
 البحوث الفلكية" يستضيف المؤتمر العربى فى الفلك والجيوفيزياء اليوم" 

 حاتم عودة

  ص12:28 2016 أكتوبر 17النثنين، 

كتب محمد محسوب

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم النثنين، المؤتمر العربى فى الفلك والجيوفيزياء، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى،

.  أكتوبر الجارى بمقر المعهد بحلوان20وزير التعليم العالى، ويستمر حتى 

 بحثا من الدول العربية، كما يشارك45 بحثا منهم 151وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد، فى بيان له، إن عدد البحاث المقدمة للمؤتمر تبلغ 

". فيه العديد من الدول بينها "الجزائر والسعودية والمارات وماليزيا وروسيا والعراق والهند وأمريكا والردن

وأضاف، أن الرئيس الشرفى للمؤتمر فى دورته الحالية هو المستشار السيد على السيد عبدالرحمن آل هاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية
والدكتورة سلطانة نهار، من الولايات المتحدةبالمارات، وضيوف شرف المؤتمر، بدر فارس الهللى، عضو الديوان الميرى بدولة المارات، 

. المرايكية التى منحت جائزتين سنوايتين باسمها لحسن بحثين فى مجالى الفلك والجيوفيزاياء للباحثين المصرايين

وأوضح أنه سيتم توقيع عدد من التفاقيات للتعاون العلمى المشترك وتبادل الخبرات بين كل من المعهد والمملكة العربية السعودية –جامعة

والجزائر – معهد الفلك والجيوفيزياء، وكذلك سيعقد على هامش المؤتمر ورش عمل بمجال المخاطر المحتملة لهبوط الدلتا- المجمعة

. والستخدامات المختلفة للمعلوماتية فى علوم الفلك



قومي البحوث الفلكية اينظم المؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزاياء ..غددا 
 م 12:16 - 2016/أكتوبر/16الحد 

رعايةالمؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزياء الذي ينظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمقره بحلوان، تحت  أعمالبدأ غدا النثنين 
العالي والبحث العلمي، وبحضور مصري عربي أجنبي حيث يشارك فى فاعلياته ست دول عربية ونثلث دول التعليمالدكتور أشرف الشيحي وزير 

 .أوروبية

والجزائر مصر بحثا وورقة عمل مقدمة من كل 151 أيام عمل 4وصرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد بأن المؤتمر سيناقش على مدى 
، وسيشهد توقيع عدد من التفاقيات للتعاون العلميالمريكية والوليات المتحدةوالهند  وروسياوماليزيا  والعراقوالسعودية والمارات والردن 

المشترك وتبادل الخبرات بين المعهد والجامعة المجمعة بالسعودية، ومعهد الفلك والجيوفيزياء بالجزائر، مشيرا إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر

. المختلفة للمعلوماتية في علوم الفلك والستخداماتورش عمل فى مجال المخاطر المحتملة لهبوط الدلتا، 

توضح ومخطوطاتوأضاف أن المؤتمر سيستعرض نظرة تاريخية عن «الرصد خانة» في عهد الخديوي توفيق وعباس وفى صور للملك فاروق 
تبعية المرصد لوزير الدفاع ما قبل الثورة وفى عهد مجلس قيادة الثورة، لفتا إلى عرض مقتنيات أنثرية وأول معرض مغناطيسى فى الشرق

 . والمستندات تؤرخ لهذا بالصورالوسط بالضافة إلى خرائط مدعمة 

وأشار إلى أن للمعهد دورا كبيرا في التحكيم الدولي باللغتين العربية والنجليزية والحكم القانوني وأن علماء ورؤساء المعهد الجانب السابقين

السمنت وشركاتأجروا دراسات فلكية تثبت أن طابا مصرية، لفتا إلى اشتراك علماء المعهد في مشروعات في مجال الكهرباء » «كلينج، واير

وكالة الفضاء المصرية وإنشاءوالنهيارات الرضية بالمقطم، 

اليوم.. انطلق فعاليات المؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزياء بحلوان
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الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

151438  صـمحررم 1720167:09:45  أكتوبر
 نثانية42 دقائق, 23 ساعة, 1 يوم, 1 شهر, 1منذ: 
 وابة السبوع  ب     -  كتب

، تحتبحلوان الفلك والجيوفيزياء الذي ينظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمقره في أعمال المؤتمر العربي النثنين يعقد اليوم

فعالياته ست في عربى أجنبى حيث يشارك مصرىالعالي والبحث العلمي، وبحضور التعليم رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير

.ونثلث دول أوروبية عربية دول
 

المؤتمر العربى الخامس فى الفلك والجيوفيزاياء ايناقش مخاطر هبوط الدلتا

ءء07:39:00 2016 أكتوبر 14الجمعة    مسا

كتب : رامى فضل
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تنظيمه لعقد المؤتمر الخامس فى الفلك والجيوفيزياء فى الفترة من

 اكتوبر الجارى ووذلك تحت رعاية التستاذ الدكتور حاتم عوده رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية20 الى 17
والجيوفيزيقية وذلك بمقر المعهد وتسيفتتح المؤتمر التستاذ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وتسيناقش المؤتمر المخاطر المحتملة لهبوط الدلتا والتستخدامات المعلوماتية فى علوم الفلك والفضاء وأهم ما توصلت إليه
البحاث فى علوم الفلك وأبحاث الفضاء والجيوفيزياء المغناطيسية وتسيتم أيضا عقد اتفاقيات لتبادل الخبرات العلمية

