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 البرنامج اإلجتماعي المصاحب للمؤتمر السادس
 

 ( برنامج رعاية األطفال:1

هو برنامج خمصص لرعاية أطفال الزمالء والزميالت املشاركني يف املؤمتر 
 سنة. 13 – 2حبيث يكون عمر الطفل من  السادس.

دوالر  1.5دوالرات ، وهنالك خصم  7تكلفة الطفل الواحد لليوم الواحد 
 دوالر. 5.5فقط لإلخوة. غري شاملة وجبة الغداء واليت تقدر ب 

كما ميكن اإلستفسار عن تفاصيل أخرى تتم مع املربية مباشرًة يف أول 
 أيام املؤمتر.

 
 :البرنامج الترفيهي( 2

 

  5/5/2018د و زيارة المعالم السياحية هناك : السلطان أحماليوم األول: زيارة منطقة 

: ويُعرف أيضللا خار  Sultan Ahmet Camiiجامع السلللطان أ د  -1
تركيا باسللللللللللللم اهامع ا أره وهو أحد أشلللللللللللل ر وأهم املسللللللللللللاجد يف مدينة 

 .إسطنبول ، ويقع يف ميدان السلطان أ د ويقابله جامع آيا صوفيا

 
: صرح ديين تركي م يب؛ يعظمه سكان البالد Ayasofyaاّيا صوفيا  -2

من املسللللللمني واملسللللليسيني علو السلللللواء. وبعد أن كان أ للللل م كاتدرا ية 
للمسليسيني ا رووووك  طوال تسلعم ة عام ، أصلبح أحد أعظم مسلاجد 
املسلللمني علو مدى  و ةسللة ،رون، ر صللار متسفا فنيا بقرار سللياسللي 

  .1934منذ 
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: صللرح كبري ومعلم هام من معا  Topkapı-Palastاىب ،صللر توب ، -3
مدينة اسللللللطنبول ومركز جذب سللللللياحي هام نظراً لكونه ميةل مرحلة هامة 
من تاريخ الدولة العةمانية فقد كان مركزاً لصللللللنع القرار السللللللياسللللللي ، وهو 

  من أكرب القصور يف مدينة إسطنبول.
 

خزان البزايليك ا ر للللللللللللي أو حوة الكاتدرا ية أو القصللللللللللللر املغمور  -4
( هو اخلزان ا ر ي ا كرب من بني م ات Yerebatan Sarnıcı)بالرتكية: 

الصللل اريج القدمية اليت تقع مد مدينة إسلللطنبول )القسلللطنطينية سلللابقا(، 
ان تركيا. مت بناؤه يف القرن السللللللللادس يف ع د اإلمرباطور البيزنطي جسللللللللتني

م إىل اهنوب الغريب من آيلا صللللللللللللللوفيلا، وتبل   150ا ول. يقع علو بعلد 
مرت مربع. صللللللللل ريج الباأيليك مل  با لغاأ والغموة،  9.800مسلللللللللاحته 

حىت أنكم عندما تدخلونه سلللللتشلللللعرون وكمنكم يف فيلم سلللللينما ي. يتمتع 
بربودة طبيعية، فالتجول فيه خالل أيام الصلللليا ا ارة مال منعي . يتم 

 دخول إليه من بناية صغرية يف غرب ميدان أيا صوفيا.ال

 

 

 

 
: واحلللدة من أشلللللللللللللل ر حلللدا    Gülhane Parkıحلللديقلللة جو لللانلللة  -5

إسللللللللللللللطنبول، تعترب من ا دا   التار ية في ا، وتقع يف منطقة أميينونو يف 
 مكان تكون فيه متاةة لقصر توبكايب. 

وهي من أ،دم ا دا   العامة يف املدينة وأكةرها مسلللاحة واّتسلللاعا وتنّوعا. 
حين ا ” جو ان“، وكاند حديقة 1912مت افتتاح ا للجم ور يف عام 

جزءا من ا ديقة اخلارجية لقصللللللللللللللر توبكايب، ،بل أن يتم مويل ا  ديقة 
 مستقلة عن القصر. 
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ور والنباتات وا شللللللللجار تضللللللللم ا ديقة أمل املناعر الطبيعية، حيث الزه
بمصناف ا وأنواع ا امل تلفة اليت تضفي وراء طبيعيا علو ا ديقة، باإل افة 

 لكوهنا ،د ُجّ زت مبناط  للرتفيه كاملالعب واملقاهي. 
كما سلللللللللللتجد في ا متسا تاريخ العلوم التقنية اإلسلللللللللللالمية الذ  يقع يف 

 140م ويضللللللللللللللم  2008الطرف الغريب من ا ديقة، والذ  افتتح يف مايو 
اخرتاعا، ومعظم هذه االخرتاعات تعود ملا بني القرنني الةامن والسلللللللللللللادس 
عشللللللر، وهي يف غالب ا اخرتاعات مص علوم الفلك والكيمياء وا ندسلللللة 

 والعمارة والفيزياء.

