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 مكتبة الفضاء والفلك: روابط هامة

  /sim.com/3-://www.instshttpاملوقع اإللكرتوين         : 

  https://www.facebook.com/3instSimSpaceصفحتنا علي فيس بوك : 

 Groupجمموعة الفيس بوك     : 

  inkedinLجمموعة لينكدإن        : 

 

 

 

https://www.inst-sim.com/3/
https://www.facebook.com/3instSimSpace
https://www.facebook.com/groups/2441496422789785
https://www.linkedin.com/groups/12376356/
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  عىةد

 

 استكشاف الفضاء تكنولوجياعلوم و يف  العرب العاملني رباءاخل يدعو (يف مواقع مكتبات حماكاة األجهزة والفلك قسم الفضاء)مكتبة الفضاء والفلك ع قمو 
، وتعزيز احملتوي العلمي لننشرىا لتعم االستفادة علي قارئي اللغة العربية جهود استكشاف الفضاء حول العاملمقالتهم وتعليقاهتم علي بتقدمي  وتطبيقاتو

 .الفضائي باللغة العربية علي شبكة اإلنرتنت

 

، إضافة إيل هبذه اجلهود اللغة العربية قراءيف ىذا اجملال، لتثقيف  العربية واملشاريع الفضائية العلمية والبحثية إيل تسليط الضوء علي اجلهودهندف أيضا 
 توعية علماء املستقبل يف الوطن العريب.

 

 .اللغة العربيةب لقراءاشكر خاص للمشاركني باقرتاحات أو تصحيحات هتدف لتحسني احملتوي وخدمة أيضا 

 

 الصور إيل باإلضافة واإلجنليزية ما أمكن ذلك أو باللغة العربية علي األقل العربية اللغتني بني جتمع جديدة بطريقة شرح تقدمي إىل املوقع ىذا يهدفو 
 . مكتبة حماكاة األجهزة (فرع ومواقعأ) يف للكثريين علومةامل حتصيل عملية لتسهيل املتحركة

 

 األمان مبميزات ولكن العملي التعليم بيئة تشبو بيئة وتوفر والتطبيقات العلمية واألجهزة املعدات من لكثري العمل فكرة حملاكاة وسيلة املتحركة والصور
 .وللمعدات للمتعلم

 

 نستقبل املراسالت علي عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:حاليا 
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 أجهزة ومعداث الفضاءمكتبت أقسام 
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 األقمار الصناعية Satellites 
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 مؤسسات وىيئات 

  الفضاءحمطات Stations Space 
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