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االتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك

االتحاد العريب لعلوم الفضاء و الفلك هيئة فلكية فضائية مقرها مدينة عامن، تأسست 

رسمياً سنة 1998م بدعوة من الجمعية الفلكية األردنية و مقرها عامن، و يضم معظم 

العلامء العرب يف مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء، ويف مجال بحوث الفلك. وهو واحد 

من االتحادات النوعية التابعة ملجلس الوحدة اإلقتصادية العربية التابع لألمانة العامة 

لجامعة الدول العربية منذ عام 2009م، كام أنه عضو يف االتحاد الفليك الدويل، يرتأسه 

حالياً الربوفيسور الفليك العراقي األصل حميد مجول النعيمي مدير عام جامعة الشارقة، 

و أمينه العام هو األردين الدكتور املهندس عوين الخصاونة مدير عام املركز الجغرايف 

املليك األردين وأما الرئيس الفخري لإلتحاد فهو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم 

الشارقة.

يهدف االتحاد إلى تحقيق اآلتي :
1. العمل عىل رفع شأن العلوم الفلكية والفضائية والنهوض مبستواها لتقوم بدورها يف 

دفع عجلة التقدم وتطوير املجتمع العريب علمياً وتقنياً.

2 . الحفاظ عىل الرتاث الفليك العريب واإلسالمي وإبراز دوره يف تقدم الحضارة اإلنسانية.

3 . دراسة القضايا العلمية ذات الطابع املشرتك بني البلدان العربية وتبادل املعلومات 

والخربات يف مختلف امليادين العلمية األساسية والتطبيقية لعلوم الفضاء والفلك.

4 . تشجيع االهتامم بعلوم الفضاء والفلك يف الدول العربية ودعم املؤسسات والجمعيات 

العلمية يف الوطن العريب واإلسهام يف مساعدة الفلكيني الهواة واملختصني بعلوم الفلك 

والفضاء العرب عىل تشكيل مؤسساتهم وجمعياتهم العلمية يف البلدان العربية التي مل 

يتوفر فيها تنظيم مثل هذه الهيئات أو الجمعيات بعد .

5 . تشجيع العمل عىل االرتفاع مبستوى كفاءة املهتمني واملختصني يف علوم الفضاء 

والفلك يف الوطن العريب علمياً وتقنياً وتوفري جميع السبل الالزمة لبلوغ هذه الغاية 

ضمن إمكانيات اإلتحاد .

6 . العمل عىل تحديد بدايات األشهر القمرية بالطرق العلمية وتعزيزها بالوسائل 

الرصدية .

7 . العمل عىل توحيد املصطلحات العلمية يف مجال علوم الفضاء والفلك يف الوطن 
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العريب وتشجيع البحث والنرش والتأليف والرتجمة للامدة العلمية باللغة العربية.

8 . تقديم املشورة للمؤسسات والهيئات واألفراد يف مجاالت علوم الفضاء والفلك.

يحقق اإلتحاد هذه األهداف عن طريق :
1 . الرتكيز عىل التعليم والبحث العلمي كمرشوع ووسيلة أساسية لتحقيق األهداف .

2 . عقد املؤمترات والندوات وورش العمل واملعارض.

3 . املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية الدولية ذات األهداف املامثلة.

4 . تشجيع البحث والنرش العلمي مع االهتامم بتبسيط العلوم والتعريب وطرق تدريس 

علوم الفلك والفضاء وإصدار مجلة دورية تعنى برتاث العرب واملسلمني وباملوضوعات 

الفلكية العامة وبعلوم الفضاء وبكل ما هو جديد يف هذه املجاالت.

5 . إنشاء قاعدة معلومات عن املؤسسات والجمعيات املعنية وعن الخرباء والعلامء 

واملهتمني - عرباً وأجانب - بعلوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكية.

6 . إنشاء قاعدة معلومات فلكية وفضائية متخصصة.

7 . االتصال باملؤسسات والجمعيات العلمية والفضائية الدولية والتعاون معها يف كل ما 

من شأنه خدمة أهداف اإلتحاد.

8 . تبني فكرة إنشاء مراكز بحوث مشرتكة يف مجاالت علوم الفلك والفضاء.

9 . العمل عىل إدراج علوم الفلك والفضاء يف املناهج املدرسية .

10 . االهتامم بإغناء املكتبة العلمية العربية بالكتب والدوريات الفلكية والفضائية 

وبرتجمة الكتب العلمية ذات املستوى الرفيع وبالتأليف املتميز يف مجاالت علوم الفلك 

والفضاء .

11 . دعم املشاريع العلمية التي تساهم يف تحقيق أهداف اإلتحاد.

12 . للمؤسسات والجمعيات العلمية يف اإلتحاد حق مامرسة جميع األنشطة العلمية 

واملشاركة يف الندوات واملؤمترات الدولية أو العربية أو التعاون مع املنظامت الدولية 

مبارشة وعىل الوجه الذي تراه ولكن بحيث ال يتعارض ذلك مع النظام األسايس لإلتحاد 

ومع التطلعات املستقبلية للوطن العريب .

