
 
 

 

 

 

 
 الجمعية األردنية لتاريخ العلوم و   األردني المركز الجغرافي الملكي

 وبالتعاون مع 

 الجمعية الفلكية األردنيةو   االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

 أسبوع الفضاء العالميفعاليات   ضمن ينظمون الندوة العلمية

 حول 

العلوم علوم الفضاء وتطبيقات اإلستشعار عن بُعد و
 الجغرافية في التراث العربي اإلسالمي

 
 2016/ 12/10  الموافكهـ  1438 محرم 11

 المركز الجغرافً الملكً األردنًفً رحاب 

 

 

 

 

 

 

 األردن –عمان 

  



 

 حول  الندوة العلمية ضمن  فعاليات أسبوع الفضاء العالميبرنامج 

الجغرافية في التراث علوم الفضاء وتطبيقات اإلستشعار عن بُعد والعلوم 

 العربي اإلسالمي

 التسجٌل 9:30 - 9:00

 الجلسة االفتتاحٌة 10:30 - 9:30

 ًالسالم الملك 

  المرآن الكرٌم 

  راعً الحفل - المركز الجغرافً الملكً األردنًمدٌر عام كلمة /

 الخصاونة.دمحم عونً  العمٌد الدكتور المهندس

  عبد المجٌد نصٌرد.  أ. العلوم/كلمة رئٌس الجمعٌة األردنٌة لتارٌخ. 

 عرض فلم وثائمً حول تارٌخ استكشاف الفضاء. 

 ستراحةاإل 11:00 - 10:30

 "معرض للفنانة التشكٌلٌة هناء البدور بعنوان "بوابة السماء 

 معرض لمنتجات المركز الجغرافً من الخرائط بكافة أنواعها. 

  االتحاد معرض للكتب والبوسترات واألجهزة الفلكٌة بالتعاون مع

 .الجمعٌة الفلكٌة األردنٌة و العربً لعلوم الفضاء والفلن

 الجلسة األولى 13:00 - 11:00

 أسبوع الفضاء العالمي
 عونً الخصاونةد. : رئٌس الجلسة

 إبراهٌم عبٌدممرر الجلسة: 

  :تمنٌات االستشعار عن بعد وعلوم الفضاء د. عونً دمحم الخصاونة

 .المركز الجغراي الملكًوتطبٌماتها فً 

 بناء نماذج األلمار الصناعٌة)دمحم ومنتصر( جمعٌة هواة الرادٌو : 

(Cubesat)  فً األردن وتجربة بناء(JY1SAT) . 

 م. طارق الشوابكة: االستشعار عن بعد: مبادئ وتطبٌمات. 

 أستخدام تمنٌات االستشعار عن بعد فً دراسة  :م. أسٌل الجدع

 انحسار البحر المٌت.



 استراحة صالة وغداء 14:00 - 13:00

 الثانٌة الجلسة 16:00- 14:00

 الجغرافيا في الحضارة العربية اإلسالمية

 أ.د. عبد المجٌد نصٌر  رئٌس الجلسة:

 إبراهٌم النسورد. ممرر الجلسة: 

 فً  ٌةالجغراف رواد: عونً دمحم الخصاونة العمٌد الدكتور المهندس

من المرن الرابع  العربً فً مرحلة إزدهارةالتراث الجغرافً 

)بٌن المرنٌن التاسع والثالث عشر  الهجري إلى المرن الثامن الهجري

 المٌالدي(

 تأثٌر الجغرافٌا العربٌة االسالمٌة على أ. د. عبد المجٌد نصٌر :

 الم الجدٌدالنهضة األوروبٌة وإكتشاف الع

 .د. حنا صابات: لٌاس محٌط األرض: ثالث محاوالت تارٌخٌة 

 المٌمة العلمٌة للرحالت الجغرافٌة :د. زهٌر توفٌك/ جامعة فٌالدلفٌا 

 المالحة البحرٌة العربٌة فً المحٌط الهندي :. د. عبد المادر عابدأ 

  أ. د. عٌسى موسى الشاعر مراحل الخرائط الجغرافٌة فً الحضارة

 العربٌة اإلسالمٌة

 الرومانً-الجغرافٌة فً العصر الهلٌنً :أ. د. عبد المجٌد نصٌر 

 نظرة سرٌعة فً كتاب "تارٌخ األدب الجغرافً  :أ. د. منذر صالح

 العربً" للمستشرق إغناطٌوس كراتشوفسكً

 حول الجغرافٌة العربٌة اإلسالمٌة  :أ. د. عبد المجٌد نصٌر

 وتطورها، اإلدرٌسً نموذجا

 

 

  



 


