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  الفلكي اإلسالمي السادسملؤمتر ا

 " علوم الفلك والتقاويم بين التراث اإلسالمي و المعاصرة" 

  هـ 6341جمادى األولى  61 – 61الموافق / م  18 – 20  / 3 / 2014

 األردن  –عمان 

  
 

 

  4163/ 61/4  الثالثاء/ اليوم األول 
 األردن -عمان / ة لحمسالت والقادق فن

0088 -9:88 

9088 -08:08 

 االفتتاحية جلسةال
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 الجلسة العلمية األولى 
  61/4/4163الثالثاء  / اليوم األول 

00:08 -00:88 

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

11:03 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -10:33 

33:33 -10:33 

الجلسة العلمية الثانية

   4163/ 61/4  الثالثاء/ اليوم األول 

01:08 -00088 
 

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

13:03 -33:33 
 
33:33 -33:33 
33:33 -33:33 
33:33 -33:33 "

33:33 -10:33 Simulation of the lunar crescent visibility



0 

 

 
 الثالثة الجلسة العلمية 

  61/4/4163  الثالثاء/ اليوم األول 
00:08 -00:88 

  المتحدث  النشاط/ البحث  الوقت

10:03 -33:33  

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 
33:33 -33:33 
33:33 -11:33 

 
 
 

 

 

 الجلسة األولى 
 للمجلس األعلى لالتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

  61/4/4163  الثالثاء/ اليوم األول 
08088 -00008 
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 61/4/4163األربعاء / اليوم الثاني 

  ةيندرألا ةعماجلا

 الجلسة العلمية الرابعة 
89088 -00088 

  

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

30:33 -33:33 
33:33 -33:33 
33:33 -33:33 
33:33 -11:33 

  

   الخامسة الجلسة العلمية 
 61/4/4163األربعاء / اليوم الثاني 

00:3: -00:88 

  
11:03 -33:33 
33:33 -33:33 Space Physics Applications in the near Earth, new trend in 

AUASS near future programs

33:33 -33:33 
33:33 -33:33         

33:33 -10:33 
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   السادسةالجلسة العلمية 
01:08 -00::: 

 

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

13:03 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -10:33 

 الجلسة العلمية السابعة  
 61/4/4163األربعاء / اليوم الثاني 

00008 -00088 

 
10:03 -33:33 

33:33 -33:33 
33:33 -33:33  "

33:33 -33:33  

33:33 -11:33 

 
 الجلسة الثانية للمجلس األعلى لالتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

  61/4/4163األربعاء / اليوم الثاني 

( 00088 -00008 )



0 

 

 41/4/4163الخميس / اليوم الثالث 
    المركز الجغرافي الملكي األردني 

 الجلسة العلمية الثامنة   
 61/4/4163األربعاء / اليوم الثالث 

89088 -00088 

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

30:33 -33:33 O+ and H+ ion heat fluxes at high-altitudes and high-

latitudes

33:33 -33:33 
33:33 -33:33 Be

33:33 -33:33 Photometric Investigation of CME 

33:33 -11::: Multi-Observation Identification for Studying the 

Evolution of Spin-up line 

 
 

   التاسعة الجلسة العلمية 
 41/4/4163الخميس  / اليوم الثالث 

00008 -00008 

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

11:03 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -10:33 
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   العاشرةالجلسة العلمية 
 41/4/4163الخميس  / اليوم الثالث 

00008 -00008 

 المتحدث النشاط/ البحث  الوقت

13:03 -33:33  

33:33 -33:33   ..     
    

33:33 -33:33 

33:33 -33:33 

33:33 -10:33 

 
 

 

 

   الحادية عشرة الجلسة العلمية
 41/4/4163 الخميس/  الثالثاليوم 

00008 -01:08 

 
10:03 -33:33 
33:33 -33:33 
33:33 -33:33 GIS 

33:33 -33:33 23132323  

33:33 -17:03 
 جلسة الختام وتوصيات المؤتمر

 41/4/4163الخميس  / اليوم الثالث 
01:08 -00:3: 

  46/4/4163الجمعة  / اليوم الرابع 

 جنوب األردن  لمدينة البتراء الورديةرحلة سياحية 
 80008  