13 . إقامة عالقات تعاون وثيقة مع االتحادات والهيئات العربية األخرى لتحقيق 

األهداف التي يعمل اإلتحاد من أجلها ويف كافة املجاالت ذات االهتامم املشرتك ومبا 

يخدم العمل العريب املشرتك .
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نبذة عن أنشطة اإلتحاد

األنشطة األسبوعة

ومن حرص اإلتحاد عىل تطبيق أهدافه و تطبيقها عىل أرض الواقع، من خالل املشاركته 

مع الجمعيات و املدارس و املؤسسات و الدوائر الحكومة و الجامعات و أفراد املجتمع، 

وسنعرض لكم نبذة عن هذه األنشطة:

منذ عام 2012م و االتحاد ينظم بالتعاون مع الجمعية الفلكية األردنية جنباً إىل جنب 

نشاطا أسبوعيا يوم الخميس من كل أسبوع لتعريف الناس بالعلوم الفلكية و اخر األحداث 

و التطورات عىل الساحة الفلكية و ايضا تتضمن محارضات علمية منوعة و نوعية فريدة و 

مفيدة ولقاءات رمضانية وتتواصل من خاللها مع جمعيات مختلفة مبارشة عرب اإلنرتنت.
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برنامج النشاطات األسبوعية

املحاضر /املشرفاملحاضرة / النشاطالتاريخ

علم الفلك بال تلسكوب2012/6/7
كولني هنشو » راصد فليّك 

بريطايّن »

املهندس مهند علام الحسينيحساب حركة األجرام الساموية2012/6/14

2012/6/21
مرشوع تحّري الفجر الصادق 

يف األردن
أ. هاين الضليع

2012/6/28
األحداث الفلكية الرئيسية 

للعام 2012 ) ج 2 (
أ. بسمة ذياب

مهند علام الحسينيالتصوير الفليك الحديث2012/7/5

بكر ريحانهل نحن وحيدون يف الكون؟2012/7/12

هاين الضليعحساب هالل رمضان2012/7/19

يف مقّر االتحاد العريب/ الجمعيةلقاء العيد2012/8/23

2012/8/30
مخترب علوم املريخ 

»كيوريوزيتي«
د. حنا صابات

2012/9/6

من كوري وبيكريل إىل بور 

وهايزنربغ: كيف أبرصت 

الفيزياء الذرية النور

املهندس عمرو بدر

2012/9/13
مشاريع االردن الكربى ! وما 

راي علم الزالزل؟؟؟
األستاذ الدكتور نجيب أبو كريك

2012/9/20
عرض فيلم »نيوتن:  أول 

العلامء وآخر السحرة«
الدكتور حنا صابات

2012/9/27
طرائق تجريبية  يف الفيزياء 

النووية الفلكية
الدكتور سائد دبابنة

2012/10/4
مخاطر اإلنرتنت وكيفية الوقاية 

منها
السيد خالد الخالدي
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األستاذ الدكتور عبد السالم غيثعلم الفلك والتنجيم 201/10/11

2012/10/8
املغزى الحضاري لعلم الفلك 

العريب
األستاذ الدكتور هشام غصيب

201/10/25
اللقاء املفتوح واملسابقة 

الفلكية
األستاذة بسمة ذياب

السيد محمد ريحانلو مل يكن القمر موجودا2012/11/1ً

2012/12/6

بالتعاون مع الجمعية الفلسفية 

األردنية املحارضة: قراءة يف 

كتاب هوكينغ

األستاذ مجدي ممدوح

2012/12/13

بالتعاون مع الجمعية 

الفيزيائية األردنية املحارضة: 

تجربة باحث

 األستاذ الدكتور هامم غصيب

 الوقت: 5:30 مساًء

املكان: جامعة األمرية سمية 

للتكنولوجيا

201/12/20
عرض فيلم وثائقي: االنطالق 

نحو الفضاء

تقديم وتعليق: الدكتور حنا 

صابات

املهندس خالد التلأحداث فلكية مهمة عام 201/12/272013

املهندس بهجت جعافرةأقامر نظام التموضع العاملي2013/1/3

2013/1/10
الطاقة: ماضيها ومستقبلها يف 

االردن
الدكتور عبدالحي زلوم

الدكتور نضال بغداديهل الكون مادي أم ميتافيزيقي2013/1/17

األستاذ محمد ريحانلو مل يكن الليل مظلام2013/1/24

املهندس خالد التلأحداث فلكية مهمة عام 2013/1/312013

2013/2/7
الجيوديزيا الفيزيائية: الجاذبية 

االرضية
املهندس بهجت جعافرة

2013/2/14
اللقاء املفتوح واملسابقة 

الفلكية
اآلنسة بسمة ذياب

2013/2/21
من هندسة الزمكان إىل 

النسبية العامة
د. حنا صابات
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2013/2/28
النفط: من وقود إىل عامد 

