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ا حصر للربوتوكوالت الىت 2015إىل  2013خالل الفرتة من ) التعاون احمللى(اهليئة  عقد  

 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

ريخ  3 سنوات من 
 التوقيع

ملحق تنفيذى خاص بتنظيم  -
.وتفعيل أنشطة التدريب للطالب  

تدريب طالب كلية اهلندسة  -
لقاهرة  فرع األكادميية البحرية 

:على ما يلى  
اإلستشعار من البعد ونظم  -1

.املعلومات اجلغرافية  
مج الفضاء -2 .بر  

2013ديسمرب  7  - ىف جمال التدريب: 
يتم تبادل األساتذة واخلرباء  مشرتكة على أنودورات تدريبية عقد برامج 

االت املشرتكة .التابعني لكال الطرفني ىف ا  
 - ىف جمال البحوث والدراسات التطبيقية:

. اإلشرتاك ىف إجراء حبوث مشرتكة  
 - ىف جمال املؤمترات والندوات العلمية:

.التعاون ىف تنظيم وإقامة ندوات علمية وحلقات نقاشية مشرتكة  
 - ىف جمال اإلستشارات:

يقوم كل طرف بتزويد الطرف اآلخر بقاعدة اخلربات املتوفرة لديه وذلك 
.بتبادل السري الذاتية للباحثني  

 - النشرات واملطبوعات:
ئق الىت تتعلق  امكانية تبادل النشرات واملطبوعات ومجيع الو

ا ملوضوعات الىت يتم اإلتفاق على املشاركة التدريبية أو البحثية  بشأ
.مبا ىف ذلك الربامج املعتمدة من جهات اإلعتماد الوطنية والدولية  

بروتوكول التعاون بني 
األكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى 
وبني اهليئة القومية لإلستشعار 

 من البعد وعلوم الفضاء
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 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

ريخ  5 سنوات من 
 التوقيع

2014سبتمرب  2 ______________ تقدمي الدعم الفىن والتقىن إلعداد وتطوير نظم املعلومات اجلغرافية  - 
االت البيئية املختلفة ا ىف ا   .واإلستشعار من البعد وتطبيقا

ت  - ضية املتعلقة بنمط إنتشار امللو العمل على تطوير النماذج الر
  .والتنبؤ بنوعية اهلواء ونظم اإلنذار املبكر لتلوث اهلواء

  .ائط مساحات احملاصيل الزراعية ىف حمافظات مصرتوفري خر  -
توفري صور األقمار الصناعية ملنطقة القاهرة الكربى والدلتا لرصد  -

أماكن حرق املخلفات الزراعية وكذلك احلرق املكشوف للمقالب 
لقاهرة الكربى ىف أوقات أزمات اهلواء احلادة   .العمومية 

دارة املناطق الساحليةاإلشرتاك ىف إجراء الدراسات املتعلق -   .ة 
  .إعداد أطلس للبحريات الشمالية -
متابعة ورصد التغري ىف خطة الشواطىء على طول السواحل املصرية  -

  .طقة حرم الشاطىءومن
إنشاء قاعدة معلومات جغرافية للبيئات الطبيعية ىف مصر قابلة  -

  .للتحديث املستمر
على تطبيق وتطوير وتنفيذ  التدريب وبناء القدرات البشرية القادرة -

ستخدام تقنيات اإلستشعار من البعد  التطبيقات البيئية املختلفة 
  .احلديثة

مشروعات مشرتكة ىف مجيع جماالت نظم املعلومات اجلغرافية  -
  .واإلستشعار من البعد والبنية املعلوماتية

بروتوكول التعاون بني جهاز 
) وزارة البيئة(شئون البيئة 

القومية لإلستشعار من واهليئة 
وزارة (البعد وعلوم الفضاء 
)البحث العلمى  
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 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

