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رقم جلسته فى سويف بنى جامعة مجلس وافق 
 كلية انشاء على 20/9/2016 فى المنعقدة (138)

 كأول بالجامعة الفضاء وتكنولوجيا المالحة علوم

   .المصرية الجامعات فى نوعها من متخصصة كلية

الكلية انشاء على الوزراء مجلس رئيس وافق كما 

 2017-4-18 بتاريخ 2017 لسنة 849 رقم بقرار

وتنمية نشر في المساهمة هو انشائها من والهدف 

 و المجتمع، في بالفضاء المرتبطة العلمية المعارف

 انشاء يرتبط كذلك واقليميا، محليا بها التوعية

 المصريين العلماء مع االتصاالت بتنمية الكلية

 معهم والتعاون والخارج الداخل في المتخصصين

 العلمية الخبرات ونقل التدريب فرص لتوفير

 .العلمية االبحاث في والمشاركة
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رشنٞو ٍغيظ ميٞخ ػيً٘ اىَالحخ ٗرنْ٘ى٘عٞب 

2022-2021اىغبٍؼٜ اىفضبء ىيؼبً   
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 سؤٝخ ٗسعبىخ اىنيٞخ 

 

 سؤٝخ اىنيٞخ

 ٗثشاٍظ خطظ خاله ٍِ ٗرىل اىفضبء ٗرنْ٘ى٘عٞب اىَالحخ ػيً٘ ٍغبالد فٜ ٍزنبٍيخ ػيَٞخ قبػذح ئّشبء

 فٜ اىَْبفظ اىخشٝظ رإٔٞو ػيٚ قبدسح اىقٞبعٞخ، األمبدَٝٞخ ىيَؼبٝٞش ٍٗطبثقخ ٍٗزَٞضح ٍزط٘سح دساعٞخ

 ٗاالػزَبد ىيزَٞض ثبىنيٞخ ىي٘ص٘ه اىَغزَغ ٍزطيجبد ىخذٍخ اىجحضٞخ اىَغبالد فٜ ٗاىز٘عغ اىؼَو ٍغبالد

 .األمبدَٜٝ

 

 

 اىنيٞخسعبىخ 

 ٍغ االقيَٞٞخ ىيَؼبٝٞش طجقب   ٗاىَٖبساد اىَؼشفخ ثأعظ اىطالة ثزضٗٝذ ىينيٞخ األمبدَٝٞخ اىجشاٍظ رٖزٌ

 ٗرقذٌٝ اىخشٝغِٞ قذساد سفغ رشَو ٗأٝضب .اىَْٖخ ٗأخالقٞبد ٗاىجٞئخ اىَغزَغ ىَشنالد مبٍو ٗػٜ

 ٗرنْ٘ى٘عٞبد ػيً٘ ئصشاء فٜ اىنيٞخ رغبٌٕ مَب .ٗاىذمز٘سآ اىَبعغزٞش ٗدسعبد اىؼيٞب اىذساعبد ثشاٍظ

 ٗرنْ٘ى٘عٞب اىفيل ػيً٘ فٜ  اىَْٖٞخ االعزشبساد خاله ٍِ اىجٞئخ ٗرَْٞخ اىَغزَغ ٗخذٍخ اىفضبء

 .اىفضبء
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 األقغبً اىؼيَٞخ ثبىنيٞخ

اىَالحخ اىفضبئٞخ قغٌ  

اٌتي تضُ اٌّٛاد لائُ ػٍي بتذسيس 
ِجّٛػت وبيشة ِٓ اٌتخصصاث 

راث اٌصٍت بٕٙذست اٌفضاء 
ٚتىٌٕٛٛجيا االلّاس اٌصٕاػيت 

ٚبأٔظّت اٌتحىُ ٚاٌتٛجيٗ 
اٌفضائيت اٌّشتبطت ٚاٌّالحت 

بتصّيُ ٚتٕفيز األلّاس اٌصٕاػيت 
.ٚاٌّشوباث اٌفضائيت  

اىفضبءئرصبالد قغٌ   

اٌّٛاد اٌتي تضُ لائُ ػٍي تذسيس 
ِجّٛػت وبيشة ِٓ اٌتخصصاث 
راث اٌصٍت بأٔظّت االتصاالث 

