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 امس عش  ـار األردن الخـ ؤتمر تاريــــخ وآثـم

ي وال 
ي محيطيها البيئ 

 
""اآلثار ف  جتماعي

 

موك اربد  المملكة األردنية الهاشمية  -جامعة الير

 2022اب  2-5

 

ة صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم يرس دائرة اآلثار األردنية   العامة تحت رعاية حضر
ي رحاب 

موك اإلعالن عن عقد المؤتمر الدولي الخامس عرسر لتاري    خ وآثار األردن، الذي سيعقد فر وجامعة الير
ة من  ي الفير

موك فر "  2022اب  5-2جامعة الير ي واالجتماعي
ي محيطيها البيئ 

 ، تحت عنوان " اآلثار فر

ا ذا أهمية قصوى  ، الذي ينظم كل ثالث   (ICHAJ) مؤتمر تاري    خ وآثار األردن   ُيعد 
ً
علماء اآلثار  لسنوات، حدث

. ُعقد المؤتمر الدولي  ، عىل المستوى الدولي
ر ر المهتمير ي أكسفورد عام لتاري    خ وآثار األردن والمؤرخير

األول فر
ي العالم  المعظم، بمبادرة من صاحب السمو الملكي األمير حسن بن طالل  1980

، أحد المفكرين الرائدين فر
ي ، والذي يستم  .ر تنظيم المؤتمر تحت رعايته العرب 

ي    ICHAJ، تم استضافة    1980منذ عام  
ي    العالميةالعواصم  األردن و فر

ي العالم. يأبر
وأهم معاهد البحوث فر

يوليو   ي 
فر موك  الير )   2022مؤتمر جامعة  فلورنسا  مؤتمر  )   2019بعد  ، عمان  فلورنسا(  ،    2016، جامعة 

ر )  ة سمية( ، برلير  - بانثيون    1  -، جامعة باريس    2010مبولت( ، باريس ) ، جامعة هو   2013جامعة األمير
 ، جامعة جورج واشنطن(.  2007السوربون( وواشنطن ) 

ا صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل، المبادر والراعي لهذا المؤتمر: "نحن بحاجة  
ً
وكما أعلن سابق

ي والحاضر والمستقبل ، يمتد إل ما وراء ا
ر الماضر لقومية الضيقة لمنظور الدولة تجاه  إل خلق تواصل بير

 ." بالد الشام. كمنطقة ، وبالتالي يحتمل أن يؤدي إل استقرار المنطقة ورفع صورتها

إطار   ي 
الهاشميةالمئوية    ذكرىفر األردنية  بالقفزة    للملكة  االحتفال  إل  ا 

ً
أيض المؤتمر  هذا  يسىع    النوعية ، 

ي سياقاته البيئية واالجتماعية كمجال 
ي فر
اث الثقافر لالنتقال من الدراسات األثرية المستقلة إل فهم أوسع للير

 متعدد التخصصات بطبيعته. 
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 مكان انعقاد المؤتمر 

ر   بير ما  ة  الفير ي 
موك فر الير ي جامعة 

العامة فر االفتتاحية  الجلسة  عقد 
ُ
عقد جلسات  ،  2022اب    5-2ست

ُ
وست

ات ي  المحاضر
موك.  فر ات بجامعة الير  قاعات المحاضر

 الموضوعات والجلسات 

ية والعربية  ر  اللغات الرسمية للمؤتمر هي اإلنجلير

 محورا اساسيا:  13هناك 

 البحث األثري والعلوم التطبيقية ذات العالقة  .1

 تقارير الحفريات والمسوحات األثرية  .2

 عصور ما قبل التاري    خ والعصور القديمة   .3

ي حئر الفتح اإل  .4
 سالمي  من االسكندر المكدوبر

ة العثمانية(  .5 ات اإلسالمية )من الراشدين حئر الفير  الفير

 تاري    خ األردن الحديث والمعاض .6

 التعل  م من حكم      ة الق   دم     اء  .7

ي  .8
اث الثقافر  التنوع والير

اث المادي وغير المادي  .9  الير

اث  البيئة و  .10  الير

 الحج ودرباألفكار  .11

ق والغرب .12  الرسر

افية  .13  تاري    خ األردن وتراثه عىل أبواب المئوية الثانية: نظرة استرسر

 

 كيفية المشاركة 

ي المؤتمر الخامس عرسر  بوسير أو  بحثية علمية من أجل تقديم ورقة
ي  ، يجب عىل  ICHAJ فر

ر فر الراغبير
اك  يد االشير ي إلإرسال ملخص عي  الي 

وبر  أو ichaj15@doa.gov.jo اإللكير
ichaj15jordan@gmail.com   

ي   15قبل    
 ، وفق المواصفات التالية: 2022كانون الثابر

ي   15
ي لتقديم الطلبات م2022كانون الثان 

ي : الموعد النهان 
 
 المشاركة ن قبل الراغبير  ف
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وتفاصيل االتصال بالمؤلف    والجهةاالسم  و كلمة ؛ عنوان واضح    250: بحد أقىص  المواصفات
الذي   الشخص  ذكر  يرج   متعددين،  ر  بمؤلفير حات  المقير تتعلق  عندما   . ر المؤلفير الورقة   سيقدمأو 

 .)المتحدث(. يجوز لكل مرشح تقديم ورقة واحدة فقط يسمي نفسه كمتحدث 

 

يل نموذج  ة من موقع (الملخص)يمكن تي      www.ichaj.org  الرسمي   ICHAJالمرفق مباش 

ي الطلب درجة الدكتوراه أو  
ح للورقة: يجب أن يحمل المؤلف األول المسم فر درجة  أي  متطلبات تقديم مقير

يمكن   العامة  أكاديمية.  اآلثار  دائرة  ي 
موظفر قبل  من  األوراق  تقديم  ا 

ً
األكاديمية   أيض المؤسسات  وأعضاء 

 .والبحثية

عىل   للحصول  اح  اقير لتقديم  المطلوب  المشار بوسير العنوان  يكون  أن  يجب  ر :  حاصلير ر  درجة    كير عىل 
 ( أو ما يعادلها عىل األقل. MAالماجستير ) 

االتصال   يرج   ر لالستفسارات  والمنظمير ر  ي   بالمنسقير
وبر اإللكير يد  الي  و أ    ichaj15@doa.gov.joعي  

ichaj15jordan@gmail.com   

ر للمشاركة تقديم   ح عىل المرشحير  من ورقة   بوسير بعد تقييم الطلبات ، يجوز للجنة العلمية أن تقير
ً
 بدال

 .والعكس صحيح بحثية

ات: لن يتم قبول أي أوراق أو مالحظة  تتعامل مع القطع األثرية دون مصدر يمكن التحقق منه.  البوسير

 

 التسجيل 

ي  أصحابيجب عىل جميع 
    www.ichaj.org الملخصات المعتمدة التسجيل فر

أو     لورقة  واحد  مؤلف  من  أكير  وجود  حالة  ي 
التسجيل كمتحدث  بوسير فر األقل  عىل  واحد  عىل  يجب   ،

     www.ichaj.org للمجموعة. يمكنك التسجيل عىل الموقع الرسمي 
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