االمرباطوريات
الدكتور عبد الحي زلوم

2013/3/7
التلسكوبات الحديثة 

وملحقاتها
املهندس مهند علام الحسيني

األستاذ حمزة الكفاوينما هي النجوم الثنائية؟2013/3/14

االستاذة بسمة ذياباللقاء املفتوح واملسابقة2013/3/21

2013/3/28

تجارب يف الفيزياء النووية 

 الفلكية

بالتعاون مع الجمعية 

الفيزيائية األردنية

الدكتور سائد دبابنة

2013/4/4
علم الحياة الفليك يف الخيال 

العلمي

 فرانسيس أندرو

مؤلف روايات خيال علمي فليك 

/ بريطانيا

2013/4/11

 عالقة الفلسفة بالعلم

) بالتعاون مع جمعية الثقافة 

العلمية (

د. عامر شطارة

املهندس سامر الدريبالسامء وكيف تبدو2013/4/18

أ. د. هشام غصيباالنفجار العظيم2013/4/25

2013/5/2
أهم املنجزات الفلكية عرب 

التاريخ )الجزء األول(
أ. حمزة الكفاوين

د. شاكر املخزوميفيزياء الربيع العريب2013/5/9

2013/5/16
النموذج الكوين بني الواقعية 

واألداتية
د. حنا صابات

2013/5/23
ظواهر فلكية تستحق الرصد ) 

الجزء األول (
أ، هاين الضليع

2013/5/30

تكثيف بوز-أينشتني /مفاهيم 

 أساسية

)بالتعاون مع الجمعية 

الفيزيائية األردنية(

د. أسعد سخل
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2013/6/6
األشعة السينية وتطبيقاتها يف 

علم الفلك
الطالبة سريين خرض ذيبان

2013/6/20

 نجوم املدينة

وتخريج طالب الدورة الفلكية 

الصيفية للصغار (

محمد ريحان

م. خليل قنصلاملذنبات يف التاريخ العريب2013/6/27

2013/7/4
الجلسة الفلكية املفتوحة .. 

وهالل رمضان 1434
الزميلة بسمة ذياب

2013/7/22
الرصد بكامل الطيف وموقع 

أبودار للتصوير الفليك
الدكتور عبد الرحمن زغبي

2013/9/5
التنظيم الذايت بني الطبيعة 

والتكنولوجيا
د. نضال بغدادي

2013/9/12
ظواهر فلكية تستحق الرصد ) 

الجزء الثاين(
هاين محمد الضليع

أ. د. هامم غصيبحوار حول البحث العلمي2013/9/19

د. رامي الخطيبالويكيبيديا العربية2013/10/3

د. حنا صاباترحالت مركبة الفضاء فوياجر2013/10/10

م. مجدي ممدوحالباراسايكولوجي2013/10/24

د. سناء مصطفى عبدهالصعود إىل أفرست2013/11/7

2013/11/14
احتامليات الحياة خارج النظام 

الشميس 
أ. د. محمد باسل الطايئ

الفلك يف البادية2013/11/21
الشيخ عيدان بن شوكان / 

السعودية

2013/11/28
قراءة يف كتاب »الكون 

الكهربايئ«
م. سهى مسامر

2013/12/5
الجلسة املفتوحة / مسابقات 

فلكية
إرشاف اآلنسة بسمة ذياب

2013/12/12
قراءة يف كتاب »الفلك عند 

العرب«
األستاذ هاين الضليع
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إرشاف د. حنا صاباتعرض فيلم االصطدام النيزيك2013/12/19

2013/12/26
إنجازات الجمعية الفلكية 

األردنية خالل 2013
إرشاف دالل الالال

د. حنا صاباتعرض فيلم التصادم مع األرض2014/1/2

وليد صبحي وهاين الضليعالشفق القطبي وسامء 2014/1/92014

2014/1/16
نجوم يف سامء الشتاء  قصص 

وأشعار
أ. هاين الضليع

م. سامر الدريبأقامر املشرتي2014/1/23

2014/1/30

 فلسفة آينشتني

بالتعاون مع الجمعية األردنية 

للفيزياء

د. هشام غصيب

2014/2/6
 Gaia عرض فيلم مركبة

األوروبية تستهدف مليار نجم
عديل الحلبي

م. خالد التلاألحداث الفلكية للعام 2014/2/202014

2014/2/27
الطرق الفلكية ملعرفة 

االتجاهات
أ. هاين الضليع

2014/3/6

الطرق الفلكية ملعرفة 

 االتجاهات

)الجزء الثاين(

أ. هاين الضليع

أ. مروان الشوييكمهارات فلكية للهواة2014/3/13

أ. عديل الحلبيمركبة LADEE  القمرية2014/3/27

2014/4/3
الجلسة املفتوحة مسابقات و 

حوارات
االنسة بسمة ذياب

2014/4/10

التغريات الجيولوجية ملنطقة 

البحر امليت و عالقتها بقوم 

لوط عليه السالم

أ. د. عبد القادر عابد

2014/4/17
النظام الشميس الجديد - 

إكتشاف ما بعد زحل
أ. مروان الشوييك
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2014/4/24
وكل يف فلك يسبحون - حركة 