اٌالسٍىيت ٚاٌٙٛائياث ٚاالٌىتشٚٔياث 
ٚاٌذٚائش اٌىٙشبيت ٚحساساث 

االستشؼاس ِٓ اٌبؼذ ٚأٔظّت اٌطالت 
اٌّشتبطت بتصّيُ ٚتٕفيز ٔظُ 
األلّاس اٌصٕاػيت ٚاٌّشوباث 

اٌفضائيت ِٚحطاث اٌتحىُ ٚاٌبج 
 .األسضيت

 قغٌ ػيً٘ اىفضبء

اٌفضاء لائُ ػٍي تذسيس ػٍَٛ 
االساسيت ٚاٌتي تتّثً في وٛٔٙا 

حجش اٌزاٚيت ٌّا يأتي بؼذ رٌه ِٓ 
ػٍَٛ تطبيميت ٚتىٌٕٛٛجيا ِتمذِت 

ٔشا٘ا ػٍٝ أسض اٌٛالغ في 
 .االلساَ األخشٜ
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اىنيٞخ  ثشاٍظ  

Academic Programs  

 اىَالحخ اىفضبئٞخ

Space Navigation 

ٗاىَالحخاىزطجٞقٞخ ىيفضبء اىؼيً٘   

Space and Navigation 
Applied Science 

 ػيً٘ ٍغبالد فٜ ىيؼَو ٍإٕئ شبثخ ٍصشٝخ م٘ادس اػذاد اىٚ اىجشاٍظ ٕزٓ رٖذف

 اىؼَو ٍغبالد فٜ ٗاىذٗىٞخ اإلقيَٞٞخ اىَْبفغخ ػيٚ قبدسح ٗرنُ٘ ٗاىَالحخ اىفضبء ٗرنْ٘ى٘عٞب

 اىفضبء ى٘مبىخ اىفقشٛ اىؼَ٘د ٗرنُ٘ اىفضبء، ٗرنْ٘ى٘عٞب اىَالحخ ىؼيً٘ ٗاىجحضٞخ اىزطجٞقٞخ

 اىفضبء ٗمبىخ فٜ اىفؼبىخ اىَغبَٕخ ٗمزا – اىشئٞغخ إذافٖب أحذ ٕزا ٝؼذ ٗاىزٛ – اىَصشٝخ

 اىششػٞخ ٗاىؼيً٘ اىفيل ٗػيً٘ اىفضبئٞخ اىَالحخ رقْٞبد ٍِ اىقص٘ٙ ٗاالعزفبدح االفشٝقٞخ

 .ٗصشٗارٔ ٍ٘اسدٓ ٗاعزنشبف ٗاىَغزَغ اى٘طِ ىخذٍخ
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 والمالحةبرنامج العلوم التطبيقية للفضاء 
 (متميز بمصروفاتبرنامج ) 

للفضاء التطبيقية العلوم برنامج في دفعة اول استقبال تم 

 الجامعي للعام (بمصروفات متميز برنامج) والمالحة
2019-2020. 

الخطوط أخذ طريق عن الخاص الدراسي المنهج هذا داع 

 لسواتل العالمية النظمب المتعلقة الدراسية للدورات العريضة

 المستوى على ّتتاح حسبما االعتبار في  GNSSالمالحة

  .والصناعية النامية البلدان من عدد في الجامعي

العالمي الصعيد على جادة جهود ثمرة المنهج هذا ويعتبر 

 باعتبارها الفضاء وتطبيقات وتكنولوجيا بعلوم لألخذ

 الجامعية الدراسية المناهج في بذاته قائما   جامعيا   تخصصا  
 العمل حلقات لمداوالت نوعها من الفريدة النتيجة فهو

 المالحة ألقمار العالمية النظم تطبيقات بشأن اإلقليمية

 2006 عام منذ المعقودة الصناعية
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 برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والمالحة 
 (برنامج متميز)

