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 ما هي كلية علوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء؟  .1

أت  بد، تمدةعبنظام الساعات امل وتطبيقاتها،اسة علوم وتكنولوجيات الفضاء  أول كلية متخصصة في در ج. 

 .  سنوات 5ة الدراسة ، ومد 2019/ 2018الدراسة في العام األكاديمي  

  ر ضيافة جامعة بني سويفا د بجوار –النيل  شرق  –قع الكلية بحرم جامعة بني سويف ت -

 

 ؟الكلية الهدف من انشاء  ما  .2

الي اعداد كوادر مصرية شابة مؤهله للعمل في مجاالت علوم وتكنولوجيا الفضاء واملالحة وتكون   الكلية  تهدفج.  

قادرة على املنافسة اإلقليمية والدولية في مجاالت العمل التطبيقية والبحثية لعلوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء، 

وكذا املساهمة الفعالة في  –أحد اهدافها الرئيسة والذي يعد هذا  –وتكون العمود الفقري لوكالة الفضاء املصرية 

وكالة الفضاء االفريقية واالستفادة القصوى من تقنيات املالحة الفضائية وعلوم الفلك والعلوم الشرعية لخدمة  

 . موارده، وثرواتهواستكشاف  ،واملجتمع ،الوطن

 

 ا تنسيق الكلية؟ م  .3

 هللا  ذنإب الثانية  ةاملرحل تنسيقنتهاء ا بعد سيتم اعالنهج. 

 % ٧٤.٦٣، علمي رياضة % ٨٤.٨٧: علمي علوم ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ض يالعام املاالتنسيق 

 هل يوجد اختبار قدرات للكلية؟  .4

 ج. ال يوجد 

 ما هي البرامج املتاحة في الكلية؟  .5

 . ج. البرنامج العام: علوم املالحة الفضائية

 . العلوم التطبيقية للفضاء واملالحةالبرنامج املتميز: 

 ؟ همميزات وما هي( بيقية للفضاء واملالحة برنامج العلوم التط  ز )البرنامج املتمي  هو ما  .6

من نوعه في الجامعات المصربة الذي يهتم  األول    – هو برنامج متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة   •

 ( GPS)   ع وتحديد المواق  ( GNSSالفضائية ) أنظمة المالحة  ات  تطبيق تطبيقات الفضاء المختلفة ال سيما  بدراسة  

 . واالستشعار من البعد 

العالمية  النظم  ب المتعلقة    عن طريق أخذ الخطوط العريضة للدورات الدراسية   برنامج لل المنهج الدراسي  د  اع  •

 االعتبار حسبما تّتاح على المستوى الجامعي في عدد من البلدان النامية والصناعية.    في  GNSSالمالحة   ألقمار 
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ويعتبر هذا المنهج ثمرة جهود جادة على الصعيد العالمي لألخذ بعلوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء باعتبارها   •

الجامعية   الدراسية  المناهج  في  بذاته  قائماً  جامعياً  لمداوالت حلقات  تخصصاً  نوعها  الفريدة من  النتيجة  فهو 

 2006المعقودة منذ عام    الصناعية   المالحة   ألقمار العمل اإلقليمية بشأن تطبيقات النظم العالمية  

الفضاء   • وتكنولوجيا  المالحة  علوم  بكالوريوس  درجة  البرنامج  للفضاء    )العلوم   تخصص يمنح  التطبيقية 

التخصص    والمالحة(  بهذا  وهو  الفضاء    المسمى الوحيد  بتطبيقات  المعني  والعربية  المصرية  بالجامعات 

 والمالحة الفضائية  

والمالحة    يّعني  • للفضاء  التطبيقية  العلوم  المجاالت  برنامج  في  والمالحة  الفضاء  تطبيقات  بدراسة  البرنامج 

تخدام تكنولوجيا  أنظمة تحديد المواقع العالمية باس   الفضائية، االتصاالت    البعد، المختلفة مثل: االستشعار من  

تطبيقات   من  وغيرها  الفضائية،  والصور  البيانات  تحليل  الصناعية،  باألقمار  التصوير  الصناعية،  األقمار 

بالعصر   التكنولوجي  التقدم  التي تزداد يوما بعد يوم والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية في  الفضاء الحديثة 

 الحديث.  

