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  ٢٠٢٠ یولیو ١ في انجلوس لوس
 
 حضارات التحاد الثالث الدولي العلمي المؤتمر عقد ٢٠٢٠ یولیو ١ الیوم اجتماعھ في االتحاد إدارة مجلس قرر حیث من -

 سبتمبر ٢٠- ١٨ من للمدة ،)المعاصرة العلوم ومنبع الحضارة مھد – القدیم األدنى الشرق: (وبعنوان القدیم األدنى الشرق
 شبكة على انجلوس لوس بتوقیت السابعة الساعة الموافق القاھرة بتوقیت الظھر بعد الثالثة الساعة تمام في ،٢٠٢٠

  .أدناه في والمبینة بالمؤتمر الخاصة واللجان وبالمحاور ،ZOOM زوم منصة وباستخدام االنترنت
  :المؤتمر محاور    

 المدن ونشأت الزراعة االنتاج، نحو ھالكاالست من التحول: القدیم األدنى الشرق في الحضاري االنتقال.  
 والصناعات الحرف ظھور: القدیم األدنى الشرق في االستقرار بعد ما.  
 وتطورھا والقانونیة واإلداریة السیاسیة األنظمة ظھور: القدیم األدنى الشرق في والسیاسة اإلدارة.  
 الریاضیات، البحار، علم الفیزیاء، الكیمیاء، یاء،األح علم الصیدلة، الطب،: (القدیم األدنى الشرق في المعرفة نتاج 

  .)األدب الفلسفة، الفنون، األحافیر، علم الجیولوجیا، الجغرافیا، الفلك، الھندسة،
 الدیني والتسامح القدیم األدنى الشرق.  
 منھا والوقایة عالجھا تأثیرھا، مسبباتھا، تأریخھا،: القدیمة الحضارات في األوبئة.  

  :المؤتمر رئیسا
  القدیم األدنى الشرق حضارات اتحاد رئیس  سلیم عمر محمود. د.أ
  األمریكیة المتحدة الوالیات – كالیفورنیا جنوب جامعة أیوب توفیق. د.أ

  :المؤتمر عام أمین
  القدیم األدنى الشرق حضارات اتحاد لرئیس األول النائب الجنابي ھاني حاتم قیس. د.أ

  :للمؤتمر التحضیریة اللجنة
  ًرئیسا سلیم عمر حمودم. د.أ
  ًرئیسا  أیوب توفیق. د.أ
  المؤتمر عام أمین الجنابي ھاني حاتم قیس. د.أ
  ًعضوا األحرف مھدي عامر. د.أ
  ًعضوا  الشایب علي دمحم فوزي دمحم. د.أ
  ً ومقررا ً عضوا امین فاضل اسراء. د
  ًعضوا ایوب توفیق نھى. أ

   :ً)أبجدیا مرتبة (العلمیة اللجنة
  مصر/ االسكندریة جامعة سلیم امین احمد. د.أ
  العراق/ بابل جامعة حمید مجید احمد. د.أ
  العراق/ العراقي العلمي المجمع الموسوي مطر جواد. د.أ
  المتحدة العربیة اإلمارات/ االمارات جامعة   ي صرا بن جمعة دمحم حمد. د.أ
  مصر/ المنصورة جامعة/ اآلداب كلیة عمید احمد سید دمحم رضا. د.أ
  العراق/ واسط جامعة سمار عبود سعد. د.أ
  السعودیة العربیة المملكة/ سعود الملك جامعة الذیب الرحمن عبد سلیمان. د.أ
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  العراق/ واسط جامعة منعم حبیب طالب. د.أ
  مصر/ حلوان جامعة/ اآلداب كلیة عمید هللا عوض السالم عبد عاطف. د.أ
  األمریكیة المتحدة الوالیات/ ھیلز دومینجز جامعة االحرف المھدي عامر. د.أ
  السعودیة العربیة المملكة/ سعود الملك جامعة العتیبي هللا عبد مطلق فھد. د.أ
  ألمانیا / تنبیرغ ڤھالھ - لوثر مارتن جامعة عبابنة ابراھیم دمحم. د.أ
  مصر/ القاھرة جامعة/ االثار كلیة عمید  الحداد اسماعیل حمزة دمحم. د.أ
  العراق/ بابل جامعة الربیعي حسین رناص شاكر دمحم. د.أ
  سوریا/ حلب جامعة النعسان ھشام دمحم. د.أ
  العراق/ القادسیة جامعة حنون نائل. د.أ

  
  .المؤتمر تنظیم قررنا علیھ وبناء -
  اهتضبمق للتعامل المعنیة للجھات القرار ھذا یرسل -

  سلیم دمحم عمر محمود. د.أ
  

  االتحاد رئیس
  ١/٧/٢٠٢٠:                                                                                                                            الى منھ نسخة تبلغ

 لالتحاد التأسیسیة الھیئة أعضاء السادة.  
 العلمیة اللجنة.  
 اإلعالمیة اللجنة.  
 االلكتروني الموقع لجنة.  
 محترمونال المؤتمر لجان أعضاء السادة. 

  
  