ثبىجشّبٍظ االىزحبق ٍَٞضاد 
  

رخـصـص اىفضـبء ٗرنْـ٘ى٘عٞـب اىَـالحخ ػيـً٘ ثنبىـ٘سٝ٘ط دسعخ اىجشّبٍظ َْٝح   
 ثذساعخ اىَؼْٜ ٗاىؼشثٞخ اىَصشٝخ ثبىغبٍؼبد اىَغَٜ ثٖزا اى٘حٞذ اىزخصص ٕٗ٘ (ٗاىَالحخ ىيفضبء اىزطجٞقٞخ اىؼيً٘ )•

 .اىفضبئٞخ ٗاىَالحخ اىفضبء رطجٞقبد
ْٜاىفضبئٞخ االرصبالد ، اىجؼذ ٍِ االعزشؼبس :ٍضو اىَخزيفخ اىَغبالد فٜ ٗاىَالحخ اىفضبء رطجٞقبد ثذساعخ جشّبٍظاى ّٝؼ ، 

 ٗاىص٘س اىجٞبّبد رحيٞو اىصْبػٞخ، ثبألقَبس اىزص٘ٝش اىصْبػٞخ، األقَبس رنْ٘ى٘عٞب ثبعزخذاً اىؼبىَٞخ اىَ٘اقغ رحذٝذ أّظَخ

 فٜ اىضاٗٝخ حغش رشنو أصجحذ ٗاىزٜ حذٗد ٗثال ًٝ٘ ثؼذ ٍٝ٘ب رضداد اىزٜ اىحذٝضخ اىفضبء رطجٞقبد ٍِ ٗغٞشٕب اىفضبئٞخ،

   .اىحذٝش ثبىؼصش اىزنْ٘ى٘عٜ اىزقذً
اىَخزيفخ اىَغبالد فٜ اىيٞضس ػيٌ رطجٞقبد دساعخ ٍضو اىفضبئٞخ اىَالحخ ثذساعخ ٍقبسّخ اىفضبء ػيً٘ رطجٞقبد دساعخ رؼذ 

   .اىنٌ فٞضٝبء ثذساعخ ٍقبسّخ اىشقَٞخ االرصبالد رطجٞقبد دساعخ أٗ ثزارٔ اىيٞضس ػيٌ ثذساعخ ٍقبسّخ
ً٘اىزطجٞقبد ػيٜ اىزشمٞض ٝضٝذ حٞش اىضبىش اىذساعٜ اىفصو ٍِ ثذاٝخ اىْظشٝخ ٍِ أمضش اىؼَيٞخ اىذساعخ ػيٜ اىجشّبٍظ ٝق 

 .اىجؼذ ٍِ ٗاالعزشؼبس  اىفضبء ٍغبالد فٜ اىؼَيٞخ
ٌثجشٍغٞبد ٝخزص ٍصش فٜ ّ٘ػٔ ٍِ ٍؼَو أٗه ٕٗ٘ عْٞٔ ٍيُٞ٘ 2.5 ثزنيفخ اىفضبء ٗثشٍغٞبد اىنزشّٗٞبد ٍؼَو ئّشبء ر 

 .اىفضبء ٗئرصبالد
اىَصشٝخ اىفضبء ٗمبىخ :ٍضو اىفضبء رطجٞقبد فٜ اىَزخصصخ األٍبمِ فٜ ىيطالة ػَيٞخ رذسٝجبد اىجشّبٍظ ٝ٘فش (EGSA)،   

 NRIAG)) ٗاىغٞ٘فٞضٝقٞخ اىفينٞخ ىيجح٘س اىقٍٜ٘ اىَؼٖذ ،(NARSS) اىفضبء ٗػيً٘ اىجؼذ ٍِ ىالعزشؼبس اىقٍ٘ٞخ اىٖٞئخ
اىؼيَٜ ٗاىزحصٞو اىطالة اعزفبدح ٝؼظٌ ٍَب ٍْفصيخ رذسٝغٞخ ٍٗؼبٍو قبػبد ىٌٖ ٗٝز٘فش ٍحذٗد ثبىجشّبٍظ اىطالة ػذد. 
ٌىزذسٝظ فزشاد ػيٜ ٍصش ٗخبسط داخو ٍِ ٗاإلعزشؼبس اىفضبء رطجٞقبد فٜ ٍزَٞضِٝ أعبرزح ئّزذاة  اٗ-/ٗ دػ٘ح ٝز 

