المؤتمر العلمي الدولي

حضارات الشرق األدنى القديم
ومؤثراتها عبر العصور

تقيم كلية التربية األساسية /جامعة بابل في العراق وباالشتراك مع المعهد العالي
لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية المؤتمر
العلمي الدولي للمدة /15-13آذار مارس2016/م في بر-عنخ برباست (جامعة الزقازيق

الفرعونية) ،المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان (حضارات الشرق األدنى القديم

ومؤثراتها عبر العصور) تحت رعاية معالي الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم
العالى والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية والدكتور حسين الشهرستاني وزير

التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق .وبإشراف معالي األستاذ الدكتور

عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق ومعالي األستاذ الدكتور عادل هادي
البغدادي رئيس جامعة بابل.

وبرئاسة:

أ.د .محمود عمر سليم /عميد المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق.
أ.د .محمد شاكر الربيعي /عميد كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
أمينا عام المؤتمر:

أ.د .محمد عادل عبد المنعم /المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق.
أ.د .قيس حاتم هاني الجنابي /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
مقرر عام المؤتمر:

د .محمد فوزى الشايب /المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق.
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محاور المؤتمر:
المحور األول :أثر حضارات الشرق األدنى القديم في العلوم التراثية( :البيليوغرافيا
والتوثيق ،الترجمة)

المحور الثاني :أثر حضارات الشرق األدنى القديم في العلوم الصرفة( :الطب،
الصيدلة ،علم األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،علم البحار ،الرياضيات ،الهندسة،

الفلك ،الجغرافيا ،الجيولوجيا ،علم األحافير ،الفنون).
المحور الثالث :أثر حضارات الشرق األدنى القديم في العلوم اإلنسانية( :التاريخ ،علم
السياسة ،علم االقتصاد ،علم التجارةـ ،علم القانون ،علم التربية ،مقارنة األديان).

المحور الرابع :أثر حضارات الشرق األدنى القديم في العلوم اللغوية واألدبية والدينية.

المحور الخامس :أثر حضارات الشرق األدنى القديم في مناهج البحث العلمي وأثرها
في تقدم العلوم.

أهداف المؤتمر

-1إتاحة اللقاء العلمي والبحثي بين العلماء والباحثين المصريين والعرب واألجانب فـي تخصصـات
تجمعها األصـول الحضـارية لمنطقـة الشـرق األدنـى القـديم ،وتوسـيع دائـرة البحـث العلمـي وتقدمـ
في دراسات حضارات الشرق األدنى القديم.
 -2مناقشة قضايا التفاعل العلمي والتبادل األكاديمي النشط بين هذه التخصصات.

 -3تحقيــق التواصــل بــين العلمــاء والبــاحثين ف ـي الجامعــات والهيئــات القائمــة علــى البحــث العلمــي
الذي يمس التخصصات المختلفة وتفعيل الحوار بينها.

 -4عقــد أكبــر تــيخي علم ـي بــين العلمــاء ف ـي مجــال ااثــار والتــاريخ القــديم بعلومهمــا المختلفــة مــع
المختصين في العلوم األخرى الصرفة واإلنسانية.

 -5تحقيق التفاعل والـتححم بـين علـوم التخصصـات المختلفـة واتسـاعها لـتفهم العحقـات الحضـارية
وأوجـ التشــاب والتنــوه بــين هــذه المجموعــات الحضــارية ســالفة الــذكر ،وللنهــو

بمفــاهيم وعلــوم

هذه التخصصات من خحل دراسات حديثة.
 -6إلقــاء الضــوء علــى األهميــة التاريخيـة لمنطقــة الشــرق األدنــى القــديم كمعبــر للتــاثيرات والمــؤثرات
المتبادلة بين هذه الحضارات.
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اللجنة التحضيرية للمؤتمر:

أ.د .محمود عمر سليم /عميد المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق.
أ.د .محمد شاكر الربيعي /عميد كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
أ.د .قيس حاتم هاني الجنابي /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.

أ.د .محمد فوزى الشايب /المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق.
السيد سعد نايف معاش /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
اللجنة العلمية:

أ.د .أسعد محمد علي النجار /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
أ.د .سعد حسن عليوي /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.

أ.د .محمد ضايع حسون الجبوري /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
أ.د .فراس سليم حياوي /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.

أ.د .عبد السحم جودت /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.
أ .عدي صبري عبد الرزاق /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.

أ.د .عباس حسين مغير /كلية التربية األساسية /جامعة بابل.

