
مهد  – القد�م األدنى(الشرق  الدولي الثالث العلمي مؤتمرال أن �علن عن عقداتحاد حضارات الشرق األدنى القد�م  �سر
بتوقیت القاهرة  �عد الظهرفي تمام الساعة الثالثة ، ٢٠٢٠ سبتمبر  ٢٠ – ١٨الجمعة  من ، للمدةللعلوم المعاصرة)  ومن�عالحضارة 

 .zoomالموافق السا�عة ص�احَا بتوقیت لوس أنجلوس على ش�كة االنترنت �استخدام منصة زوم 
 محاور المؤتمر:

 نحو االنتاج، الزارعة ونشأت المدن. االنتقال الحضاري في الشرق األدنى القد�م: التحول من االستهالك 
  القد�م: ظهور الحرف والصناعات.ما �عد االستقرار في الشرق األدنى 
 .اإلدارة والس�اسة في الشرق األدنى القد�م: ظهور األنظمة الس�اس�ة واإلدار�ة والقانون�ة وتطورها 
 م ال�حار، الر�اض�ات، الهندسة، لم األح�اء، الك�م�اء، الفیز�اء، علنتاج المعرفة في الشرق األدنى القد�م: الطب، الصیدلة، ع

 م األحافیر، الفنون، الفلسفة، األدب.ل الجغراف�ا، الجیولوج�ا، عالفلك، 
  لتسامح الدیني. االشرق األدنى القد�م و 
  .األو�ئة في الحضارات القد�مة: تار�خها، مسب�اتها، تأثیرها، عالجها والوقا�ة منها 

 أهداف المؤتمر 
ي وتأثیره علیها حین إذن وما �مكن االستفادة منه في  دراسة ما تقدمه حضارات الشرق األدنى القد�م في تار�خها من تقدم علم .١

 حاضر ومستقبل ال�شر�ة.
إتاحة اللقاء العلمي وال�حثي بین العلماء وال�احثین في تخصصات تجمعها األصول الحضار�ة لمنطقة الشرق األدنى القد�م،  .٢

 .وتوس�ع دائرة ال�حث العلمي وتقدمه في دراسات حضارات الشرق األدنى القدي
 .قشة قضا�ا التفاعل العامي والت�ادل األكاد�مي النشط بین هذه التخصصاتمنا .٣
تحقیق التواصل بین العلماء وال�احثین في الجامعات والبیئات القائمة على ال�حث العلمي الذي �مس التخصصات المختلفة  .٤

 .وتفعیل الحوار بین�ا
القد�م �علومها المختلفة مع المختصین في العلوم األخرى الصرفة عقد تآخي علمي بین العلماء في مجال اآلثار والتار�خ  .٥

 .واإلنسان�ة
تحقیق التفاعل والتالحم بین علوم التخصصات المختلفة واتساعها لتفهم العالقات الحضار�ة وأوجه التشا�ه والتنوع بین هذه   .٦

 .الل دارسات حدیثةالمجموعات الحضار�ة سالفة الذ�ر، وللنهوض �مفاه�م وعلوم هذه التخصصات من خ
 إلقاء الضوء على األهم�ة التار�خ�ة لمنطقة الشرق األدنى القدي �معبر للتأثیرات والمؤثرات المت�ادلة بین هذه الحضارات. .٧
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 رئ�سا المؤتمر: 
 حضارات الشرق األدنى القد�م  اتحادرئ�س  أ.د. محمود عمر سل�م

 الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة  –جنوب �ال�فورن�ا جامعة  أ.د. توفیق أیوب
 

 أمین عام المؤتمر: 
 نائب رئ�س اتحاد الشرق األدنى القد�م  أ.د. ق�س حاتم هاني الجنابي 

 

 اللجنة التحضیر�ة للمؤتمر: 
 اً رئ�س أ.د. محمود عمر سل�م

 رئ�ساً  أ.د. توفیق أیوب
 أمین عام المؤتمر  أ.د. ق�س حاتم هاني الجنابي 

 عضواً  االحرف أ.د. عامر المهدي 
 عضواً  أ.د. محمد فوزي محمد علي الشایب 

 ومقرراً  عضواً  د. اسراء فاضل امین
 عضواً  أ. نهى توفیق أیوب

 