 .ىالئحخ طجقب ٍحذدح ٍقشساد اىطالة ٗرذسٝت
ػيً٘ رطجٞقبد ٍغبالد فٜ ٍزخصصخ ٗػشثٞخ أعْجٞخ عبٍؼبد ٍغ رؼبُٗ ثشٗر٘م٘الد ػقذ ػيٜ اُٟ ٍِ اىنيٞخ رؼَو 

 .اىؼيَٜ ٗاىزجبده اىطالة ىزذسٝت اىفضبء ٗرنْ٘ى٘عٞب
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  ٍؼبٍو اىنيٞخ

Faculty Labs  

 .اىصْبػٞخاألقَبس اىجٞئخ اىفضبئٞخ ػيٚ رأصٞش ٍؼَو 1.

  .األقَبس اىصْبػٞخ اىصغٞشحٍؼَو رغَٞغ 2.

 .رصٌَٞ ٕٞبمو اىَشمجبد اىفضبئٞخ ٗاىَ٘ادٍؼَو 3.

 ٗاىفينٞخ  اىزص٘ٝش ٗرزجغ اىَ٘اقغ اىفضبئٞخٍؼَو 4.

 اىََٖبد اىفضبئٞخٍؼَو رحيٞو ٗرصٌَٞ ٗثشٍغخ  5.

 الفضاءمعمل الكترونيات وبرمجيات 6.

 ٍؼَو اىحغبثبد اىفينٞخ 7.
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اىنيٞخٍؼبٍو   

Faculty Labs  
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 الفضاءوبرمجيات  الكترونياتمعمل 
اول معمل من نوعه في مصر يختص ببرمجيات والكترونيات 

 الفضاء
أسامة /د.أ اشراف وتحت الجامعة رئيس  حسن منصور /د.أ معالى دعم و برعاية 

 الفضاء وبرمجيات الكترونيات معمل انشاء على الموافقة تمت الكلية، عميد شلبية

   .والبرمجيات والمعدات األجهزة من األولي المرحلة توريد تم .جنية مليون 2.5 بتكلفة
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 الفضاءمعمل الكترونيات وبرمجيات 
 اول معمل من نوعه في مصر يختص ببرمجيات والكترونيات الفضاء

من المعمل يتكون : 

A- Electronics & Measurement Lab  معمل االلكترونيات والقياسات 

B- Embedded Programming Lab معمل البرمجة للدوائر المدمجة     

C- Rapid Prototyping Lab   معمل النمذجة السريعة  

D- Microwave & Antenna Lab معمل الهوائيات والموجات متناهية الصغر    

E-Robotics Lab معمل الروبوتات    
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 ٍؼَو األقَبس اىصْبػٞخ  ريغن٘ة 

 

 ٝؼذ أٗه ريغن٘ة ٍِ ّ٘ػٔ فٜ اىغبٍؼبد اىَصشٝخ-

ٝغزخذً ٕزا اىزيغن٘ة ىشصذ ٗرزجغ األقَبس  -

اىصْبػٞخ ٗاألعشاً اىغَبٗٝخ ثذقخ ػبىٞخ ٗٝؼذ 

اىزيغن٘ة األٗه ٍِ ّ٘ػٔ فٜ اعزخذأٍ ثبىنيٞبد 

اىؼيَٞخ ٗاىَؼبٕذ اىجحضٞخ فٜ ٍغبالد ػيً٘ 

 .اىفضبء

 

Celestron 11 Rowe  

Ackermann Schmidt Astrograph 

Professional Mount , Jena Germany  

including all accessories and 

Components ( Software and 

Hardware)  - AID 20160916 
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سصذ ٗرزجغ إٌٔ االحذاس ٗاىظ٘إش اىفينٞخ ثبعزخذاً 