أجرام السامء
م. خالد التل

2014/5/1
اللقاء املفتوح و املسابقة 

الفلكية
االنسة بسمة ذياب

د. حنا صاباتالنظام الشميس ما زال يدهشنا2014/5/8

م. سامر الدريبحلقات كوكب زحل2014/5/15

د. هشام غصيبهل هناك منهج علمي؟2014/5/22

2014/5/29
عرض مرسحية كوميدية لفرقة 

األحفاد بعنوان »مدفون حيا«

إعداد و إخراج األستاذ كاشف 

سميح

2014/6/5
إشعاعية مياه حوض الدييس 

وصالحيتها لإلستهالك البرشي
د. سائد دبابنة

أ. معتز عمرمبدأ عمل املفاعالت النووية2014/6/12

2014/6/19
من هندسة الزمكان إىل نظرية 

النسبة
د. حنا صابات

م. خالد التلحركات األرض 2014/6/262

2014/7/10
امللتقى الرمضاين السنوي مبقر 

اإلتحاد
الساعة العارشة مساءأ

2014/8/7
الحلقة االوىل من سلسلة الكون 

لنيل تايسون
م. ماهر النمري

2014/8/14

مشاهدة سقوط األقامر 

الصناعية نحو األرض بالعني 

املجردة

م. محمد عودة

أ. هاين الضليعمبادئ رصدية لهواة الفلك2014/8/21

2014/8/27
لقاء مع عامل الرياضيات األردين 

الدكتور شاهر املومني
د.شاهر املومني

د. حنا صاباتعرض فيلم فليك2014/9/4

2014/9/11
النجوم و األنوار يف تراث 

الصحراء

أ. هاين الضليع و السيد عيدان 

شويكان
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2014/9/18

لقاء مع الطلبة الفائزين يف 

املسابقة الدولبة إلجراء بحث 

حول الجاذبية

الطلبة: فرح عاطور و فراس 

دباس و غيث الشيشاين و هشام 

ماهر

2014/9/24
الرؤية املجسمة عىل شاشة 

حاسوبك
مروان الشوييك

م. خالد التلحركات القمر2014/10/2

2014/10/9
الفحوصات الالإتالقية و 

التدريب التقني
د. محمد عوض الله

2014/10/16
سلسلة الكون »اوديسا يف 

الفضاء«
ماهر النمري

2014/10/23
املدرسة الصيفية »اإلسالم و 

العلم«
بسمة ذياب

2014/11/6

تكاثفات بوز - أينشتاين 

 وامليوعة الفائقة

بالتعاون مع الجمعية 

الفيزيائية األردنية

الدكتور أسعد سخل

الدكتور حنا صاباتالحياة من منظور كوين2014/11/13

2014/11/20

 عرض فيلم

»الكون: اوديسة املكان و 

الزمان« الجزء الثالث

األستاذ ماهر النمري

السيد عديل الحلبياملهمة الفضائية روزيتا2014/11/27
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الرؤية املجسمة عىل شاشة حاسوبك - مروان الشوييك

جلسة مفتوحة مبشاركة مع نادي هواة الفلك الجامعة األردنية
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و هنــا نظمــت الجمعيــة الفلكيــة األردنيــة بالتعــاون مــع اإلتحــاد العــريب لعلــوم الفضــاء و 

الفلــك أمســية رمضانيــة بتاريــخ )10-07-2014( شــملت عــدة فقــرات  حيــث تخللهــا الربط 

عــرب ســكايب مــع جمعيــة الشــعرى يف قســنطينة/ الجزائــر، حيــث كان الحــوار مــع رئيــس 

ــة، وكان ألحــداث غــزة نصيــب مــن  ــة الشــعرى د. جــامل ميمــوين وأعضــاء الجمعي جمعي

هــذا الحديــث باإلضافــة  إىل أحاديــث فلكيــة حــول نشــاط الجمعيتــني. تــي ذلــك مســابقة 

ــاب  ــمة ذي ــالء بس ــن الزم ــية كّل م ــد أدار األمس ــور. وق ــع الحض ــا جمي ــارك فيه ــة ش فلكي

ومــروان الشــوييك، هــذا وقــد حــرض األمســية أمــني عــام االتحــاد العــريب د. عــوين خصاونــة. 
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الحياة من منظور كوين - الدكتور حنا صابات

أرصاد ميدانية بعد النشاط األسبوعي
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المشاركة مع القطاعات المختلف
1. مشاركة أعضاء االتحاد العريب لعلوم الفضاء و الفلك الدكتور عوين الخصاونة و الدكتور حنا 

صابات و الدكتور مشهور الواردات يف مرشوع اختيار موقع فليك لبناء مرصد امللك عبدالله 

الثاين املنوي بناءه.

2. قام الدكتور حميد النعميمي و الدكتور عوين الخصاونة بزيارة جامعة العلوم و التكنولوجيا 

و تم اإلجتامع مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالله ملكاوي وذلك لبحث افاق التعاون و 

تدريس مادة الفلك و علوم الفضاء اضافة إىل توقيع إتفاقة.

3. قام الدكتور حميد النعميمي و الدكتور عوين الخصاونة بزيارة الجامعة األردنية و اإلجتامع 

مع رئيسها الدكتور خليف الطراونة وذلك لبحث افاق التعاون و تدريس مادة الفلك و علوم 

الفضاء و توقيع إتفاقة.

4. قام الدكتور حميد النعميمي و الدكتور عوين الخصاونة بزيارة الجامعة اإلسالمية و إجتامع 

مع الدكتور عبد النارص أبو البصل وذلك لبحث افاق التعاون و تدريس مادة الفلك و علوم 

الفضاء و توقيع إتفاقة.