سنوات جتدد  3
تلقائيا ما مل يتم 

لتعديل أو  اإلخطار 
 اإللغاء

مشروع حمطة املعاجلة والغابة 
مركز نصر  – الشجرية ببالنه 

حمافظة أسوان  – النوبة   

نشاءات الصرف املدراسات ال -  2014نوفمرب  16   :الصحىتعلقة 
الدراسات اجليولوجية لتحديد البناء اجليولوجى وطبيعة الطبقات  -1

  .الصخرية والرتبة ومالءمتها للزراعات اخلشبية وختزين املياه الزائدة
الدراسات اجليومورفولوجية وحتديد بناء وتضاريس املنطقة وحتديد  -2

ا(شبكات الصرف الطبيعية  افة وعالقتها بك) جمارى األودية ومسارا
  .املواقع

دراسات السيول املؤثرة على املنطقة مع حتديد املخاطر وطرق  -3
لصرف الصحى   .احلماية على كافة املواقع واملنشأت اخلاصة 

املخاطر الطبيعية املتعلقة حبركة الكثبان الرملية الىت قد تؤثر على  -4
  .بعض املواقع

اخلشبية وختطيط دراسات الرتبة وخصائصها ومالئمتها للزراعات  -5
  .املزارع اخلشبية

دراسات تقييم املواقع القائمة واقرتاح أفضل احللول للتعامل مع  -6
مشكالت املياه الزائدة عن طاقة اإلستيعاب ورشح املياه من الزراعات 

  .اخلشبية ومواقع التخزين القائمة
 

بروتوكول التعاون بني اهليئة 
القومية ملياه الشرب والصرف 

 اهليئة القومية الصحى وبني
لإلستشعار من البعد وعلوم 

 الفضاء
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 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

ريخ  سنتان من 
 التوقيع

مشروع تقدير مساحات احملاصيل 
لوادى اإلسرتاتيجية املزروعة 

 والدلتا واألراضى اجلديدة

2013نوفمرب  14 إنتاج إحصائيات دقيقة عن املساحات املنزرعة واإلنتاج الكلى  - 
اإلسرتاتيجية الرئيسية ىف األراضى املصرية املتوقع للمحاصيل 

 ً   .دور
إنتاج خرائط مساحات احملاصيل اإلسرتاتيجية الرئيسية على  -

 ً   .مستوى احملافظات دور
بناء القدرات ىف جمال حصر وتصنيف احملاصيل الزراعية  -

ت األقمار الصناعية ونظم املعلومات اجلغرافية  .ستخدام بيا

بروتوكول التعاون املشرتك بني 
قطاع الشئون اإلقتصادية 

وزارة الزراعة وإستصالح (
وبني شعبة ) األراضى

التطبيقات الزراعية والرتبة 
هليئة القومية لإلستشعار من (

 ) البعد وعلوم الفضاء
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______________  

  

 بشأن إنشاء ومنح: 
والرصد البيئى ملدة ) اجليومتكس(دبلوم مهىن ىف النمذجة األرضية  -

رات ميدانية  سنة دراسية ويشتمل على مقررات أكادميية وتطبيقات وز
  .ودراسة حاالت

والرصد البيئى ملدة ) اجليومتكس(دبلوم أكادميى ىف النمذجة األرضية  -
رات ميدانية  سنة دراسية ويشتمل على مقررات أكادميية وتطبيقات وز

  .ودراسة حاالت
والرصد البيئى ) اجليومتكس(ىف النمذجة األرضية  ماجستري أكادميى -

  .بشروط قانون تنظيم اجلامعات املصرية
والرصد البيئى ) اجليومتكس(دكتوراة الفلسفة ىف النمذجة األرضية  -

 .بشروط قانون تنظيم اجلامعات املصرية

إتفاقية تعاون بني معهد 
 – الدراسات والبحوث البيئية 
جامعة عني مشس واهليئة 

ومية لإلستشعار من البعد الق
 وعلوم الفضاء
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 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

2014يونيو  5 ______________   
تبادل املعلومات ىف اإلهتمامات املشرتكة بني اجلهتني ىف جمال البحث  - 