أ.د .احمد امين سليم /جامعة االسكندرية
أ.د .عاطف عبد السحم عو

اهلل /عميد كلية ااداب /جامعة حلوان

أ.د .عادل سيد محمد الطوخى /جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا

أ.د .محمد عادل عبد المنعم /المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة
الزقازيق

أ.د .محمد حمزه اسماعيل الحداد عميد كلية االثار /جامعة القاهرة
أ.د .رضا محمد سيد احمد /عميد كلية االداب /جامعة المنصورة
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التخصصات التي بإمكانها المشاركة في المؤتمر
بإمكــان جميــع التخصصــات العلميــة واإلنســانية المشــاركة فــي المــؤتمر مــن خــحل اب ـراز أثــر
حضارات الشرق األدنى القديم في الحضارة اإلنسانية بصورة عامة وحسب محاور المؤتمر.

وقائع المؤتمر:

* تخضع جميع األبحاث المقدمة للنشر للمراجعة والتحكيم قبل قبولها.
* سيقوم المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم بنشر األبحاث المقبولة في عدد
خاص لمجلة المعهد العلمية المحكمة.
شروط المشاركة في المؤتمر:
 -1يكون رسم االشتراك للمصريين المشاركين بابحاث ( 600جني مصري) شاملة اإلقامة
والضيافة ورحلة لمعالم الزقازيق ااثارية ونشر األبحاث.

 -2يكون رسم االشتراك للمصريين بالحضور فقط ( 400جني مصري) شاملة اإلقامة
والضيافة ورحلة لمعالم الزقازيق ااثارية.

 -3يكون رسم االشتراك للعراقيين المشاركين بابحاث ( 200دوالر أمريكي) شاملة اإلقامة
والضيافة ورحلة لمعالم الزقازيق ااثارية.

 -4يكون رسم االشتراك بابحاث من خارج مصر ( 500دوالر أمريكي) شاملة اإلقامة
والضيافة ورحلة لمعالم الزقازيق ااثارية ونشر األبحاث.

 -5يكون رسم االشتراك من خارج مصر بالحضور فقط ( 300دوالر أمريكي) شاملة اإلقامة
والضيافة ورحلة لمعالم الزقازيق ااثارية.

ضوابـط البحوث:

 -1أن يتسم البحث باألصالة والمنهجية العلمية والجدية في الموضوه والعر .
 -2أن يكون صحيح اللغة ،سليم األسلوب ،واضح الداللة.

 -3أن ترفق نماذج واضحة من األشكال التوضيحية والصور والوثائق والمخطوطات.
 -4ال تعبر ااراء الواردة في البحوث بالضرورة عن رأي المؤتمر.

 -5يجب تعبئة استمارة المشاركة المرفقة وارسالها على البريد االلكتروني على أن يكون آخر
موعد لتلقي االستمارة هو 2016/1/15م حتى نرسل إليك إفادة باالشتراك في المؤتمر.
 -6آخر موعد لتسليم ملخص البحث 2016/2/1م.
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 -7يرفق الباحث إذا كان من خارج جمهورية مصر العربية صورة واضحة من جواز سفره من
أجل إجراءات تاشيرة الدخول بمدة كافية حتى يتثنى لنا استخراجها.
 -8توج أمانة المؤتمر الدعوة للباحثين من أجل حضور المؤتمر ،كما ترسل اللجنة إفادة
بقبول عنوان البحث لتقديمها لمن يهم األمر.

 -9يقدم البحث مطبوعاً على وج واحد ،ويرسل على البريد االلكتروني ،على أن تكون
الهوامش أسفل الصفحة ،وأال تزيد صفحات البحث عن ( 20صفحة) ،وفي حالة زيادة عدد

الصفحات عن الحد المقرر ،يسدد الباحث قيمة نشر الصفحات الزائدة ،بمقدار عشرة
جنيهات مصرية (أو ما يعادلها) للصفحة الواحدة ،وعشرين جنيها مصرياً للصفحات
المتضمنة ألشكال أو صور.

 -11يقدم الباحث سيرت الذاتية فيما ال يزيد عن صفحة واحدة فقط بخط Simplified
 Arabicبحجم خط .16

-11تترك مسافة (مفردة) بين السطور.
-12مراعاة بع

القواعد اإلمحئية األساسية التي تكون موضعاً لألخطاء الشائعة في الكتابة،

ومنها :المسافات ،حيث ال توضع مسافة قبل أية عحمة من عحمات الترقيم (الفاصلة،

والنقطة ،وعحمات التعجب واالستفهام) ،أما األقواس وعحمات التنصيص فحبد من مسافة
قبلها ،وأخرى بعدها ،على أال تتضمن داخلها مسافة بينها وبين ما تتضمن .
 -31يتم إدراج كافة الحواشي الكترونياً ال يدوي ًا.