 ريغن٘ة اىنيٞخ  

 (5/11/2019)سصذ ػج٘س م٘مت ػطبسد -

 (23/12/2020)صحو ٗ م٘مجٜ اىَشزشٛ االقزشاُ اىؼظٌٞ ثِٞ سصذ -
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 سصذ ٗرزجغ إٌٔ االحذاس ٗاىظ٘إش اىفينٞخ

اٌّباسن سصذ ٘الي شٙش سِضاْ •

أئَخ  بحضٛس )   1441-1442

األصٕش ٗاألٗقبف ٗػَٞذ ميٞخ 

 (اإلعالٍٞخاىذساعبد 

اٌّباسن ٘الي غشة شٙش شؼباْ سصذ •

1441-1442 
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 ٍؼَو اىقَش اىصْبػٜ اىزؼيَٜٞ 

 
رٌ  اىز٘قٞغ ػيٜ اّشبء اىَؼَو ثبىزؼبُٗ ٍغ ٗمبىخ •

 اىفضبء اىَصشٝخ 

 :ٗحذاد سئٞغٞخ  4ٝزنُ٘ اىَؼَو ٍِ •

ىزطجٞقبد االرصبالد ) َّ٘رط قَش صْبػٜ رؼيَٜٞ  -1

 (  اىججٞئخ اىفضبئٞخ –االعزشؼبس ٍِ اىجؼذ  –

 رشغٞو ٗاخزجبس أعٖضح ٍحبمبح األقَبس اىصْبػٞخ -2

 ٍؼذاد العشاء اىزغبسة اىؼيَٞخ ػيٜ اىقَش اىزؼيَٜٞ  -3

سضٞخ ثجشاٍظ رشغٞو خ األطٗحذح اىَحبمبح ىيَح -4

 اىقَش اىصْبػٜ اىزؼيَٜٞ ٗرطجٞقبرٔ اىَخزيفخ 
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ثبىزؼبُٗ ٍغ اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ( HUB)ٍشمض رذسٝت 

 (NARSS)ىالعزشؼبس ٍِ اىجؼذ ٗػيً٘ اىفضبء 

 اىقٍ٘ٞخ اىٖٞئخ ٍغ ثبىزؼبُٗ ىيزذسٝت ٍشمض أٗه ٕ٘•

 ىزذسٝت اىفضبء ٗػيً٘ اىجؼذ ٍِ ىالعزشؼبس

 اىفضبء ثؼيً٘ ٗاىَٖزَِٞ ٗاىخشٝغِٞ اىطالة

 ػيً٘ فٜ االصطْبػٜ ٗاىزمبء ٗاالعزشؼبس ٗاىفيل

  اىفضبء

 ٝخذً اىَشمض اىَ٘ظفِٞ ٗاىَٖزَِٞ ثبالعزشؼبس •

 ٗاىقٞبط ٍِ اىجؼذ ثبعزخذاً األقَبس اىصْبػٞخ 

 

 24-23رٌ ػقذ أٗه ٗسشخ ػَو ٍشزشمخ  •

 2021أغغطظ 
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    اىَشزشمخ اىَششٗػبد اىجحضٞخ
Scientific joint Research Projects 

مٞ٘ة )   ٍِ األقَبس اىصْبػٞخ اىصغٞشح 2رصٌَٞ ٗرصْٞغ ػذد ٍششٗع  -1

 (ّبّ٘ عبد  –عبد 

 ٍغ اىنيٞخ اىفْٞخ اىؼغنشٝخ  ثبىزؼبُٗ ضَِ رحبىف اىغبٍؼبد •
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   اىَششٗػبد اىجحضٞخاىَشزشمخ
Scientific joint Research Projects 

ٗرصْٞغ ٗاخزجبس ٍحطخ أسضٞخ ٍزحشمخ ىقٞبعبد اىزشثخ ٗ رصٌَٞ  -2

 M2M Satellitesاىشقؼخ اىضساػٞخ ثزقْٞخ 

 ثبىزؼبُٗ ٍغ ٗمبىخ اىفضبء اىَصشٝخ
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:رزيخص إٔذاف ٗغبٝبد اىَششٗع فٜ اىقبئَخ اىزبىٞخ  