  .والتدريب
  .التعاون ىف إقامة الندوات العلمية واحللقات النقاشية املشرتكة -
ىف جماىل اإلستشعار عن بعد ونظم  التعاون ىف جمال بناء القدرات -

  .املعلومات اجلغرافية
 .التعاون ىف املشروعات البحثية املشرتكة -

مذكرة تفاهم بني املركز الدوىل 
للبحوث الزراعية ىف املناطق 
اجلافة واألراضى القاحلة 

واهليئة القومية لإلستشعار من 
 البعد وعلوم الفضاء

6 

سنوات من  5
وحىت  1/1/2015

31/12/2019 
تفاق  جيوز جتديدها 

 كتاىب بني الطرفني

2014اكتوبر  19 ______________  
 .دعم خطط التنمية والتطوير القطاعى واجلغراىف -1
بناء القدرات ورفع كفاءة مراكز املعلومات إلستخدام التقنيات  -2

 .احلديثة لإلستشعار من البعد
بسيناريوهات إمداد وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى  -3

 .وبدائل اإلستخدام األمثل ألراضى الدولة
لكوارث البيئية والطبيعية درءًا للمخاطر واحلد أو التقليل  -4 التنبؤ 

 .من التكاليف اإلقتصادية النامجة عنها
املسامهة ىف دعم مبادرة إنشاء بنك املشروعات القومية بوزارة  -5

 .التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى
شروعات البحثية املستقبلية للهيئة وفقًا ملتطلبات وزارة تطويع امل -6

التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى ومبا يتماشى مع خطط 
 .التنمية املستقبلية للدولة

ما يستجد من مبادرات ومشروعات تقرتحها وزارة التخطيط  -7
 .واملتابعة واإلصالح اإلدارى

بروتوكول التعاون بني وزارة 
البحث التخطيط ووزارة 
 العلمى
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 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

سنوات إعتبارًا من  3
وحىت  1/10/2014

30/9/2017  

2014اكتوبر  1 ______________  
ت البيئية للمياه املصرية من  - تنفيذ مشروعات ملراقبة البيئة والتلو

ت اإلستشعار من البعد وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية   .خالل بيا
  .البيئية املختلفة حمل إهتمام برتوسيفاملسامهة ىف إعداد الدراسات  -
وضع وتطوير برامج مراقبة تلوث املياه من خالل تكنولوجيا اإلستشعار  -

  .من البعد ونظم املعلومات
اإلشرتاك ىف إجراء الدراسات املتعلقة بتلوث البقع النفطية للشواطىء  -

ر النيل   .واملياه الساحلية ومياه 
البشرية القادرة على تطبيق وتطوير وتنفيذ التدريب وبناء القدرات  -

ستخدام تقنيات اإلستشعار من البعد ونظم  التطبيقات البيئية املختلفة 
  .املعلومات اجلغرافية

ال -   .عقد ندوات وورش عمل مشرتكة ىف هذا ا
تنفيذ مشروعات مشرتكة ىف مجيع جماالت اإلستشعار من البعد ونظم  -

 .املعلومات اجلغرافية

وتوكول تعاون بني شركة بر 
اخلدمات البرتولية للسالمة 

إحدى " (برتوسيف"والبيئة 
شركات قطاع البرتول 

واهليئة القومية ) املصرى
لإلستشعار من البعد وعلوم 

وزارة البحث (الفضاء 
 )العلمى
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 الفرتة الزمنية
 التعاقدات 

التدريبات/ املنح   
ريخ التوقيع  م الربوتوكول أوجه التعاون 

رات واألحباث املشرتكة املتفقة مع   2015مايو 11   يتضمن تبادل املعلومات الفنية والز
االت التالية   – املصادر املعدنية (الربامج القائمة لدى الطرفني وتشمل ا

 – اجليولوجيا البحرية  – التخريط اجليولوجى  – املعادن الصناعية 
ستخدام نظم املعلوم – اإلستشعار من البعد  ت  ات معاجلة البيا

