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PROGRAMME



DAY 1

TIMING SESSIONS

8:00 – 9:00 am Reception and Breakfast

9:00 – 9:30 am
Welcome Speech - Dr. Peter Magee, Zayed
National Museum Director – Department of
Culture and Tourism – Abu Dhabi

9:30 – 10:00 am

Keynote speech - Tariq Al Hammadi - Developing
a Historic Environment Record System for the
Management of Heritage Resources in Abu Dhabi
Emirate

10:00 – 10:20 am
Marc Händel - Stones in the Landscape – Newly
Discovered Palaeolithic Sites and their Geomorphic 
Context in the Eastern Region of Abu Dhabi

10:20 – 10:40 am
Dr. Knut Bretzke - Filling in the Gaps - New
Evidence for Middle and Upper Paleolithic
Occupations in the Central Region of Sharjah

10:40 – 11:00 am
Noura Al Hameli - Funerary Practices within the
Mortuary Complex F – New Insights from Recent
Excavations on Marawah Island

11:00 – 11:20 am

Dr. Richard  Thorburn Howard Cuttler - The Application 
of Remote Sensing for Understanding the Late-Stage 
Flandrian Transgression and Palaeo-Geographical 
Evolution of the Abu Dhabi Islands

11:20 – 11:40 am
Rémy Crassard - Comparative Lithic Analyses from 
Neolithic Sites of Marawah and Ghagha Islands

11:40 – 12:00 pm
Jorge Angás Pajas - Rock Art in the Eastern Region of 
Sharjah (UAE): Archaeological Records and Preliminary 
Geospatial Analysis

12:00 – 12:20 pm

Q&A Session:
• Marc Händel
• Dr. Knut Bretzke
• Noura Al Hameli
• Dr. Richard Thorburn Howard Cuttler
• Rémy Crassard
• Jorge Angás Pajas
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12:20 – 1:30 pm PRAYER TIME AND LUNCH

1:30 – 1:50 pm
Christoph Schwall - Kalba: Main Results of the
Renewed Fieldwork During the Campaigns 2019–
2022

1:50 – 2:10 pm

Recent Archaeological Investigations at Umm an-
Nar Island (Sas al Nakhl)

• Ali Almeqbaali
• Dr. Daniel Eddisford

2:10 – 2:30 pm

Highlights on the Economy of the Late 
Bronze Age:
Self-Sufficiency and Exchanges in Masafi-5

• Maria Paola Pellegrino
• Dr. Anne Benoist

2:30 – 2:50 pm

Dr. Eric Olijdam - “We Should Build with the Stones
We Have”. Soft-Stone Vessels from the Oman
Border Fence Project (Abu Dhabi) and What They
Can Tell About Al Ain During the Second
Millennium BC

2:50 – 3:20 pm

Q&A Session:
• Christoph Schwall
• Ali Almeqbaali
• Dr. Daniel Eddisford
• Maria Paola Pellegrino
• Dr. Anne Benoist
• Dr. Eric Olijdam
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DAY 2

TIMING SESSIONS

8:00 – 9:00 am Reception and Breakfast

9:00 – 9:30 am
Keynote speech - Abdulrahman Al Nuaimi - The UNESCO 
World Heritage Site of Al Ain

9:30 – 10:00 am

Uncovering the Rich Archaeological Hinterland on the 
Desert Fringes

• Abdulla Al Kaabi
• Abdulla Al Yammahi

10:00 – 10:20 am

Cultures, Technologies and Environment in Oman
Peninsula: Integrating Disciplines Over Time in the Al 
Madam Region, Sharjah, UAE

• Dr. Carmen Del Cerro Linares
• Carlos Fernández Rodríguez

10:20 – 10:40 am
Tatiana Valente - Copper, Social Complexity, and Social 
Cohesion in SE Arabian Iron Age.The Evidence from 
Saruq Al Hadid

10:40 – 11:00 am

Recent Archaeological Investigations at the Fortified Iron 
Age Site of Hili 14

• Ali Almeqbaali
• Hager Al Menhali

11:00 – 11:20 am
Dr. Lloyd Weeks - Metals and Metallurgy at Saruq 
al-Hadid, Dubai

11:20 – 11:40 am

Q&A Session:
• Abdulrahman Al Nuaimi
• Abdulla Al Kaabi
• Abdulla Al Yammahi
• Dr. Carmen Del Cerro Linares
• Carlos Fernández Rodríguez
• Ali Almeqbaali
• Hager Al Menhali
• Dr. Lloyd Weeks
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11:40 – 12:00 pm
Peter Sheehan - Secrets of the Shaabiyaat – Recent 
Developments in the Archaeology of the Urban Oasis 
Landscape of Al Ain