للمراسالت والتسجيلqir_ir@yahoo.com & m.o.selim@hotmail.com :

ويمكن االتصال على األرقام التالية009647801733667 - 00201227124334 :

اإلقامة
يشــمل رســم االشــتراك بــالمؤتمر اإلقامــة بمدينــة الزقــازيق بامــاكن (تحجــز مقــدماً) مــع وجبــات

اإلفطار والعشاء والتـنقحت داخـل مدينـة الزقـازيق ،ووجبـة الغـداء تكـون بقاعـة كبـار الـزوار الخاصـة
بالجامعة بدعوات شخصية لألعضاء والضيوف.
توفر اللجنة المنظمة الغرف للمشاركين اعتبا ار من الليلـة السـابقة ليـوم  12مـارس ،وحتـى ليلـة
 15م ــارس  ،2011وم ــا س ــبق ذل ــك وم ــا يليـ ـ تك ــون اإلقام ــة عل ــى نفق ــة المش ــارك .وت ــوفر اللجن ــة
المنظم ــة للم ــؤتمر جمي ــع االنتق ــاالت الداخلي ــة للم ــؤتمر ولتنفي ــذ البرن ــامك الثق ــافي ،وك ــذلك الس ــتقبال
الضيوف من خارج مصر من المطار وعودتهم إذا تم طلب ذلك.
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مواعيد تلقى الملخصات واألبحاث
 2016/1/15آخر موعد لتلقى استمارة االشتراك والخحصات.
 2016/2/1إخطار المشاركين بقبول األبحاث
 13إلى  15مارس  2016فاعليات المؤتمر.
 2016/2/1آخر موعد لتلقى متون األبحاث
 2016/8/1نشر أبحاث المؤتمر
والمؤتمر يوفر أثناء فاعليات نسخ األبحاث الخاصة بالمؤتمر السابق

لغـة الملخص أو البحث:

 -1تُقبل الملخصات والبحوث باللغة العربية ،أو بإحدى اللغات األجنبيـة .ويكـون ملخـص البحـث
بلغة البحث وباللغة العربية من مائتي كلمة.
 -2بالنسبة لألبحاث المكتوبة باللغة العربية ،يمكن للباحث -اختيارياً -أن يقـدم مـوج اًز للبحـث أو

نتائج ـ باللغــة اإلنجليزيــة لنش ـره مــع المــتن العربــي ،علــى أن ُيحتبســب ضــمن أوراق البحــث وفق ـاً
للحد األقصى لعدد الصفحات المسموح بها في قواعد النشر بهذا اإلعحن.

 -3على كل باحث االلتزام بالتدقيق اإلمحئي واللغوي لبحث  ،حرصاً على سحمة اللغة ودقة التعبير.
 -4بالنســبة للبحــوث باللغــة العربيــةُ ،يرجــى عــدم االكتفــاء بالترجمــة العربيــة للمصــطلحات الغربيــة
فــي حالــة ورودهــا بالبحــث ،بــل البــد مــن تقــديم أصــل المصــطلح الغربــي المســتخدم بلغتـ  ،وذلــك
تجنباً إلشكاليات تعريب المصطلحات األجنبية.

مالحظات عامة:

 -1االلتـ ـزام باح ــدث قواع ــد الم ــنهك العلم ــي ف ــي كتاب ــة األبح ــاث وحواش ــيها ،م ــع اتس ــام األبح ــاث
باألصالة والتجديد ،وأال يكون قد سبق نشرها ،ويقدم الباحث إفادة بذلك.
 -2تخضــع األبح ــاث للتحك ــيم ،ويمك ــن أن تطل ــب اللجن ــة مــن الباح ــث إجـ ـراء أي ــة تع ــديحت ت اره ــا
ضرورية للنشر ،على أن يتم تقديمها في المواعيد التي تحددها اللجنة ،أو باالتفـاق مـع الجهـة
المنظمة للمؤتمر.
 -3ترف ــق س ــيرة ذاتي ــة مختصـ ـرة أو وافي ــة ع ــن الباح ــث ،متض ــمنة البيان ــات الشخص ــية ،والوظيف ــة
الحالية ،وأهم المواقع التي شغلها ،واألبحاث أو المنجزات العلميـة ،والخبـرات العمليـة ،ووسـائل
االتصال والتواصل.
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