ء  – اجليوكيمياء  – اجلغرافية  املخاطر  – النشر واملكتبات  – اجليوفيز
مصادر املياه واألحباث  – الدراسات البيئية والرصد البيئى  – اجليولوجية 

).طرق حتليل املواد اجليولوجية واملياه – الكارتوجراىف  – اهليدرولوجية   

ة مذكرة تفاهم بني اهليئة املصري
واهليئة  يةالعامة للثروة املعدن

القومية لإلستشعار من البعد 
  وعلوم الفضاء
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ا اهليئة  2015إىل  2013خالل الفرتة من ) التعاون الدوىل(حصر للربوتوكوالت الىت عقد  

ريخ التوقيع الفرتة الزمنية  م الربوتوكول أوجه التعاون 

ريخ  5 سنوات من 
 التوقيع 

  2014ديسمرب  17
 

Cooperation areas: 
The Parties agree to cooperate in the following areas: 
1- Development and manufacture of remote sensing satellites and 

the constellation construction. 
2- Construction of the remote sensing ground system for satellites 

data receiving processing, archiving and distribution. 
3- The remote sensing satellites radiometric calibration and data 

quality evaluation. 
4- Construction of remote sensing satellites application system and 

the application industrialization promotion. 
5- Remote sensing data exchange. 
6- Development of satellites manufacturing facilities. 
7- Other areas of cooperation agreed upon by the Parties. 
Forms of cooperation: 
The bilateral cooperation shall be accomplished through the 
following forms: 
1- Joint research and development. 
2- Exchange of scholars and specialists, personnel training in the 

areas of remote sensing technology and applications. 
3- Exchange of research data and findings, scientific and technical 

information, documentation and publications. 
4- Joint symposia, conferences and exhibitions. 
5- Other related cooperative activities agreed upon by the Parties. 
 

Agreement between 
China National Space 
Administration and 

The National 
Authority of Remote 

Sensing & Space 
Sciences on 

cooperation in space 
technology and 
remote sensing 

applications 
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ريخ التوقيع الفرتة الزمنية  م الربوتوكول أوجه التعاون 

ريخ  سنوات من 3
 التوقيع

  2014ديسمرب   17
 

This agreement aims to establish the foundation of cooperation 
between NARSS and CRESDA on CBERS-04 remote sensing data 
sharing and application. 
Forms of cooperation: 
1- The Parties agree to carry out subsequent discussion on 
cooperation mechanism for CBERS-04 remote sensing data 
sharing. 
2- For the direct reception of CBERS-04 satellite data in Aswan 
Data Receiving Station, according to the requirements of Egypt, 
CRESDA agrees to provide a technical proposal scheme on how to 
upgrade Aswan Data Receiving Station. 
3- The Parties agree to make joint efforts to apply financial 
support from respective government to cover the expense of 
specific hardware and software as required to upgrade Aswan 
ground station. 
4- The Parties shall establish joint technical working group on 
remote sensing data application, such as radiometric calibration, 
geometric calibration and data quality evaluation. 
5- The Parties shall enhance cooperation on remote sensing 
technology, shall mutually develop other potential cooperative 
fields and plan for relative activities. 
 

Agreement on 
CBERS-04 remote 

sensing data sharing 
and application 

between NARSS and 
CRESDA 

2 



 

 National Authority for Remote Sensing 
 & Space Sciences 
Technical Office 

  الھیئة القومیة لالستشعار من البعد 
  وعلوم الفضاء 

 المكتب الفنى

 

 

 

ريخ التوقيع الفرتة الزمنية  م الربوتوكول أوجه التعاون 

شهرين من 
حىت  15/10/2014

14/12/2014  

 – NARSS provides the development plan for new Atfeeh Village  2014نوفمرب  4
Giza Governorate as per the attached submitted NARSS technical 
and financial offer which comply with the TOR and been 
evaluated and approved by Strategic Urban Development Plan for 
the Greater Cairo Region. 

Contract agreement 
between the 

Operational Unit for 
Development 

Assistance and the 
National Authority 

for Remote Sensing & 
Space Sciences  
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