 اىزؼيَٞٞخ ٗاىزذسٝغٞخاألٕذاف •

 اىؼيَٜ  إٔذاف اىجحش•

 إٔذاف اىزذسٝت اىؼَيٜ•

ثنيٞخ ػيً٘ اىَالحخ ٗرنْ٘ى٘عٞب  –ٗرصْٞغ ريغن٘ة اىشادٝ٘ٛ اىزؼيَٜٞ ٍششٗع رصٌَٞ 

 عبٍؼخ ثْٜ ع٘ٝف –اىفضبء 
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 ٍششٗع اىشاداس االىنزشّٜٗ  -

قغٌ ْٕذعخ اىطٞشاُ –ثبىزؼبُٗ ٍغ عبٍؼخ اىقبٕشح )ٍششٗع رصٌَٞ ٗرْفٞز مبُ عبد  -

 (ٗاىفضبء

 

 ٍشبسٝغ اىَ٘اد اىذساعٞخ ىيطالة 
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 ثشٗر٘م٘الد ٗارفبقٞبد اىزؼبُٗ 

 ٍغ اىغٖبد ٗاىَإعغبد اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ
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 NSST  ٗEGSAٖٝذف ٕزا اىجشٗر٘م٘ه ئىٚ اىزؼبُٗ  ثِٞ 

 :ٍغبالدفٜ 
 اىطالةرذسٝت  -1

 ٍشزشمخٍشبسٝغ ثحضٞخ  -2

 اىَؼشفٜاىزجبده  -3

 اىزنْ٘ى٘عٞبّقو  -4

 ػيٚ سعبئو  اىَبعغزٞش ٗدمز٘سآاإلششاف اىَشزشك  -5

 اىَإرَشاد ٗٗسػ اىؼَو -6

 EGSA ثشٗر٘م٘ه اىزؼبُٗ ٍغ ٗمبىخ اىفضبء

    اىَصشٝخ
31/10/2019 
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 :التعاون في مجاالتيهدف هذا البروتوكول إلى 
 اىطالةرذسٝت  -1

 اىَشبسٝغ اىجحضٞخ اىَشزشمخ -2

 رجبده أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ  -3

 رجبده اىطالة -4

 ّقو اىزنْ٘ى٘عٞب -4

سٍٗب  –ثشٗر٘م٘ه اىزؼبُٗ ٍغ عبٍؼخ عبثْٞضا 

 االٝطبىٞخ 

20/2/2020  
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 :ٍغبالدفٜ  NSST ٗ NARSS ٖٝذف ٕزا اىجشٗر٘م٘ه ئىٚ اىزؼبُٗ  ثِٞ 
 اىطالةرذسٝت  -1

 اىَشزشمخئػذاد ٗرْفٞز اىَشبسٝغ اىجحضٞخ  -2

 اىَؼشفٜاىزجبده  -3

 اىزنْ٘ى٘عٞبّقو  -4

 اىَإرَشاد ٗٗسػ اىؼَو -5

اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ثشٗر٘م٘ه اىزؼبُٗ ٍغ 

ىالعزشؼبس ٍِ اىجؼذ ٗػيً٘ اىفضبء 

16/12/2020 
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اىزؼبُٗ ٍغ اىَشمض االقيَٜٞ ىزذسٝظ ػيً٘ ٗرنْ٘ى٘عٞب 

 (اىزبثغ ىألٌٍ اىَزحذح) ىغشة اعٞب  اىفضبء

1/6/2021     

  

 فٜ اىزؼبُٗ ئىٚ اىجشٗر٘م٘ه ٕزا ٖٝذف

 :اىزبىٞخ اىَغبالد
 ٗاالعزشؼبس ، اىفضبء ٗرنْ٘ى٘عٞب ػيً٘ ٍغبه فٜ ٗرَْٞزٖب اىقذساد ثْبء -1

