
 برعاية كرمية من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خالل

امللتقى تنظيم  ويأتي  الرياض،  والذي سيعقد مبدينة  السعودية  العربية  اململكة  آلثار  األول  امللتقى  نوفمبر2017م   9-7 
استمرارًا جلهود الهيئة التي تتماشى مع توجهات الدولة في احلفاظ على التراث الوطني للمملكة والتعريف به. 

 ويسر الهيئة بهذه املناسبة دعوتكم للمشاركة في املؤمتر العلمي للملتقى الذي يتناول جميع الفترات التاريخية منذ عصور

ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري / العشرين امليالدي ضمن احملاور التالية:

ºhCÕG Å²ˆ¸ÙG Ô ‡cQƒ¡�»¸d IÄYO

 ‡jOÄ©¡�dG ‡ÇH™©dG ‡µ¸»ÙG QƒKBÕ

  ملحوظة: تتحمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اململكة العربية السعودية تكاليف السفر واإلقامة والتنقالت ملن قبلت ابحاثهم واستضافتهم ملدة ثالثة ايام. 

 فعلى الراغبني في املشاركة موافاة اللجنة العلمية للملتقى بعناوين بحوثهم وملخصاتها (على ان ال يزيد

 عدد الكلمات عن 300 كلمة)، وسيرة ذاتية مختصرة في حدود ( 150 كلمة) كحد أقصى، وسيتم استقبالها

              (ICSA@scth.gov.sa)                من خالل البريد االلكتروني                             في مدة اقصاها 2017/08/30م. 

ÀÄ¾¯dGh IQƒ»©dG :¢SOƒ¡�dG QÄ‘ÙG

‡Çeî¡SEÕGh ‡ç—²dG ŠƒHƒˆµdG :ªHƒ¡�dG QÄ‘ÙG

 ‡bQƒ¬dG QƒKBÕG :¿eƒ‹dG QÄ‘ÙG

ÈÁ¯¡�dG �GëdG ªbGÄe :ª¡SƒˆdG QÄ‘ÙG

 •jQƒˆdG ¹„b ƒe QƒKBG :ºhCÕG QÄ‘ÙG

‡j™”¡ŸdG ½Ä¡S™dG :æƒ‹dG QÄ‘ÙG

�×Gh IQƒ�ˆdG ´™W :Œdƒ‹dG QÄ‘ÙG

½î¡SEÕG ¹„b ‡ÇH™©dG I™j›ÖG QƒKBG :ªHG™dG QÄ‘ÙG

‡Çeî¡SEÕG QÄ¡Ÿ©dG QƒKBG :¢�eƒØG QÄ‘ÙG



Under the patronage of the Custodian of the Two Holly Mosques King Salman bin Abdulaziz 
Al-Saud, the Saudi Commission for Tourism & national Heritage (SCTH) shall be organizing the 
1st KSA Antiquities Forum  in 7-9 November 2017 in Riyadh. The Forum is a continuation of the 
SCTH e�orts in line with the government’s directions towards the preservation and promotion 
of  The National Heritage of Saudi Arabia. 

The SCTH is delighted to invite you to participate in the Forum’s scienti�c conference 
discussing di�erent historical periods from prehistoric times to the beginning of the 14th 
century Hejri/20th century Gregorian on the following subjects:

Invitation to Participate in the 

1st KSA Antiquities Forum

Note: �e SCTH shall bear all costs of travel, accommodation and transportation for accepted speakers for a period of three days.

Those wishing to participate should furnish the Forum’s Scienti�c Committee with the titles and 
abstract (not to exceed 300 words) of their papers and with their CVs (With a summery 

not to exceed 100 words) 
by e-mail (ICSA@scth.gov.sa) before 30//08/2017.

                

1st Subject: Prehistoric Antiquities

2nd Subject: Rock Art

 3rd Subject: Hajj & Trade Caravans

4th Subject: Pre-Islamic Antiquities in the Arabian Peninsula

5th Subject: Islamic Antiquities

6th Subject: Art & Architecture

7th Subject: Ancient Inscriptions

8th Subject: Underwater Antiquities

9th Subject: Intangible Heritage Sites