5. قيام الدكتور عوين الخصاونة بإعطاء محارضات لطالب جامعة العلوم اإلسالمية.

6. قيام األستاذ هاين الضليع بإعطاء محارضات لطالب جامعة العلوم اإلسالمية.

7. محارضات متفرقة ألقاها الدكتور عوين الخصاونة عن تطبيقات علم الفلك يف الرشيعة 

اإلسالمية و رؤية الهالل ملديرية اإلفتاء العسكري.

8. مناقشة رسائل املاجستري من قبل الدكتور عوين الخصاونة و الدكتور مشهور الواردات و 

الدكتور حنا صابات يف جامعة ال البيت و جامعة الريموك.

9. يوم علمي عن اإلعجاز العلمي و محارضة من قبل الدكتور عبدالله املصلح امني عام 

اإلعجاز العلمي.

10. مشاركة اعضاء اإلتحاد العريب لعلوم الفضاءو الفلك ممثال بالدكتور عوين الخصاونة يف 

لجنة األهلة و املواقيت التي يرأسها قايض القضاة و تقديم الحسابات الفلكية لسامحته.

11. القى سعادة الشيخ سلامن بن جرب ال ثاين محارضة بعنوان »حول الشبهات للمعرفة 

الصحيحة لدخول شهر رمضان وشوال وعالمات ليلة القدر من الناحية الفلكية«، وذلك يف 

جامع االمام البخاري مبنطقة الهالل بتاريخ للثاين من اغسطس 2013 ميالدية.

12. شارك الدكتور عوين الخصاونة و الدكتور باسل الطايئ و الدكتور مشهور الواردات 
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باإلرشاف عىل عدة رسائل ماجستري منهم يف جامعة الريموك للطالبتني نور التميمي و تهاين 

ابو زيد.

13. قامر الدكتور مشهور الوادات بزيارة إىل املرصد الفليك يف جامعة يينا يف أملانيا يف أب عام 

2013 وزيارة رشكة زيس Zeiss لصناعة البرصيات و مرايا التلسكوبات، و وزيارة املراصد 

الفلكية املجاورة.

14. شارك الدكتور مشهور الواردات يف ورشة السالمة واألمن النووي التي عقدت يف أبو ظبي  

يف كانون األول 2013 بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

15. مشاركة الدكتور مشهور الواردات يف االجتامع السنوي ملنظمة  INSEN   لألمن و 

السالمة النووية يف مدينة فيينا يف آب 2014م.

16. مشاركة الدكتور مشهور الواردات نرش أكرث من عرش أبحاث فلكية متخصصة يف النجوم 

الثنائية خالل السنتني املاضيتني ويف مجالت عاملية مرموقة، وجميع هذه األبحاث موجودة 

عىل موقع وكالة ناسا الفضائية.
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المخيمات الفلكية

املخيمات الفلكية
التاريخإسم املخيماملكان

مخيم حمزة الفليك البيئي 

األردن
13 - 14 /6 / 2013مخيم فلكيي األردن األول

2013/12/27مرصد جمعية العقبةوادي رم األردن

قطر
املخيم الفليك القطري األول 

التابع لربنامج )الفلكيون(
2014/1/16

مخيم حمزة الفليك البيئي 

األردن
2 - 3 / 5 / 2014مخيم فلكيي األردن الثاين

مخيم حمزة الفليك البيئي 

األردن
23 / 5 / 2014مخيم رصد شهب الزرافيات

شاركت كوادر االتحاد العريب لعلوم الفضاء و الفلك يف عدد من املخيامت الفلكية مع إعضاء 

الجمعية الفلكية األردنيةو مركز قطر لعلوم الفضاء و الفلك و نخبة من أساتذة الجامعات و 

الطلبة و عدد من الجمهور يف مخيامت فلكية متخصصة ملراقبة الشهب و األجرام الساموية 

و تعريف الجمهور بعلم الفلك و طرق و كيفية الرصد السليم
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ــم  ــة مخي ــة األردني ــة الفلكي ــع الجمعي ــك م ــاء والفل ــوم الفض ــريب لعل ــاد الع ــم االتح نظ

الفلكيــا تحــت عنــوان - مخيــم فلكيــي األردن األول- وذلــك يف موقــع مخيــم حمــزة الفلــيك 

التابــع للجمعيــة الفلكيــة األردنيــة بصحــراء األزرق يومــي 13 و14 حزيــران / يونيــو 2013

و عقد مخيم فلكيي األردن الثاين يومي الجمعة و السبت 2 -3 / 5 / 2014 
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مرصد جمعية العقبة 2013/12/27

املخيم الفليك القطري األول 2014/1/16
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ــة  ــع الجمعي ــاون م ــزة بالتع ــم حم ــار 2014 يف مخي ــات 23 اي ــم رصــد شــهب الزرافي مخي

ــة  ــة واألردني الفلكي
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تحري الهالل و أرصاد ميدانية

تحري الهالل و الطلعات الرصدية
املكانالنشاطالتاريخ
جبل القلعةرصد عبور الزهرة2013/6/6

