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رابطة اجلـامعـات 
 اإلسالمیـة

  مكتب األمین العام     
  
  : ...............................الرقم  

  للمشاركة  دعوة
  للعمارة والفنون اإلسالمیة المؤتمر الدولى الخامس

  الجامعات اإلسالمیة جامعة القاھرة بالتعاون مع رابطةتعلن 
  العام لآلثاريین العرب  وباإلشتراك مع اإلتحاد

  عن إستضافة أعمال المؤتمر الدولى الخامس للعمارة والفنون اإلسالمیة 
وذلك في الفترة من )تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى ترميم وصيانة العمارة والفنون اإلسالمية والمبانى التراثية(تحت عنوان

وعليه تشرف رة ، بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهم بمشيئة اهللا تعالى١/١١/٢٠١٥وحتى  ٣١/١٠/٢٠١٥
جامعة القاهرة واألمانة العامة لرابطة الجامعات اإلسالمية بدعوة سيادتكم  للمشاركة فى فاعليات هذا 

  .للجنة المنظمة بإمكانية المشاركةالمؤتمر بدراسة علمية فى أحد محاور المؤتمر، راجين إحاطة ا
  : محاور المؤتمر

  .اإلسالمية والمباني التراثيةتقنيات الحفاظ على العمارة والفنون  -١
  .تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مجال ترميم وصيانة العمارة والفنون اإلسالمية والمباني التراثية - ٢
القوانين والمواثيق المنظمة ألعمال ترميم وصيانة العمـارة والفنـون اإلسـالمية بـين النظريـة       - ٣

 .والتطبيق
 .والفنون اإلسالمية أساليب وتقنيات أعمال الترميم بالعمارة -٤
 .إدارة وتمويل مشروعات ترميم العمارة والفنون اإلسالمية -٥
 .توثيق الحرف والصناعات التقليدية في التراث اإلسالمي  -٦
 .المخطوطات اإلسالمية بين أساليب الوقاية وطرق الصيانة والحفاظ عليها -٧
 .التوثيق العلمي ألعمال الترميم -٨
 .برامج تدريب وتأهيل كوادر فنية ألعمال الترميم  -٩

  )آثريةقضية (
 "دعاوة التطرف وأثرھا المباشر على آثار الوطن العربى" 

  :كتابة الملخصات والبحوث المقدمةشروط 
باللغة العربية وأيضا مترجماً باللغـة اإلنجليزيةويرسـل   ) صفحة واحدة( كلمة  ٣٠٠يكتب الملخص في حدود  .١

 .االلكتروني الخاص بالمؤتمر في موعد أقصاه شهر من تاريخ اإلعالن عن المؤتمربالبريد 
  .أو ترسل عبر البريد اإللكتروني، C.Dتقدم البحوث من نسخه ورقية باإلضافة إلى نسخة محملة على  .٢
  .ال يجوز تقديم ملخصات أو أبحاث قدمت في مؤتمرات سابقة أو قبلت للنشر في مجالت علمية .٣
والعناوين بخـط   simplified 14)(حجم الخط ) a4(على ورق IBMعلى الحاسب اآللي نظام  يكتب البحث  .٤

)١٦Bold - Simplified (أخر موعد السـتالم ملخصـات   صفحة ٣٠يتجاوز عدد صفحات البحث  وأن ال ،
  .٣٠/٧/٢٠١٥االبحاث 

 .سیتم نشر البحوث المقبولة في إصدار خاص بالمؤتمر .٥
  المؤتمر ارئيس                                       

    جعفر عبد السالم/ د.أ                                                        نصارجابر /د.أ          
األمين العام لرابطة الجامعات اإلسالمية                                                                                                                                             رئيس جامعة القاهرة          

  نائب رئيس المؤتمر                                               
  محمد محمد الكحالوى /د.أ                                       

  أمين اإلتحاد العام لآلثاريين العرب                                                
    برابطة الجامعات اإلسالمية  رئيس لجنة العمارة والفنون اإلسالميةو                             