 

 
 6/5/2018:  اليوم الثاني: المنطقة السياحية المطلة على خليج القرن الذهبي

مينيا تورك يف اسللللللطنبول: تعترب حديقة ومتسا مينا متسا وحديقة  -1
( املوجودة يف مدينلة اسللللللللللللللطنبول من امل االماكن  Miniaturk تورك )

والوج ات السللللللللللللللياحية املطلة علو خليج القرن الذهى ، حيث متتد علو 
مصللللغرة  مرت مربع ، تضللللم هذه ا ديقة  او  6000مسللللاحة واسللللعة تبل  

 هم املعللا  السلللللللللللللليللاحيللة والعمرانيللة املوجودة يف تركيللا، حيللث تعترب هللذه 
 ا ديقة بمهنا من اكرب ا دا   او املتاحا املصغرة يف العا .

 
جمسللما مصللغرا ملعا  تشللت ر دا العديد  122يوفر املتسا للزوار مشللاهدة 

يا، من اش ر من املدن الرتكية, باال افة اىل معا  من دول اخرى غري ترك
هذه املعا  املسللللجد اال،صللللو و،بة الصلللل رة يف فلسللللطني ، ويوفر املتسا 
للزا رين معلومللات عن كللل جمسللللللللللللللم مير الزا ر من امللاملله وولللك عن طري  
شللللرح صللللو  عن هذا اثسللللم ، حيث ميكن تشللللغيل ا توى الصللللو  بعد 

هذا  مترير بطا،ة مصل علي ا عند شراء تذكرة الدخول للمتسا ،  يتوافر
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الشرح الصو  بعدد من اللغات من ا العربية واالجنليزية واالملانية باال افة 
 اىل اللغة الرتكية.

 
 

 

جامع السللللطان ايوب: مسلللجد عةمام ،دد موجود يف منطقة أيوب  -2
يف اهللانللب ا ورويب من مللدينللة إسللللللللللللللطنبول ، بللالقرب من منطقللة القرن 
الذهى ، ويقع خار  أسللللللللللللللوار القسللللللللللللللطنطينية ، وهو أول مسللللللللللللللجد بناه 

،  ويضللم جممع  1453املسلللمون يف إسللطنبول بعد فتح القسللطنطينية عام 
،رب الصسايب اهليل أيب أيوب ا نصار  )ر وان  املسجد مبىن منفصل به
 اهلل عليه( ملن أراد أيارته.

 

 

تلفريك ومق و بريلو : هل سللللب  لك مشللللاهدة اسللللطنبول من أعلو  -3
منطقة لتسللتمتع باهمال الرا ع السللطنبول ، ما عليكم سللوى أيارة مق و 
البريولو  وشللللللللرب الشللللللللا  واند تنظر اىل منطقة اخلليج او القرن الذهى 

 مبنظر را ع لي  له مةيل .
ب التلللل فريلللك وهو يعترب ومن ابرأ املعلللا  الفريلللدة ملق و البريولو   ركو 

أيصلللللا وسللللليلة تنقل للوصلللللول اىل املق و ، كما ميكنكم من خالل املنظار 
مشلللللاهدة أبرأ معا  اسلللللطنبول السلللللياحية مةل جامع السلللللليمانية ، جامع 
السللللللللللللطان أ د ، بر  غاالطا ، القبور االورية ، منطقة الفاتح ، جسلللللللللللر 

 البوسفور .

 
 

 
  حبرية عرب مضي  اسطنبول.باال افة هوالت سياحية  -4

دوالر أمريكي وتشلللللللمل أجرة الربنامج دون رسلللللللوم الدخول ل ماكن السلللللللياحية أو  40مالحظات : التكلفة لليوم الواحد 
 الغداء. وال يتم إستقبال أ  طفل يف الربنامج إال مع املراف  البال  سواء كان من ا هل أو ا صد،اء.
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