دعوة مشاركة فً فعالٌات المؤتمر التاسع عشر
لئلتحاد العام لؤلثارٌٌن العرب
تقوم إدارة اإلتحاد العام لآلثارٌٌن العرب على دعم أواصر الترابط بٌن
اآلثارٌٌن العرب فً وطننا العربً الكبٌر وتعمل على دفع مسٌرة اإلتحاد حول تحقٌق أهدافه المنشودة والتً من
أهمها خلق رؤٌة مستقبلٌة موحدة بٌن اآلثارٌٌن وتفعٌل دور اإلتحاد فً مجال الدراسات والبحوث اآلثرٌة وذلك عن
طرٌق عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدرٌبٌة المشتركة والزٌارات العلمٌة المتبادلة بٌن اآلثارٌٌن العرب،
واستمراراً لدفع مسٌرة العمل األثري المشترك أوصى المؤتمر الثامن عشر لئلتحاد العام لآلثارٌٌن العرب بأن ٌكون
موعد إنعقاد المؤتمر التاسع عشر بمشٌئة هللا فى الفترة من  6-5نوفمبر 6106م0341/هـ بمقر اإلتحاد الجدٌد
بالشٌخ زاٌد ،تحت عنوان:

" دراسات في آثار الوطن العربي"
"الحلقة الثامنة عشر"
محاور الندوة كاآلتي:















ما قبل التارٌخ
المخربشات والرسوم الصخرٌة
آثار و دٌانة
التارٌخ والحضارة
العمارة والفنون
العمارة الطٌنٌة
تارٌخ الفن
فقه العمران اإلسبلمى
المواقع اآلثرٌة
صٌانة وترمٌم اآلثار
اآلثار الغارقة
علم المتاحف
مناهج البحث األثرى
أعمال التنقٌب األثرى

 التطبٌقات التكنولوجٌة فى مجال الدراسات اآلثرٌة
 دعاوى التطررف وأثرهرا علرى مسرتقبل اآلثرار والترراث
العمرانى فى الوطن العربى
 حماٌررة التررراث العمرانررى مررن أعمررال اإلعترردا والهرردم
وغٌاب رقابة المحلٌات ومخالفات البنا
 دور الدولة والمجتمع المدنى فى غرس مفراهٌم أهمٌرة
الوعى األثرى وسبلمة اآلثار والتراث العمرانى المصرى.
 إشررركالٌات أعمرررال الصرررٌانة والتررررمٌم لآلثرررار والمررردن
والمبانى التراثٌة ،وبخاصة الخاضعة لقانون .033
 إدارة وتأمٌن المواقع اآلثرٌة
 النقوش والكتابات
 التواصل الحضارى "التأثٌرات المتبادلة "
 المخطوطات بٌن أسالٌب الوقاٌة وطرق الحفاظ
 السٌاحة والتنمٌة المستدامة

آ قـضـيـة أثـريـة
"المخاطر المحدقة بالثار جراء النزاعات المسلحة ودعاوى التطرف"
وعلرررى مرررن ٌرغرررب فرررى المشررراركة ملرررا اإلسرررتمارة وإرسرررالها علرررى العنررروان المرفرررق مرررع الحوالررره البرٌدٌرررة باسرررم السررركرتٌر
المرررررالى  /نهرررررال عرررررادل عبرررررد الصرررررمد أحمرررررد ،رقرررررم القرررررومى 60610126016661/فرررررى موعرررررد غاٌتررررره 6106/3/05م،
ولجدٌررررة المشرررراركة تسرررردٌد رسررررم إشررررتراك المررررؤتمر وقرررردر 0011جنٌرررره مصرررررى شرررراملة تجدٌررررد العضرررروٌة للمصرررررٌٌن ،
$651أمرٌكرررى أو مرررا ٌعادلهرررا لؤلشرررقا العررررب شررراملة تجدٌرررد العضررروٌة ترسرررل بحوالرررة علرررى بنرررك وٌسرررترن ٌونٌرررون باسرررم/
نهال عادل عبد الصمد أحمد .
وهللا ولً التوفٌق
أ.د .على رضوان
أ.د .محمد محمد الكحبلوى
رئٌس االتحاد العام لآلثارٌٌن العرب

أمٌن االتحاد العام لآلثارٌٌن العرب

مالحظه  :نالستفسار ونهحصول عهى انمزيد مه انمعهومات عه انمؤتمر راجع موقعىا االنكترووى

المقر الجديد بالشيخ زايد بالمحور المركسى بجوار مستشفي الشيخ زايد التخصصي
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