والبحثية مع جامعة المجمعة من السعودية ومعهد الفلك والجيوفيزياء الجزائري وتسيشارك في المؤتمر العديد من الدول
منها روتسيا والوليات المتحدة المريكية والسعودية والجزائر والهند والردن ومن المقرر أن يكون الرئيس اشرفي

للمؤتمر معالي المستشار على السيد عبدالرحمن آل هاشم مستشار الشئون القضائية والدينية بالمارات ومن أهم ضيوف
والستاذه الدكتورة سلطانة نهار منالشرف فى المؤتمر السيد بدر فارس الهللي عضو الديوان الميري بدولة المارت 

وترجع أهميةالوليات المتحدة المريكية والتي خصصت جائزتين سنويا لسحسن الحبحاث فى مجال الفلك والجيوفيزياء 
 بحث من الدول العربية والوروبية وآتسيا ويعد المعهد القومي للبحوث الفلكية141المؤتمر الي وجود اكثر من 

وقد اختارته منظمة 1903والجيوفيزيقية أو مرصد حلوان أحد أقدم المراصد الفلكية فى الوطن العربى والذى تأتسس عام 
. كأحد أهم مواقع التراث العالمي في مصر2011اليونسكو عام 
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غددا.. افتتاح المؤتمر العربي الخامس للفلك والجيوفيزاياء 
 

م 11:03| 2016-10-16الحد 

 صورة أرشيفية

 إيناس العدوي

العربي الخامس للفلك والجيوفيزياء)، تحت رعاية الدكتور اشرف الشيحي المؤتمر (النثنينيعقد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية صباح غد 

.العالي والبحث العلمي التعليموزير 
والماراتهي السعودية والجزائر والردن  العربية بحثا من الدول 45 بحثا منهم 151 أيام 4انعقاده والتي تستمر  فترةخلل  المؤتمرويناقش 

.والهند وروسيا وأمريكاوالعراق والكويت، كما يشارك في المؤتمر دول ماليزيا 

.هامش المؤتمر عقد عدد من ورش العمل عن هبوط الدلتا، ومساهمات المعهد في دراستها واستخدام التقنيات المعلوماتية في الفلك علىكما يتم 
قطاع المياه رئيسلخدمة خطة الدولة للمليون ونصف مليون فدان يلقيها د. سامح صقر  مصركما يتم عقد محاضرات عامة عن المياه الجوفية في 

. الجوفية بوزارة الري
وإضافة إلى محاضرة عن الجيوفيزياء ودورها في خدمة البيئة والتخطيط العمراني يلقيها أ.د. "محمد نواوي" من ماليزيا، ومحاضرة عن برنامج

.هيئة الستشعار عن بعد رئيسالفضاء المصري يلقيها د."محمد حسين" نائب 

غددا.. انطل ق فعاليات المؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزاياء بحلوان 

تبدأ، غءدا النثنين، أعمال المؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزياء، الذي ينظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمقره بحلوان، تحت
رعاية الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور مصرى عربى أجنبى، حيث يشارك فى فعالياته ست دول عربية

. ونثلث دول أوروبية
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 بحءثا وورقة عمل مقدمة من كل مصر والجزائر151 أيام عمل 4صرح الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد، بأن المؤتمر سيناقش على مدى 
والسعودية والمارات والردن والعراق وماليزيا وروسيا والهند والوليات المتحدة المريكية، وسيشهد توقيع عدد من التفاقيات للتعاون العلمي

ءرا إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر المشترك وتبادل الخبرات بين المعهد والجامعة المجمعة بالسعودية، ومعهد الفلك والجيوفيزياء بالجزائر، مشي

.ورش عمل فى مجال المخاطر المحتملة لهبوط الدلتا، والستخدامات المختلفة للمعلوماتية في علوم الفلك

وأضاف، أن المؤتمر سيستعرض نظرة تاريخية عن "الرصد خانة" فى عهد الخديو توفيق وعباس، وفى صور للملك فاروق، ومخطوطات توضح
تبعية المرصد لوزير الدفاع ما قبل الثورة، وفى عهد مجلس قيادة الثورة، لفءتا إلى عرض مقتنيات أنثرية وأول معرض مغناطيسى فى الشرق

.الوسط، إضافة إلى خرائط مدعمة بالصور والمستندات تؤرخ لهذا

ءرا فى التحكيم الدولى باللغتين العربية والنجليزية والحكم القانونى، وأن علماء ورؤساء المعهد الجانب السابقين ءرا كبي وأشار إلى أن للمعهد دو

كلينج، واير"، أجروا دراسات فلكية تثبت أن طابا مصرية، لفءتا إلى اشتراك علماء المعهد فى مشروعات فى مجال الكهرباء وشركات السمنت"

.والنهيارات الرضية بالمقطم، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية

المملكة تشارك في المؤتمر العربي الرابع في الفلك والجيوفيزاياء 

: القاهرة - سجى عارف

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المؤتمر العربي الرابع في الفلك والجيوفيزياء تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم
العالي المصري بمشاركة العديد من الدول منها السعودية والجزائر والمارات وماليزيا وروسيا والعراق والهند وأمريكا والردن وقد شارك من

المملكة رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد إن عدد البحاث المقدمة في
 بحثءا من الدول العربية وأوضح أنه سيتم توقيع عدد من التفاقيات للتعاون العلمي المشترك وتبادل الخبرات بين45 بحثءا منهم 151المؤتمر تبلغ 

لل من: المعهد وجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية والجزائر وكذلك سيعقد على هامش المؤتمر ورش عمل بمجال المخاطر المحتملة ك

. لهبوط الدلتا والستخدامات المختلفة للمعلوماتية في علوم الفلك
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