2013/7/9
رصد هالل شهر رمضان 

املبارك 1434/ 2013

مقر اإلتحاد العريب لعلوم 

الفضاء و الفلك

مرج الحاممكسوف الشمس الجزيئ2013/11/3

2014/6/28
رصد هالل شهر رمضان 

املبارك 1435/ 2014
مرج الحامم

2014/9/14
الحملة اإلقليمية لرصد 

كوكب زحل

مقر اإلتحاد العريب لعلوم 

الفضاء و الفلك

2014/9/25
هالل شهر ذو الحجة 

1435هـ
مرج الحامم
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تحري هالل رمضان يوم 28-6-2014 بالتعاون مع الجمعية الفلكية األردنية 
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تحري هالل ذو الحجة يوم 25-9-2014 بالتعاون مع الجمعية الفلكية األردنية 
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رصد عبور الزهرة 2013

رصد كسوف الشمس الجزيئ 2013
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مــع  الفضــاء  لعلــوم  العــريب  اإلتحــاد  شــارك 

الضمعيــة الفلكيــة األردنيــة يــوم 2014-09-14 

ــد  ــة لرص ــة اإلقليمي ــاد يف الحمل ــر االتح ــن مق م

ــة  ــات فلكي ــع جمعي ــن م ــل وبالتزام ــب زح كوك

يف ســبع دول ومببــادرة مــن الجمعيــة الفلكيــة يف 

كوردســتان العــراق -الزميــل ازي حســن –وقــد 

ــم  ــل إبراهي ــاط الزمي ــذا النش ــيق له ــام بالتنس ق

خــرض وشــاركه يف اإلرشاف عليــه الزميــل هــاين 

الضليــع وبحضــور عــدد مــن شــباب الجمعيــة 

ونديــم  اليــازوري  عبداللــه  األردنيــة  الفلكيــة 

ــل  ــم الزمي ــق به ــرش والتح ــد اله ــي وأحم التميم

مــن  وعــدد  الشــوييك  مــروان 

الذيــن  واألطفــال  العائــالت 

ــل  ــب زح ــد كوك ــتمتعوا برص اس

بالتلســكوب بعــد تحديــد موقعه 

ــىل  ــرف ع ــردة والتع ــني املج بالع

تحويــه  ومــا  الســامء  صفحــة 

مــن مجموعــات نجميــة. وقــد 

تــم رفــع تقريــر للجهــة املنظمــة 

مبجريــات النشــاط.
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الورشات الفلكية

ــة  ــة األردني ــة الفلكي ــع الجمعي ــاون م ــك بالتع ــوم الفضــاء و الفل ــريب لعل ــم اإلتحــاد الع يقي

ــار ــدى الصغ ــة ل ــذور الهواي ــزرع ب ــك ل ــدارس وذل ــة للم ــة تفاعلي ــات فلكي ــتمرار ورش بس

الورشات الفلكية

إسم  املؤسسة/ التاريخ
املكانالنشاط

املدرسة األمريكية الرقمية2014/1/14
اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء 

و الفلك

املدارس األهلية للبنات2014/2/8
اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء 

و الفلك

الكلية العلمية اإلسالمية2014/4/2
اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء 

و الفلك

الكلية العلمية اإلسالمية2014/4/3
اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء 

و الفلك

مدارس املهد األهلية2014/11/8
اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء 

و الفلك

مدرسة امللك عبدالله للتميز2014/11/12
اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء 

و الفلك

2014-6-3
الورشة الرصدية الفلكية الثانية 

عرشة
جامعة الزرقاء
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8-11-2014 مدارس املهد األهلية
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12-11-2014 مدرسة امللك عبد الله للتميز
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الورشة الرصدية الفلكية الثانية عرشة -  جامعة الزرقاء
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الدورات الفلكية

الدورات الفلكية
املكان املشرف التاريخ اسم الدورة

 اإلتحاد العريب لعلوم

الفضاء و الفلك

 هاين الضليع و خالد

التل
حزيران 2012 أساسيات للمبتدئني

 اإلتحاد العريب لعلوم

الفضاء و الفلك

 هاين الضليع و خالد

الخالدي
حزيران 2013

 الدورة الفلكية

للصغار

سلطة عامن هاين الضليع ايلول 2013

 التفسري العلمي

 للظواهر الكونية -

املجموعة االوىل

سلطة عامن هاين الضليع كانون االول 2013

 التفسري العلمي

 للظواهر الكونية -

املجموعة الثانية

سلطة عامن هاين الضليع
-  2013  

كانون الثاين 2014

 التفسري العلمي

 للظواهر الكونية -

املجموعة الثالثة
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دورة االساسيات للمبتدئني يف مقر اإلتحاد -  هاين الضليع و خالد التل
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الدورة الفلكية الصيفية للصغار - هاين الضليع و خالد الخالدي
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إستضافت

بإســتضافة عــدد كبــري  الفلــك قــام  الفضــاء و  العــريب لعلــوم  منــذ تأســيس اإلتحــاد 

مــن الضيــوف و العلــامء و الهــواة و رواد الفضــاء, ويف الفــرتة مــا بــني 2012 إىل  2014 