 ، االصطْبػٜ ٗاىزمبء ، ٗرطجٞقبرٖب اىصْبػٞخ األقَبس ٗرنْ٘ى٘عٞب ، ثؼذ ػِ

 .ئىخ

 ، ٗدثيً٘ ، اىْظبٍٞخ األعبىٞت ٍ٘ض٘ع فٜ اىَشزشمخ اىؼيَٞخ اىذسعبد ٍْح -2

 راد األمبدَٝٞخ األقغبً خاله ٍِ اىَبعغزٞش ٗدسعخ ، اىجنبى٘سٝ٘ط ٗدسعخ

 .اىصيخ

 اىؼيَٞخ اىَغالد فٜ اىَشزشك ٗاىْشش االثحبس -3

 .ٍشزشمخ ّٗذٗاد ػَو ٗٗسػ ٍإرَشاد ػقذ -4
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 داس  ثِٞ عبٍؼخ ثْٜ ع٘ٝف  ٗ ثشٗر٘م٘ه اىزؼبُٗ

 اىَصشٝخ اإلفزبء 

23/8/2021  

 : اىزبىٞخ اىْقبط ػيٜ اىطشفِٞ ثِٞ اىزؼبُٗ ٝشَو•

 .اٌّشتشوت  اٌبحثيت اٌّششٚػاث .1

 .اٌّشتشوت اٌذساٌسيت اٌبشاِج .2

 .اٌفضاء ٚتىٌٕٛٛجياٌ  اٌششػي اٌفٍه ػٍَٛ ِجاي في اٌمذساث ٚبٕاء تّٕيت .3

 بٕي بجاِؼت اٌفضاء ٚتىٌٕٛٛجياٌ  اٌّالحت ػٍَٛ بىٍيتٌ  خاص طابغ راث ٚحذة أشاء .4

ًٌ  ٌٙا يٌىْٛ سٛيفٌ   فشق ضّٓ اإلفتاء داس ِٚشايخٌ  ػٍّاء ِغ سسّيتٌ  ٚبصفت تّثي

 اٌفٍىيتٌ  باٌحساباث تماسبش ئصذاس ٚوزٌه األٍ٘ت ٚسصذ اٌشٙٛس أٚائً استطالع

 .اٌحذيثٌت األجٙزة باستخذاَ اٌششػيتٌ   اٌشؤيت ٚظشٚف

 بمضايا اٌّؼٕيتٌ  اٌتذسيبٌيت اٌذٚساث بالاِت اٌطشفٌيٓ بيٓ باٌششاوت ٚاٌتشتيبٌ  االػذاد .5

 .اٌفضاء  ٚتىٌٕٛٛجيا اٌىْٛ ٚػٍُ اٌششػي اٌفٍه
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 ثِٞ عبٍؼخ ثْٜ ع٘ٝف ثشٗر٘م٘ه اىزؼبُٗ

 ٗاىغبٍؼخ اىَصشٝخ اىٞبثبّٞخ ىيؼيً٘ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب   

28/9/2021  

 : اىزبىٞخ اىْقبط ػيٜ اىطشفِٞ ثِٞ اىزؼبُٗ ٝشَو•

  في اٌتذسيبيت اٌذٚساث تٕسيك خالي ِٓ ٚاٌتؼٍيُ اٌتذسيب  .1

 .اٌّشتشوت اٌّجاالث

 .اٌؼٍّيت اٌخبشاث تبادي .2

 ٚاٌتخصصاث ٌٍّستٛياث اٌؼٍّيت اٌبشاِج ٚتمذيُ تطٛيش .3

 .اٌّختٍفت

 ػٍي ٌٍحصٛي ػٍيا دساساث بشاِج ئػذاد في اٌّشاسوت .4

 .(دوتٛساٖ ِاجستيش، دبٍِٛت،) اٌطشفيٓ بيٓ اٌؼٍّيت اٌذسجاث

 .اٌطشفيٓ بيٓ ِشتشوت ػًّ ٚٚسش ِإتّشاث ػمذ .5

 .اٌزياساث ٚتبادي اٌؼٍّيت ٚاألبحاث اٌّشاسيغ في اٌّشاسوت .6
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