اسة المالحة الفضائية مثل دراسة تطبيقات الليزر في المجاالت  تعد دراسة تطبيقات علوم الفضاء مقارنة بدر  •

الفيزيائي   التركيب  بدراسة  مقارنة  مقارنة  المختلفة  الرقمية  االتصاالت  تطبيقات  دراسة  أو  الكم.  وميكانيكا 

    . بدراسة فيزياء الكم 

  على الدراسة العملية أكثر من النظرية بداية من الفصل الدراسي الثالث حيث يزيد التركيز  على يقوم البرنامج  •

 ( GNSSمالحة وتحديد المواقع ) ال   وأنظمة  واالستشعار الفضاء  التطبيقات العملية في  

 .لة عدد الطالب بالبرنامج محدود ويتوفر لهم قاعات ومعامل تدريسية منفص  •

القومية    هيئة ال :  مثل   الفضاء   تطبيقات   في   المتخصصة   األماكن   في   للطالب   عملية   تدريبات   البرنامج   يوفر  •

  - ( NRIAG)  والجيوفيزيقية   الفلكية   للبحوث   القومي   المعهد   –   ( NARSS)   الفضاء   وعلوم   بعد ال   ن م   لالستشعار 

 وغيرها.   ( NTIت ) القومي لالتصاال المعهد   – ( EGSAالفضاء المصرية )   وكالة 

 الفضاء  مجاالت  في  متخصصة   وعربية  أجنبية  جامعات  مع  تعاون  بروتوكوالت  عقد  على  اآلن  من  الكلية  تعمل  •

 اع الهندسي  تحقيق متطلبات القط   على جاري العمل   •

 الكلية؟ وهل يتم تغطية جميع األقسام في كال البرنامجين؟ما هي األقسام املوجودة في   .7

 ج. قسم املالحة الفضائية، قسم اتصاالت الفضاء، قسم علوم الفضاء 

 بما يخدم أهداف كل قسم   بنسب مختلفة كال البرنامجين فياألقسام  مواد من جميعيتم دراسة 

 ما مصاريف البرنامجين؟ .8

 السنة  / جنيه تقريبا  ١٦٠٠ج. البرنامج العام: املصاريف الحكومية 

 / السنة   جنيه تقريباألف  28البرنامج الخاص: 

 كم عدد الطالب في الدفعة الواحدة؟ .9

 الدفعة  /طالب 240الى  180من البرنامج العام ج. 

 طالب / الدفعة   35الي  13ز من امج املتميالبرن

 ؟املتخصصة  ما أهم معامل الكلية .10

 ضاء املصرية( مع وكالة الف )بالتعاون  التعليمي  يالصناع القمر معمل 

 معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء  ▪

 املوجات ر وانتشامعمل الهوائيات   ▪
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 الدقيقةعمل الروبوتات واملعالجات م ▪

 معمل النمذجة السريعة  ▪

  .معمل تجميع األقمار الصناعية الصغيرة ▪

اقع  ▪  والفلكية  الفضائيةمعمل التصوير وتتبع املو

 الفضائية   وبرمجة املهماتمعمل تحليل وتصميم  ▪

 معمل الحسابات الفلكية   ▪

 ني  لكترو معمل التلسكوب اال ▪

 

 ما هي مجاالت العمل لخريجي الكلية؟  .11

 ولية  دووكاالت الفضاء ال وكالة الفضاء املصرية  •

 بمجاالت الفضاء   ة تعلقامل ةبحثيالكز ار امل او  اتهيئ ال جميع •

 فضاء يئة االستشعار عن بعد وعلوم اله •

 الجامعات ومراكز البحث العلمي  •

 وزارة االنتاج الحربي  •

 وزارة الدفاع •

 املطارات   •

 املالحة البحرية والجوية  •

 هيئة الطيران املدني  •

 املحطات األرضية لألقمار الصناعية  •

   ةالالسلكيتصاالت جميع شركات اال •

 

 ما هي املناهج الدراسية املقررة لطلبة الكلية؟ .12

 ج. 

