, check that 
the format conforms to template. Specifically, 
check the appearance of the title and author 
block, the appearance of section headings, 
document margins, column width and other 

 
 

 تقديم الملخصات
يرحب منظمو المؤتمر بالمشاركات عبر اإلنترنت المكتوبة 
باللغات اإلنجليزية والتركية والفرنسية والعربية والروسية 

دعوة الط ارتباًطا وثيقًا بالمجاالت المحددة في والتي ترتب
 .للمشاركة

 
 
 

كلمة ويجب أن يشير بوضوح  400يجب أال يتجاوز الملخص 

 .إلى المشكلة واألهداف وطرق البحث والنتائج واالستنتاجات
 
 

يرجى مالحظة أنه سيتم قبول الطلبات عبر البريد اإللكتروني 
 info@ottomanconference.org : فقط 

 .2021أغسطس  1 الى غاية
 
 
نصح المؤلفون أيًضا بمراجعة ملخصاتهم. سيظهر أي خطأ ن

 .في التدقيق اإلمالئي أو النحوي أو البيانات في الطباعة
 
 

ال يشمل تقديم الملخصات التسجيل الرسمي للمؤتمر. إذا تم 
تقديم الملخص من قبل اثنين من المؤلفين، يجب أن يقوم كالهما 

 .الرسميبالتسجيل 
 
 

يتم تقييم واختيار الملخصات والنصوص الكاملة وفقًا 
مزدوجة من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر ال حكاملمراجعات ال

 والعلماء المتخصصين في هذا المجال
 
 

سيتم نشر نتائج التقييم على موقعنا اإللكتروني في الخامس من 
 .2021أغسطس 

 
 
 

info@ottomanconference.org 
 
 
 

 م النص الكاملتقدي
 word / doc البحثية على شكليجب عليك إرسال ورقتك  

 30  الى غاية  info@ottomanconference.org إلى

 .2021أغسطس 
 
 

 يجب تسمية الملف بلقب المؤلف المراسل
 كاملالنص المثال على الملف: قالب 

يتوافق مع  نصك قبل إرسال ورقتك النهائية، تحقق من أن
النموذج. على وجه التحديد، تحقق من مظهر العنوان و 

العمود  مقاييسهوامش، والالمؤلف، ومظهر عناوين األقسام، و
والميزات األخرى. يرجى التأكد من تجنب استخدام اللغات 

األخرى في األشكال والجداول. يجب فحص األوراق من قبل 



features. Please make sure that the use of other 
languages in figures and tables is avoided. 
Papers should be checked by a native English 
speaker with expertise in the field prior to 
submission. 
 
Also note that you can submit your Full-Text 
paper(s) after you have completed the 
payment. 
 
 
GUIDELINES 
Abstract/ Full Text Guidelines 
- Times New Roman, 12 pt. (Article title, names 
of authors, institutions, e-mail addresses, 
abstract and all keywords should be in 12 pt. 
For parts such as graphics, tables, the author's 
font size can be determined by the author in 
the most appropriate way) 
- Give the line spacing 1.25 
- Do not indent at the beginning of the 
paragraph from the left. 
- MAIN titles should be written in CAPITAL 
letters and bold 
- You can use the APA citation style  
- Your full texts must be at least 10 pages. 
- SUMMARY, INTRODUCTION, RESEARCH AND 
FINDINGS, CONCLUSION and REFERENCES 
sections should be shown under separate 
headings in your full texts. 
 
Registration & Payment 
In order to participate in the conference all 
applicants required to commplete the 
registration by paying the registration fee. 
Note that payment procedure will be done once 
your paper accepted byt the referees.  
Regular Participation fee: 450 TL /55 USD 
Student Participation Fee: 250 TL/ 30 USD (valid 
for single author papers) 
Bank account and payment link will be 
announced here on 1st August 
 
Mode of Participation 
We offer two alternatives 
- Face-to-face participation at Istanbul Grand 
Meeting Hall 
(depending on the positive developments in the 
pandemic process) 
- Online participation (by Zoom program) 
Send your questions and suggestions about the 
conference to the email address  
info@ottomanconference.org 

برة في هذا المجال متحدث اللغة اإلنجليزية األم من ذوي الخ
 .قبل تقديمها

 
 
 
 

الحظ أيًضا أنه يمكنك إرسال المستندات ذات النص الكامل بعد 
 .جراءات التسجيلإتمام ا

 
 
 

 القواعد االرشادية
 الملخص / إرشادات النص الكامل

نقطة. )يجب أن يكون عنوان المقالة  12تايمز نيو رومان ،  -

لبريد اإللكتروني وأسماء المؤلفين والمؤسسات وعناوين ا
نقطة. بالنسبة  12والملخص وجميع الكلمات الرئيسية بحجم 

حجم الألجزاء مثل الرسومات والجداول، يمكن للمؤلف تحديد 
 بالطريقة األنسب(

 
 1.25األسطر بين تباعد ال -
 .ال تضع مسافة في بداية الفقرة من اليسار -
 قةيجب كتابة العناوين الرئيسية بأحرف كبيرة وغام -
 APA يمكنك استخدام أسلوب االقتباس -
 10يجب أن تتكون النصوص الكاملة الخاصة بك من  -

 .صفحات على األقل
النتائج،  ،يجب أن تظهر أقسام الملخص، المقدمة، البحث -

 .الخاتمة والمراجع تحت عناوين منفصلة في نصوصك الكاملة
 
 
 
 
 

 التسجيل والدفع
 من أجل المشاركة في المؤتمر، يتعين على جميع المتقدمين 

 .التسجيل عن طريق دفع رسوم التسجيل جراءاتإتمام ا
الحظ أن إجراءات الدفع ستتم بمجرد قبول ورقتك من قبل 

 .الحكام
 دوالًرا أمريكيًا 55ليرة تركية /  450رسوم االشتراك العادية: 
دوالًرا أمريكيًا  30/ ليرة تركية  250رسوم مشاركة الطالب: 

 )صالحة ألوراق المؤلف الفردي(
 1سيتم اإلعالن عن الحساب المصرفي ورابط الدفع هنا في 

 .2021 أغسطس

 
 

 طريقة المشاركة
 نحن نقدم بديلين

 المشاركة وجهاً لوجه في قاعة اجتماعات اسطنبول الكبرى -
 .الجائحةما يتعلق بحسب التطورات اإليجابية في

  Zoom عن طريق برنامج عبر اإلنترنت المشاركة -
أرسل أسئلتك واقتراحاتك حول المؤتمر إلى عنوان البريد 

 اإللكتروني
info@ottomanconference.org 



 

 

 

 
 