 )(مرت�ة ا�جد�اً  اللجنة العلم�ة:
 مصر  -اإلسكندر�ة جامعة  أ.د. احمد امین سل�م
 العراق - لجامعة �اب أ.د. احمد مجید حمید 

 العراق - يالعراق المجمع العملي   أ.د. جواد مطر الموسوي 
 متحدةاإلمارات العر��ة ال  – جامعة االمارات أ.د. حمد محمد جمعة بن صراي

 مصر - عمید �ل�ة االداب/ جامعة المنصورة أ.د. رضا محمد سید احمد
   العراق -جامعة واسط  سمارعبود أ.د. سعد 

 المملكة العر��ة السعود�ة -جامعة الملك سعود  أ.د. سل�مان عبد الرحمن الذیب
 العراق  - جامعة واسط مأ.د. طالب حبیب منع

 مصر -جامعة حلوان األسبق/ عمید �ل�ة اآلداب  أ.د. عاطف عبد السالم عوض هللا
 الول�ات المتحدة األمر�ك�ة  - جامعة دومینجز هیلز أ.د. عامر المهدي االحرف 

 المملكة العر��ة السعود�ة - جامعة الملك سعود العتیبيأ.د. فهد مطلق عبد هللا 
 ألمان�ا - جهاله ڤتنبیر  –جامعة مارتن لوثر  أ.د. محمد إبراه�م ع�ابنة

 مصر - عمید �ل�ة اآلثار األسبق/ جامعة القاهرة أ.د. محمد حمزة اسماعیل الحداد
 العراق - جامعة �ابل أ.د. محمد شاكر ناصر حس�ف الر��عي 

 سور�ا - جامعة حلب محمد هشام النعسانأ.د. 
  العراق - القادس�ةجامعة  نائل حانون جامعة. دأ.



 التخصصات التي �إمكانها المشار�ة في المؤتمر: 
 �في  م�إمكان جم�ع التخصصات العلم�ة واإلنسان�ة المشار�ة في المؤتمر من خالل ابراز أثر حضارات الشرق األدنى القد

 .الحضارة اإلنسان�ة �صورة عامة وحسب محاور المؤتمر

 وقائع المؤتمر: 
 تخضع جم�ع األ�حاث المقدمة للنشر للمراجعة والتحك�م قبل قبولها. 
  س�قوم اتحاد حضارات الشرق األدنى القد�م بنشر األ�حاث المقبولة الكترون�ا على موقعه الرسمي. 

 ضوا�ط ال�حوث: 
  األصالة والمنهج�ة العلم�ة والجد�ة في الموضوع والعرضأن یتسم ال�حث�. 
  أن �كوف صح�ح اللغة، سل�م األسلوب، واضح الداللة 
 أن ترفق نماذج واضحة من األشكال التوض�ح�ة والصور والوثائق والمخطوطات. 
 ال تعبر اآلراء الواردة في ال�حوث �الضرورة عن رأي المؤتمر. 
 م.١٥/٨/٢٠٢٠آخر موعد لتسل�م ال�حوث 
 ث الخاصة �المجلة الدول�ة لالتحاد المعلنة على موقع االتحاد. و یراعى قواعد نشر ال�ح 
  المؤتمر يمداخالتهم ف  ي�علن ال�حث على را�ط المؤتمر والمجلة مع انعقاد المؤتمر حتى �ستفید المشار�ات ف. 
  ز�دت الأ علىالمجلة،  موقع في ة�ضوا�ط اعداد ال�حث المعلن، مع االلتزام ادناهعلى البر�د االلكتروني المعلن ال�حث یرسل

مع إدراج �افة   ،اذا تضمن لوحات أو أشكال أو صور )صفحات ١٠، و�ضاف الیها ()صفحة  ٢٠عدد صفحات ال�حث عن (
 .الحواشي الكترون�ًا ال یدو�اً 

