"املؤتمر الدوي ٔالاول لعصور ما قبل التاريخ ي الوطن العربي"
)الف#$ة من (2012/12/19-12/15

الزميالت والزمالء ٔالاعزاء!
ً
إيمانا منابأن عصور ما قبل التاريخ وآثارها Qي الجذور ال DNنبدأ KLا مس#Iة ربط املا DEFبالحاضر والاستفادة من
القديم ي وضع رؤية املستقبل ،وQي ال[#وة ٓالاثارية املغرقة ي القدم ال jNالزالت تحتاج إى الكث #Iللكشف ع^Kا،
ً
ً
وذلك نظرالقيمKpا التاريخية والحضارية والثقافية.وإنطالقا من هذافإننا نود أن ندعوكم للمشاركة ي فعاليات
املؤتمر الدوي ٔالاول لعصور ما قبل التاريخ ي الوطن العربي الذي سوف يعقد ي كلية ٓالاثار جامعة القاهرة ي الف#$ة
من  15إى  19ديسم|.2012 #

مكان انعقاد املؤتمر
•

قاعات املحاضرات بمركز  ITAوكلية ٓالاثار بجامعة القاهرة

املحاور العلمية للمؤتمر
.1

السمات الحضارية ملواقع عصور ما قبل التاريخ ي الوطن العربيح jNبدايات ٔالالف الثالث ق.م.

 .2الطرق املستخدمة ي تأريخ آثار عصور ما قبل التاريخ الثابتة واملنقولة
 .3التطور التق Dلألدوات الحجرية ي الوطن العربي
 .4طرق حفظ وصيانة آثار عصور ما قبل التاريخ
.5

التكوينات الحجرية ) (Megalithsي الوطن العربي

 .6أهم أعمال الحفائر الحديثة بمواقع عصور ما قبل التاريخ ي الوطن العربي
 .7التعدين ي عصور ما قبل التاريخ )(Archaeometallurgy
 .8حلقة نقاش ملدة يومIن ملناقشة املصطلحات ٔالاثرية الخاصة بعصور ما قبل التاريخ
-1

شروط ومتطلبات أبحاث املؤتمر:
ً
ً
يرسل الباحث الراغب ي املشاركة ع| #ال|#يد الالك#$وني املوضح الحقا عنوان بحثه وملخصا عنه )ال
ً
يزيد عن  300كلمة( مع س#Iة ذاتية وطلب مشاركة موضحا فيه عنوانه ال|#يدي والالك#$وني وأرقام
هواتفه وذلك طبقا ملواعيد املؤتمر )انظر مواعيد مراسالت املؤتمر(

-2

سيتم إبالغ الباحثIن املقبولة ملخصا¯Kم ليتمكنوا من إرسال بحو®Kم كاملة ومطبوعة عى أن تكون
بحدود )من  15إى  25صفحة ( وعى ورق قياس / A4/وبحجم الخط  /14 /وذلك عى ال|#يد
الالك#$وني للمؤتمر وكذلك نسخة بال|#يد العادي مع قرص مدمج))(CDإذا أمكن(وذلك ي املوعد
املحدد لذلك )انظر مخاطبات ومراسالت املؤتمر(

-3

ً
يش#$ط أن تكون البحوث موثقة علميا حسب مناهج البحث ومزودة بالصور والوثائق واملصادر
واملراجع )عى ان تكون بنظام الحوا½ DEالختامية بحجم خط  (10ولم يسبق أن تكون ٔالابحاث قد
نشرت من قبل.

-4

يجب اعداد ورقة البحث ال DNسيتم عرضها عن طريق برنامج Power Pointعى اسطوانات
مدمجة لتقديمها قبل بداية املؤتمر يوم الجمعة املوافق  14ديسم| #للفريق الف Dللمؤتمر

اللغات املعتمدة ي املؤتمر :
تقبل امللخصات والبحوث باللغات العربية والانكل¿Iية والفرنسية مع تأمIن ترجمة أثناء الجلسات العلمية .

قيمة الاش#$اك ي املؤتمر :
اوال املشاركون بابحاث:
ً
 .1املصريون  300جنKÁا مصريا )بدون إقامة(  500جنKÁا )باإلقامة(
 .2غ #IاملصريIن  250دوالر او ما يعادلها بالعمالت الاخرى
ثانيا املشاركون بدون ابحاث:
-1

املصريون  150ج^KÁKا مصريا

-2

غ #IاملصريIن  175دوالر او ما يعادلها بالعمالت الاخرى

امتيازات املؤتمر للمشاركIن بأبحاث:
-1

الانتقاالت الداخلية لغ #IاملصريIن وللمصريIن من خارج القاهرة

-2

كتاب املؤتمر

-3

حقيبة املؤتمر )كتاب امللخصات واوراق املؤتمر وادوات كتابية(

-4

الرحالت العلمية وال#$فKÁية

امتيازات املؤتمر لغ #IاملشاركIن بأبحاث
-1

اوراق املؤتمر دون الكتاب

-2

الانتقاالت الداخلية

-3

الرحالت العلمية وال#$فKÁية

-4

جميع حفالت الاستقبال والوجبات

مخاطبات املؤتمر ومواعيد املراسالت
•  20يناير  2012ارسال خطابات الاعالن عن املؤتمر
•  28ف|#اير  2012اخرموعد الستالم اسماء املشاركIن وموضوعات وملخصات أبحا®Kم
• 15مارس  2012ارسال خطابات املوافقة عى املواضيع وترتيKÅا ضمن املحاور
•  15مايو  2012اخر موعد للتأكيد عى املشاركة وتسديد اش#$اك املؤتمر
•  15يوليو  2012ارسال اسماء املش#$كIن والنسخة املبدائية لل|#نامج
ً
•  1أكتوبر 2012آخر موعد إلستقبال البحوث كاملة )طبقا لشروط النشر املوضحة اعالﻩ(
•  15نوفم| 2012 #ارسال ال|#نامج الكامل باملواعيد واماكن املحاضرات

مالحظات عامة
-1

يبدأ استقبال املشاركIن من مساء يوم 2012/12/14

-2

اخر موعد للمغادرة صباح 2012/12/20

-3

الجلسة الافتتاحية والقاء ابحاث املؤتمر ي الف#$ة من  12/15اى 2012/12/17

-4

الرحالت العلميةال#$فKÁية يومي  12/18و2012/12/19

-5

الجلسة الختامية مساء 2012/12/19

اللجنة العليا
رئيس املؤتمر :ا.د .محمد حمزةعميد الكلية
مقرر املؤتمر :ا.د .حسان عامر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
املنسق العام :د .أحمد سعيد
سكرت #Iاملؤتمر :د .أبوالحسن بكري
اللجنة املنظمة :د .نسرين الحديديد .سلوى كامل د .محسن نجم الديند .ميسرة عبداللهد .طارق توفيق

توجه املراسالت إى أحد عناوين ال|#يد ٕالاليك#$ونيicpaw2012@gmail.com:أوmasry@mail.ru
لإلتصال باملؤتمر:د .أبوالحسن بكري  –01143075155د .طارق توفيق  ،01091447371د .محسن نجم
الدين) 01000292571لإلتصال من خارج جمهورية مصر العربية يتم إضافة (002
رقم الفاكس 0020235728108 :وﷲ وي التوفيق،

