
 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعضاء المجلس األعلى والمجلس االستشاري لالتحاد العربي  الزميالت والزمالء

والباحثين والشباب والهواة في علوم  علماءاللعلوم الفضاء والفلك واألصدقاء من 

 الفلك والفضاء والجو المحترمين الشريعة اإلسالمية وعلوم

 3102أغسطس  32الجمعة 

 الموضوع / المؤتمر الفلكي اإلسالمي السادس                                                   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :

 يهديكم االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أطيب تحياته متمنياً لكم اليمن والسداد.

 في التهيئة لعقد أسبوع أكثر من قد بدأت منذ للمؤتمر أعاله يسرني إعالمكم بأن اللجان العلمية والتحضيرية

المؤتمر الفلكي اإلسالمي السادس في جامعة العلوم اإلسالمية ودائرة قاضي القضاة ووزارة الشؤون  وتنظيم

 41 – 01)  4102سبتمبر  42 – 42، في المدة / المملكة األردنية الهاشمية  في عمان  والمقدسات اإلسالمية

  - :  بنفس المحاور والشروط المعلنة في صفحة المؤتمر اإللكترونيهـ (  0222ذو القعدة 

WWW.iac6.auass.com 

مثل تهيئة قاعات الجلسات العلمية وطبع وثائق المؤتمر  تهيئة األمور اللوجستية االنتهاءواللجان أعاله بصدد 

برنامج الجلسات  وحجز الفندق وإصدار تأشيرات دخول األردن واإلستقبال ....إلى آخره ، فضالً عن تهيئة

القادم ) اي بداية شهر سبتمبر  األسبوعفي نهاية  البرنامج ومن المتوقع أن يرسل لكم ،العلمية والفنية للمؤتمر

 م بعون هللا ( .القاد

بحثاً لغاية اليوم ، وهناك مجال لقبول عدد محدود من  50بحثاً وورقةً علميةً من بين  01لقد تم قبول أكثر من 

 على أن تصلنا خالل األيام القليلة القادمة  ، ، كانت ضمن محاور المؤتمر المدرجة أدناه نإ األبحاث القوية

منه اإلسراع في إرسال ملخص الورقة قبل إصدار البرنامج  نرجو، ديم ورقة علمية قوية قلذلك لمن يرغب ت

 األول من سبتمبر القادم . األسبوعهللا في بداية  بمشيئةالعلمي ليتسنى لنا توزيعه 

المشاركة فأرجوا الذهاب إلى الصفحة اإللكترونية أدناه لملئها  استمارةكما أرجوا لمن لم يرسل لنا لغاية اليوم 

يمكن مع صورة جواز السفر و صورة شخصية بهدف إصدار  اللجنة التحضيرية بأسرع ماوإرسالها الى 

 اللوجستية األخرى :  األمورتأشيرات الدخول و تنظيم 
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=en 

، أرجوا التواصل  ولمن يرغب الحصول على دعوة رسمية ألغراض موافقة مؤسسته لمزيد من المعلومات

 : أي من الزمالء   مع

  kawni@yahoo.com  00962 77774205الدكتور المهندس عوني الخصاونة / األمين العام لالتحاد )

. ) 

،  799186707 00962اليد هاني الضليع / عضو المكتب االستشاري لالتحاد )  

badr87@yahoo.com  . ) 

  )fayze_m17@yahoo.com،  11024501212200اآلنسة فائزة المحتسب / سكرتيرة االتحاد ) 

  -علماً أن البحوث واألوراق المقبولة لغاية يومنا هذا وزعت على المحاور والجلسات اآلتية :  

فلكية و كونية في آيات القرآن الكريم شملت نماذج وردود فيزيائية فلكية علمية ضمن علمية مفاهيم  .0

 .والفضائية الفلكية  االكتشافاتأحدث 

) ما له  لرصد األهلة بين القبول الشرعي و الحساب الفلكي ، ومناقشة التصوير الفلكي الرقمي للهال .4

ي الفلكي والفضائي التقني المعاصر في ، فضالً عن عرض الموقفين الشرعي و العلم و ما عليه (

الرقمية . ثم  تاوالكاميررصد األهلة بوساطة التقنيات الحديثة بما فيها الطائرات واألقمار الصناعية 

يتعلق  القبلة في المساجد ، وكل ما اتجاهالتطرق إلى بعض تجارب الدول اإلسالمية في تحديد 

 ة اإلسالمية .عالشري بالحسابات والتطبيقات الفلكية الفضائية في

علوم الفلك والجو و الفضاء في التراث العربي اإلسالمي ، وعرض نتائج بعض الظواهر الفلكية  .2

واألجرام السماوية الفلكية مثل النجوم والمستعرات العظمى والمذنبات في التراث الفلكي الفضائي 

 ف الشمس و خسوف القمر .و موافقتها بظاهرتي كسو التاريخيةاإلسالمي ، فضالً عن األحداث 

مواقع األرصاد الفلكية في بعض الدول العربية  اختبارالتطبيقات الفلكية والفيزياء الفلكية بما في ذلك  .2

 ات األخيرة .ووخاصة في السن افضالً عن الدراسات واألرصاد للنشاطات الشمسية و دوراته

بما فيها رصد  ألرض و من الفضاءعلوم الفلك و التطبيقات الفيزيائية الفضائية من على سطح ا .0

 و دراسة أطيافها و تغيراتها وتطورها . أرصادهاالنجوم وتحليل 

بما في ذلك رصد ظاهرتي الفجر  مختلقة،مشاريع و حسابات فلكية لمواقيت الصالة في مواقع  .2

والتعليم والفضائية في التعليم العام  و تدريس العلوم الفلكية تدريبالصادق و الفجر الكاذب وطرائق 

 وخاصة تطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية . الجامعي 
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نشاطات فلكية وفنية وجلسات إدارية لالتحاد ، فضالً أرصاد ليلي و جاء أعاله فهناك يضاف إلى ما .5

 والختام والتوصيات . االفتتاحعن جلستي 

وإرسال الوثائق المطلوبة  المنظمةمع اللجان التعاون  في المؤتمر المشاركين الزميالت والزمالء راجياً من

 لتأشيرة الدخول وملخصات األبحاث الغير مرسلة سابقاً وبالسرعة الممكنة خالل األيام القليلة القادمة .

لتطوير علوم الفضاء والفلك في إلنجاح المؤتمر الحيوي المهم وشاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم معنا خدمة 

 الوطن العربي .

 وجميل التقدير ،،مع فائق االحترام 

 

 األستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي

 رئيس االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك    
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