12:00 – 12:20 pm
Michele Degli Esposti - Another Side to the Story.
Preliminary Results from the Renewed Excavations on 
the Eastern Flank of Tell Abraq

12:20 – 1:30 pm PRAYER TIME AND LUNCH

1:30 – 1:50 pm
Bruno Overlaet - The Funerary Landscape at Mleiha: 
New Insights Into Distribution Patterns, Typology, and 
Chronology

1:50 – 2:10 pm

Q&A Session:
• Peter Sheehan
• Michele Degli Esposti
• Bruno Overlaet

2:10 – 2:30 pm
Dia Eddin Abdullah Altawallbeh - The Early Islamic Period 
in Al Ain-Abu Dhabi in the Light of the Archaeological 
Discoveries

2:30 – 2:50 pm
Ola Shaker - Conserving and Protecting the Early Islamic 
Site at Oud Al Toba in Al Ain

2:50 – 3:20 pm
Dr. Hamdan Rashed Al Rashedi - 
Abu Dhabi’s Historical Mosques

3:20 – 4:05 pm PRAYER TIME AND BREAK

4:05 – 4:25 pm
Dr. Tim Power - The Monastery of SÏnÏya and the Mosque 
of Rä'fa

4:25 – 4:45 pm
Christian Velde - The Historical Development Of Islamic 
Architecture In Ras Al-Khaimah

4:45 – 5:05 pm
Nour Al Marzouqi - The Early Islamic Landscape of Al Ain: 
Sulaimi Field Walking Project

5:05 – 5:25 pm

Saeed Al Meqbaali - The Integration Between Geographic 
Information System and Non Objection Certificate 
Platforms in Conservation of the Cultural Assets Among 
Al Ain Region

5:25 – 5:55 pm

Q&A Session:
• Dr. Hamdan Rashed Al Rashedi
• Christian Velde
• Nour Al Marzouqi
• Saeed Al Meqbaali

5:55 – 6:15 pm CONCLUDING REMARKS

S
es

si
o

n
 C

h
ai

r 
 -

 A
li 

A
lm

eq
b

aa
li

S
es

si
o

n
 C

h
ai

r 
- 

D
r. 

T
im

 P
ow

er



 جدول
الـمـؤتمـــر



صباحًا

   
صباحًا

صباحًا

صباحًا

صباحًا

صباحًا

صباحًا

صباحًا

صباحًا

ظهرًا

•  
•  
•  
•  
•  
•  

ظهرًا

ش
ك بيت

ت - د. مار
سا

مدير الجل

اليوم األول

الموضوع التوقيت

االستقبال واإلفطار  9:00 – 8:00

 كلمة ترحيبية - د. بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، دائرة
الثقافة والسياحة - أبوظبي

9:30 – 9:00

 كلمة رئيسية - طارق الحمادي - تطوير منظومة سجل البيئة
التاريخية إلدارة الموارد التراثية في إمارة أبوظبي

10:00 – 9:30

 مارك هانديل - مواقع العصر الحجري القديم المكتشفة حديثًا
وأهميتها في السياق الجيومورفولوجي للمنطقة الشرقية بأبوظبي

10:20 – 10:00

 د. كنوت بريتزك - دالئل جديدة على مستوطناٍت من منتصف وأواخر
العصر الحجري القديم في المنطقة الوسطى بالشارقة

10:40 – 10:20

 نورة الهاملي - الطقوس الجنائزية ضمن موقع المدفن رؤى جديدة
في ضوء الحفريات الحديثة في جزيرة مرّوح

11:00 – 10:40

 د. ريتشارد ثوربورن هوارد كاتلر - استخدام االستشعار عن بعد
 لفهم المرحلة األخيرة من »الطغيان الفالندري« والتطور الجغرافي

القديم لجزر أبوظبي
11:20 – 11:00

 ريمي كراسارد - مقارنة بين التحليالت الحجرية من مواقع العصر
الحجري الحديث في جزيرتي مرّوح وغاغا

11:40 – 11:20

 خورخي أنجاس باجاس - الفنون الصخرية في المنطقة الشرقية
بالشارقة: السجالت األثرية والتحليالت األولية للجغرافيا المكانية

12:00 – 11:40

جلسة النقاش و االستفسارات
مارك هانديل

د. كنوت بريتزكي
نورة الهاملي

د. ريتشارد ثوربورن هوارد كاتلر
ريمي كراسارد 

خورخي أنجاس باجاس

12:20 – 12:00

موعد الصالة / استراحة الغداء 1:30 – 12:20



 كريستوف شوال - كلباء: النتائج الرئيسية لألعمال الميدانية الجديدة
خالل الحمالت االستكشافية 2019-2022