 البرنامج العام: 

  رياضيات(  –  ميكانيكا  –الكيمياء    –  )الفيزياء  األساسيةمقررات تمهيدية من العلوم    األول:في العام  يدرس الطالب:  

   .يومقدمة لعلوم الفضاء وأساسيات الرسم الهندس  الحاسب االلي برمجة و

في   عن طريق دراسة مقررات  تدريجيا   (املالحة الفضائية)  متخصصة في  مقررات  الخامس:في األعوام من الثاني الي  

وه الفضاء  وعلوم  الفلك  والبيئة  علوم  الفضاء  وديناميكا  الفضائية  واملالحة  وااللكترونيات  االتصاالت  ندسة 

 الفضائية  

 خير ج في العام األ مشروع تخر 
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 ساعة معتمدة   164 جماليإب

 

 : املتميزالبرنامج  

  رياضيات(  –  ميكانيكا  –الكيمياء    –  )الفيزياء  األساسيةمقررات تمهيدية من العلوم    األول:في العام  يدرس الطالب:  

   .يومقدمة لعلوم الفضاء وأساسيات الرسم الهندس  الحاسب االلي وبرمجة

في قررات  عن طريق دراسة م   (ضاء واملالحةتطبيقات الف)  متخصصة في  مقررات   الخامس:في األعوام من الثاني الي  

وه الفضاء  وعلوم  الفلك  والبيئة  علوم  الفضاء  وديناميكا  الفضائية  واملالحة  وااللكترونيات  االتصاالت  ندسة 

 الي مقررات االستشعار من البعد وتطبيقات الفضاء وأنظمة املالحة الفضائية وتطبيقاتها   باإلضافةالفضائية 

 خير ج في العام األ مشروع تخر 

 ساعة معتمدة   164 جماليإب

 هل تقدم الكلية تدريبات ميدانية خالل سنوات الدراسة؟  .13

مثل وكالة   بينها وبين الكلية والجامعة  تم عمل بروتوكوالتلدى الهيئات التي لكل برنامج  نعم يوجد تدريبات  

 . اوغيرهواملعهد القومي لالتصاالت بعد  ال مناملصرية وهيئة االستشعار  الفضاء 

 ما هي النقابة التي تتبع لها الكلية؟ .14

الئحة الكلية من قطاع العلوم األساسية فيكون  العتماد نظرا   –  يتم تحديد النقابة بعد تخريج الدفعة األولي

 . نقابة العلمييناألقرب للنقابة هي 

 يس قطاع الهندالز من مع العمل علي اعتماد الئحة البرنامج املتمي

وتخلفت عن التقديم في الكلية لظروف خاصة هل يمكنني   ٢٠٢٠/٢٠٢١إذا كنت طالب ثانوية عامة عام  .15

 التقديم هذا العام؟ 

 وفقا لقواعد التنسيق املعمول بها ومن خالل التنسيق االلكتروني 

 ؟ (double major)هل يمكن الدراسة في الكلية بجانب كلية أخرى   .16

 ال يمكن 

 هل تقبل الكلية التحويل من كليات أخرى؟ وما هي الشروط واإلجراءات الالزمة لذلك؟  .17

 التحويل والنقل يكون من خالل التنسيق االلكتروني وفقا ملا تحدده الوزارة في هذا الشأن  

 هل تقبل الكلية خريجي كليات أخرى؟ وما هي الشروط واإلجراءات الالزمة لذلك؟ .18

 كليات العلوم والهندسة بتقدير عام جيد على األقلنعم تقبل خريجي 

 متى سيتم طرح برامج الدراسات العليا بالكلية؟  .19

اعداد الئحة للدراسات العليا بما في ذلك برامج الدبلومات املتخصصة واملاجستير وسيتم العمل  علىجاري العمل 

 هللا تعالي بإذنبها فور اعتمادها 