ــريب  ــاد الع ــام اإلتح ــة ق ــة األردني ــة الفلكي ــيك و الجمعي ــرايف املل ــز الجغ ــع املرك ــاون م بالتع

لعلــوم الفضــاء و الفلــك نعــرض أهــم الشــخصيات التــي أســتضافها اإلتحــاد يف هــذه الفــرتة

 استضافت
الفعاليات التاريخ الضيف

ندوة 2012/2/23 رائدة الفضاء إيفان

محارضة و زيارة علمية 2012/3/29
 د. أحمد عبد الهادي -

جامعة القاهرة

زيارة علمية 2012/7/3
 وفد من املعهد الفضايئ

املاليزي

محارضة و زيارة علمية ترشين الثاين 2012 جيمس ادمز

محارضات 2012/12/27
 فرانز كريشباوم - جامعة

فيينا

محارضة 2013/4/4 القصيص الربيطاين - أندرو

 محارضة و مناقشة رسالة

ماجستري
2013/6/24

 د.روجيه حجار- جامعة

اللويزة - لبنان

محارضة 2013/7/23
 د. عبد الرحمن زغبي -

الجزائر
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مديــر معهــد الفضــاء والفلــك النمســاوي الربوفســور كــريش بــوم فرانــز يف محارضة مســاهمة 

الــدول الصغــرية يف املهــامت الفضائيــة املثال النمســاوي

الدكتور أحمد عبد الهادي محارضة يف املركز الجغرايف املليك
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القصيص الربيطاين - أندرو

ــر االتحــاد العــريب  ــة )يف مق ــة األردني ــة الفلكي ــايف للجمعي ــدى الثق مؤمتــر صحفــي يف املنت

ــز )مــن  ــة الربوفيســور جيمــز آدام ــف الجمعي ــه ضي ــك(، تحــدث في ــوم الفضــاء والفل لعل

ــألردن ــه ل ــات املتحــدة( حــول الهــدف مــن زيارت ــا يف الوالي جامعــة آالبام



36

د. روجيه حجار - و رسالة املاجستري لهاين الضليع

 د. عبد الرحمن زغبي
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ندوات و مؤتمرات

الندوات و املؤتمرات
املكانالفعاليةالتاريخ

2012/7/1

الشيخ سلامن بن جرب ال 

ثاين يلقي محارضة حول 

رؤية هالل رمضان بني الفلك 

والرشع للقضاء الرشعي 

االردين 

األردن

2012/ 10/ 6- 4
املهرجان الوطني يف علم 

الفلك الجامهريي 11
الجزائر

2012 / 2/ 8 - 5
املؤمتر العريب العارش لعلوم 

الفلك و الفضاء
عامن - مسقط

2012/9/17
احتفال الذكرى 25 لتأسيس 

الجمعيةالفلكية األردنية
األردن - عامن

2013/4/13
ايات اإلعجاز  يف السامء و 

الكون
األردن - عامن

2013/ 10 / 5 - 3
املهرجان الوطني يف علم 

الفلك الجامهريي 12
الجزائر

عامن - مسقطمؤمتر عامن للفلك و الفضاء2013/12/10

2014/ 3 / 21 - 18
املؤمتر الفليك اإلسالمي 

السادس
األردن - عامن
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2014/6/25

الندوة العلمية - الفلك 

والرشع يف استقبال هالل 

رمضان

األردن - عامن

2014/8/16

االجتامع التحضريي 

للمشاركني بالربنامج العلمي 

)الفلكيون(

قطر

2014 / 11 / 13 - 11
املؤمتر السابع للخرباء العرب 

و األسامء الجغرافية
األردن - عامن

2014 /9 / 27- 25
املهرجان الوطني يف علم 

الفلك الجامهريي 13
الجزائر

2014/10/30
احتفال الذكرى 27 لتأسيس 

الجمعيةالفلكية األردنية
األردن -  عامن

2014/ 12/ 11 - 8
املؤمتر العريب الحادي عرش 

لعلوم الفلك و الفضاء

اإلمارات العربية املتحدة - 

الشارقة

الشيخ سلامن بن جرب ال ثاين يلقي محارضة حول رؤية هالل رمضان بني الفلك والرشع 

للقضاء الرشعي االردين 
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املؤمتر العريب العارش لعلوم الفلك و الفضاء - مسقط 2012

احتفال الذكرى 25 لتأسيس الجمعيةالفلكية األردنية 2012
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االجتامع التحضريي للمشاركني بالربنامج العلمي )الفلكيون( 2014

احتفال الذكرى 27 لتأسيس الجمعيةالفلكية األردنية 2014
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مؤمتر عامن للفلك و الفضاء - مسقط 2013
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مــن ضمــن املؤمتــرات التــي يعقدهــا اإلتحــاد العــريب لعلــوم الفضــاء والفلــك - املؤمتــر الفليك 

اإلســالمي- حيــث يعقــد كل ســنتني، وقــد أقيم اخر مؤمتــر الذي نظمــه اإلتحاد العــريب لعلوم 

الفضــاء و الفلــك يف الفــرتة 18-21 / 3 / 2014 موتــره الفلــيك اإلســالمي الــدوري الســادس يف 

