
 !مرحبًا بكم في المؤتمر العالمي السادس لآلثار
 

 Sixth") المؤتمر” (المؤتمر العالمي السادس لآلثارتتطلع اللجنة المنظمة إلى الترحیب بكم في أیرلندا في 

World Archaeological Congress (WAC-6) الذي یعقد في الفترة من التاسع والعشرین من 

والمقر الرئیسي النعقاد البرنامج األكادیمي ھو حرم كلیة . ٢٠٠٨ تموز/و حتى الرابع من یولیحزیران/یونیو

كما ستعرفون من موقعنا عبر .  دبلن، الكائن مقرھا بالضبط في جنوب وسط مدینة دبلن-یونیفرستي كولدج

 یمكن المؤتمر لمحاور وجلسات نوعمت، ھناك برنامج مثیر )wac/ie.ucd.www://http-6(اإلنترنت 

. ٢٠٠٨ شباط/آخر موعد لتقدیم األوراق والملصقات ھو الثاني والعشرون من فبرایر. للمشاركین المساھمة فیھ

 Submit Proposals" تقدیم العروض” استخدام االستمارة اإللكترونیة المدرجة في صفحة الرجاء

ونحن ندعو المشاركین بشدة إلى تقدیم العروض في أسرع وقت . بموقعنا عبر اإلنترنت لتقدیم ورقة أو ملصق

 . ممكن

 

ونحن ندعو المشاركین غیر المنضمین بعد إلى  . مدرجة بالموقع عبر اإلنترنتالمؤتمررسوم التسجیل في 

 إلى دراسة مسألة االنضمام نظرًا لالنخفاض الشدید في رسم التسجیل في المؤتمر العالمي لآلثارعضویة 

 :  عبر اإلنترنتالمؤتمریمكنك االنضمام إلى . المؤتمر العالمي لآلثار بالنسبة ألعضاء لمؤتمرا

php.join/site/org.worldarchaeologicalcongress://http. 

جعل اجتماعاتھ ممثلة لسكان العالم بقدر اإلمكان، یسعدنا  المتمثل في المؤتمر العالمي لآلثاروتماشیًا مع ھدف 

 باإلضافة إلى تقدیم الدعم المتعلق بالسفر إلى أعضاء ،ْینأیضًا تقدیم الدعم في شكل التسجیل واإلقامة المجانیَّ

ة طلب الرجاء االطالع على استمار.  من الدول المتضررة اقتصادیًا والمجتمعات األصلیةالمؤتمر العالمي لآلثار

: نترنت عبر اإلالمؤتمر بموقع Grants "المنح"الدعم المتعلق بالسفر في صفحة 

6-wac/ie.ucd.www://http. 

 

 المواد والعقلیات، بما في ذلك معرض المؤتمروسوف یقام عدد من المعارض والعروض العملیة أثناء 

Abhar agus Meon (Materials and Mentalities) وھو معرض كبیر یستكشف ویحتفل ،

تموز، سوف تكون ھناك مجموعة /وفي یوم األربعاء الموافق الثاني من یولیو. بالعالقة بین الفن وعلم اآلثار

 مما یتیح للمشاركین الفرصة لالستمتاع بالتراث األثري المؤتمرأیام متنوعة من الجوالت المنظمة في منتصف 

باإلضافة إلى ذلك، .  للمشاركین المھتمینالمؤتمر كما تنظم ثالث جوالت أثریة بعد اختتام ،یرلنداالثري أل

 . برنامجًا اجتماعیًا شامًال یمكن للجمیع االستمتاع بھالمؤتمریتضمن 

 

: لالستعالم عن البرنامج األكادیمي، الرجاء إرسال برید إلكتروني على العنوان التالي

ie.programme@ucd6wac . ،ىرجُیولالستعالم عن شروط التسجیل واإلقامة واستخراج تأشیرة أیرلندا 

 .ie.@ucd6wac :االتصال إلكترونیًا على البرید التالي

 

 !دبلننتطلع لرؤیتك في 



 للمؤتمریمي، بالنیابة عن اللجنة المنظمة جبریال كوني، أمین السر األكاد

 

 تواریخ ھامة

 ٢٠٠٨ شباط/ فبرایر٢٢: الملصقات/ آخر موعد لتقدیم األوراق

 ٢٠٠٨ آذار/ مارس١٤: الملصقات المقبولة/التأكید النھائي لألوراق

لى على المشاركین الذین یحتاجون لإلخطار المبكر بقبول العروض من أجل أغراض التمویل االتصال ع(

 )ie.programme@ucd6wac: البرید اإللكتروني التالي

 ٢٠٠٨ آذار/ مارس٢٦قبل : آخر موعد للتسجیل المبكر

 ٢٠٠٨ آذار/ مارس٢٦بعد : آخر موعد للتسجیل المتأخر

 ٢٠٠٨ أیار/ من مایواألول: آخر موعد للتسجیل النھائي بالنسبة لجمیع المنظمین والمتحدثین