 یهیئ ال�احث عرض فدیوي او بور�و�نت لعرض �حثه. 
  اإلمالئ�ة األساس�ة التي تكوف موضعًا لألخطاء الشائعة في الكتا�ة، ومنها: المسافات، حیث ال توضع مراعاة القواعد

مسافة قبل أ�ة عالمة من عالمات الترق�م (الفاصلة، والنقطة، وعالمات التعجب واالستفهام)، أما األقواس وعالمات 
 اخلها مسافة بینها و�ین ما تتضمنه.التنص�ص فالبد من مسافة قبلها، وأخرى �عدها، على أال تتضمن د

 للمراسالت والتسجیل:
 union.anec@gmail.com 

 التسجیل:
  حضور الملحقة في اخر صفحة من هذه الدعوةالالمؤتمر التسجیل �ملء استمارة  المشار�ة فيیتطلب. 
  و�ذلك یتطلب تنز�ل برنامجzoom ه من موقع وتثبیته وتسجیلzoom.us 
 مسجل في المؤتمر را�ط حضور المؤتمر واسم تسجیل الدخول و�لمة المرور یتم ارسال لكل 
  عسفین لمنآحال المخالفة سنضطر  وفيع مشار�تها مع اآلخر�ن، ن�مأسماء تسجیل الدخول و�لمات المرور سر�ة و 

 فعال�ات المؤتمر. المخالف من الدخول
 میلاإل ىلمؤتمر الفي ا ترسل طل�ات التسجیل� : union.anec@gmail.com 

mailto:union.anec@gmail.com
https://zoom.us/
mailto:union.anec@gmail.com


 

 مواعید تلقى الملخصات واأل�حاث:
 استمارات االشتراك �المؤتمرآخر موعد لتلقى  ١٥/٨/٢٠٢٠ 
 إخطار المشار�ین �قبول األ�حاث  ٣٠/٨/٢٠٢٠ 
 المؤتمر علىالدخول  إخطار المشار�ین برا�ط  ٠٦/٩/٢٠٢٠ 
 فاعل�ات المؤتمر ١٨/٩/٢٠٢٠ 

 

 :لغة ال�حوث
  و�اللغة العر��ة من مائتي �لمة ال�حثُتقبل ال�حوث �اللغة العر��ة، أو �إحدى اللغات األجنب�ة، و�كوف ملخص ال�حث بلغة. 
  .على �ل �احث االلتزام �التدقیق اإلمالئي واللغوي ل�حثه، حرصًا على سالمة اللغة 
   في حالة ورودها �ال�حث، بل البد    -�النس�ة لل�حوث �اللغة العر��ة، ُیرجى عدم االكتفاء �الترجمة العر��ة للمصطلحات الغر��ة

 المصطلح الغر�ي المستخدم بلغته، وذلك تجن�ًا إلشكال�ات تعر�ب المصطلحات األجنب�ة.من تقد�م أصل 
 

 :مالحظات عامة
  االلتزام �أحدث قواعد المنهج العلمي في �تا�ة األ�حاث وحواشیها، مع اتسام األ�حاث �األصالة والتجدید، وأال �كوف قد

 .سبق نشرها، و�قدم ال�احث إفادة بذلك
 لل األ�حاث  یتم  تخضع  أن  للنشر، على  تراها ضرور�ة  تعدیالت  أ�ة  إجراء  ال�احث  اللجنة من  أن تطلب  تحك�م، و�مكن 

 .تقد�مها في المواعید التي تحددها اللجنة، أو �االتفاق مع الجهة المنظمة للمؤتمر
   وترجمتها العر��ة  �اللغة  ال�احث  عن  واف�ة  أو  مختصرة  ذات�ة  سیرة  الب�انات   �إحدىترفق  متضمنة  األور��ة،  اللغات 

العلم�ة، ووسائل    الشخص�ة، والوظ�فة الحال�ة، وأهم المواقع التي شغلها، واأل�حاث أو المنجزات العلم�ة، والخبرات
 االتصال والتواصل. 