مدينــة عــامن بالتعــاون مــع املركــز الجغرايف امللــيك و الجمعيــة الفلكيــة األردينــة و الجمعية 

األردنيــة لتاريــخ العلوم. شــارك فيه أكــرث من 100 مهتم من األردن و 17 بلدا عربيا و إســالميا
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النــدوة العلميــة » الفلــك والــرشع يف اســتقبال هــالل رمضــان » التــي نظمها املركــز الجغرايف 

امللــيك االردين واالتحــاد العــريب لعلــوم الفضــاء والفلــك بالتعــاون مــع وزارة االوقــاف ودائــرة 

قــايض القضــاة ودائــرة االفتــاء العــام وجامعــة العلــوم االســالمية والجمعيــة الفلكيــة االردنية 

وذلــك يف 27 شــعبان 1435 املوافــق 25- 06- 2014 يف رحــاب املركــز الجغــرايف امللــيك االردين
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ــوم  ــك املؤمتــر العــريب الحــادي عــرش يف عل ــوم الفضــاء و الفل ســيقيم اإلتحــاد العــريب لعل

الفضــاء و الفلــك بالتعــاون مــع جامعــة الشــارقة - الشــارقة - اإلمــارات العربيــة املتحــدة

8 – 11 ديسمرب 2014

املهرجان الوطني يف علم الفلك الجامهريي 13
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تحــت رعايــة نقيــب املهندســني األردنيــني و رئيــس إتحــاد املهندســني العــرب، شــارك اإلتحــاد 

ــوم  ــات - الي ــن فعالي ــة ضم ــة األردني ــة الفلكي ــك و الجمعي ــاء و الفل ــوم الفض ــريب لعل الع

ــني  ــة املهندس ــه نقاب ــي نظمت ــون، الت ــامء و الك ــاز يف الس ــات اإلعج ــث - اي ــي الثال العامل

األردنيــني مــع اللجنــة الثقافيــة اإلجتامعيــة و الجمعيــة األردنيــة إلعجــاز القــران و الســنة.
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للخــرباء  الســابع  املؤمتــر  الفلــك ضمــن  الفضــاء و  لعلــوم  العــريب  اإلتحــاد  مشــاركة 

العــرب يف األســامء الجغرافيــة الــذي يقيمــه املركــز الجغــرايف امللــيك بالتعــاون مــع 

ــام 2014 ــاين لع ــن الث ــن 11 إىل 31 ترشي ــة م ــامء الخغرافي ــرباء األس ــة لخ ــعبة العربي الش
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مشاركات خارجية

هاين الضليع -املدرسة الثالثة لتاريخ العلوم يف إسطنبول - 2014

مشاركات خارجية
املكانالنشاطالتاريخ

سبتمرب 2012
زيارة جمعية الشعرى و 

االنسة بسمة ذياب اىل غزة
غزة - فلسطني

نوفمرب 2013 

زيارة الدكتور عوين للشبكة 

الكورية العاملية للرصد 

الراديوي

كوريا

اب 2014

مشاركة األستاذ هاين الضليع 

يف املدرسة الثالثة لتاريخ 

العلوم

أسطنبول - تركيا
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زيارة جمعية الشعرى و االنسة بسمة ذياب اىل غزة 2012

زيارة الدكتور عوين للشبكة الكورية العاملية للرصد الراديوي 2013
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منشورات اإلتحاد

ــة، بدعــم مــن اإلتحــاد  ــة االردني ــة الفلكي ــة الشــهرية للجمعي ــا، هــي النــرشة الداخلي الرثي

العــريب لعلــوم الفضــاء و الفلــك. وتحتــوي نــرشة الرثيــا عــىل كلمــة العــدد واهــم االخبــار 

ــة  ــار الفلكي ــة، وتشــمل ايضــا عــىل االخب ــة االردني ــة الفلكي والنشــاطات الخاصــة بالجمعي

واملجموعــة الشمســية وصفحــة الســامء لــه  الشــهر، والصفحــة االخــرية تحتــوي عــىل جداول 

لالحــداث الفلكيــة يف الشــهر ومعلومــات عــن الكواكــب مــن احداثيــات وملعان وبعــد وغريه

مجلة الكون

مجلــة فلكيــة فصليــة تصــدر عــن 

و  الفضــاء  لعلــوم  العــريب  االتحــاد 

ــا يف  ــدد األول منه ــك و صــدر الع الفل

ــا  ــارك به ــى ويش ــر 2014 و تعن أكتوب

ــرب  ــني الع ــرباء الفلكي ــن الخ ــة م نخب

ــة ــدول العربي ــة ال ــن كاف م
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مشاريع مستقبلية

التعــاون املســتمر بــني اإلتحــاد العريب لعلــوم الفضاء و الفلــك و املركز اإلقليمــي لتدريس علوم 

و تكنولوجيا الفضاء يف تصميم البناء املشــرتك الذي ســيضم القبة الفلكية و التلســكوب البرصي 

و عقــد الــدورات الفلكيــة و الفضائيــة املتخصصة و ســيكون املقر الدائم لإلتحــاد العريب لعلوم 

الفضــاء و الجمعيــة الفلكيــة األردنيــة و املركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم و تكنولوجيــا الفضــاء.
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