1:50 – 1:30

البحوث األثرية الحديثة في جزيرة أم النار )ساس النخل
 علي المقبالي

د. دانيال إديسفورد
2:10 – 1:50

 أضواء على اقتصاد العصر البرونزي المتأخر: االكتفاء الذاتي والتبادالت
في منطقة مسافي

 ماريا باوال بيلغرينو
د. آن بينويست 

2:30 – 2:10

 د. إيريك أوليجدام - أواني الحجر اللّين من »مشروع سياج حدود
 عمان« )أبو ظبي( والمعلومات التي توفرها عن العين خالل األلفية

الثانية قبل الميالد
2:50 – 2:30

جلسة النقاش و االستفسارات
كريستوف شفال

علي المقبالي
 د. دانيال إديسفورد
 ماريا باوال بيلغرينو

د. آن بينويست
د. إريك أوليجدام

3:20 – 2:50
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اليوم الثاني
الموضوع التوقيت

االستقبال و اإلفطار 9:00 – 8:00

 كلمة رئيسية - عبد الرحمن النعيمي - موقع العين المدرج على
قائمة اليونسكو للتراث العالمي

9:30 – 9:00

استكشاف المناطق النائية الغنية باآلثار على تخوم الصحراء
 عبداهلل الكعبي
عبداهلل اليماحي

10:00 – 9:30

 الثقافات والتقنيات والبيئة في شبه جزيرة عمان: التكامل بين
 التخصصات مع مرور الزمن في منطقة المدام بالشارقة، اإلمارات

العربية المتحدة
 د. كارمن ديل سيرو ليناريس

كارلوس فرناندز رودريجوز

10:20 – 10:00

 تاتيانا فالينتي - النحاس، الظواهر االجتماعية والترابط االجتماعي
 في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية خالل العصر الحديدي. دالئل من

ساروق الحديد
10:40 – 10:20

البحوث األثرية الحديثة في موقع العصر الحجري المرمم في هيلي
 علي المقبالي

هاجر المنهالي
11:00 – 10:40

د. للويد ويكس - المعادن وصناعة التعدين في ساروق الحديد، دبي 11:20 – 11:00

جلسة النقاش و االستفسارات
عبد الرحمن النعيمي

 عبداهلل الكعبي
عبداهلل اليماحي

 د. كارمن ديل سيرو ليناريس
كارلوس فرناندز رودريجوز

تاتيانا فالينتي
 علي المقبالي

هاجر المنهالي
د. للويد ويكس

11:40 – 11:20
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 بيتر شيهان - أسرار الشعبيات - أحدث مستجدات الدراسات األثرية
 لمشهد الواحة الحضري في العين

ظهرًا11:40 – 12:00

 ميشيل ديجلي إسبوستي - النتائج األولية للحفريات الحديثة على
.السفح الشرقي من تل األبرق

12:20 – 12:00

موعد الصالة / استراحة الغداء 1:30 – 12:20

 برونو أوفراليت - المشهد الجنائزي في مليحة: رؤى جديدة حول أنماط
.توّزع المدافن والتصنيف والتأريخ

1:50 – 1:30

جلسة النقاش و االستفسارات
بيتر شيهان

ميشيل ديجلي إسبوستي
برونو أوفراليت

2:10  – 1:50

 ضياء الدين عبداهلل الطوالبة - فجر اإلسالم في العين، أبوظبي في
ضوء االكتشافات األثرية

2:30 – 2:10

 عال شاكر - صون وحماية موقٍع يعود تاريخه إلى فجر اإلسالم في عود
 التوبة بالعين

2:50 – 2:30

د. حمدان راشد الراشدي - المساجد التاريخية في أبوظبي 3:20 – 2:50

موعد الصالة / استراحة 4:05 – 3:20

4:05 – 4:25 د. تيم باور - دير جزيرة السينية ومسجد الرفيعة

 كريستيان فيلدي - التطور التاريخي لفنون العمارة اإلسالمية في
رأس الخيمة

4:45 – 4:25

 نور المرزوقي - العين في فجر اإلسالم: مشروع ممشى
حديقة السليمي

5:05 – 4:45

 سعيد المقبالي - المكاملة بين نظام المعلومات الجغرافية ومنصات
شهادات عدم الممانعة في مجال صون األصول الثقافية ضمن

منطقة العين 
5:25 – 5:05

جلسة النقاش و االستفسارات
د. حمدان راشد الراشدي

 كريستيان فيلدي
نور المرزوقي

سعيد المقبالي

5:55 – 5:25

5:55 – 6:15 مالحظات ختامية




