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جامعة حموان جاىدة عمى بحث موضوعات جديدة تحظى باىتمام المجتمع، - تعمل كمية الحقوق
باعتبارىا مؤسسة عممية بحثية رائدة، تحتل مكانة مرموقة بين كميات الحقوق المصرية والعربية بقامات 

 3االساتذة االجالء وبصرح عممي يزدىر، وفي ضوء صدور قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية رقم 
 والئحتو التنفيذية، وفي ظل الدور المنشود والمأمول، ورغبة في نشر الوعي المجتمعي 2018لسنة 

باألنشطة الفضائية وابراز البعد القانوني بكافة ابعاده ومشتمالتو، وذلك من خالل إلقاء الضوء عمى 
الجوانب المتصمة باألنشطة الفضائية اجتماعية واقتصادية وقانونية، وتجمية دور وكالة الفضاء المصرية 
كفاعل رئيس في النيوض بقدرات مصر الفضائية في ىذا المجال، وتحفيز المجتمع البحثي عمى خدمة 

، وىو ما يمتقي مع قيام جامعة حموان في خدمة الوطنالوكالة بما يسيم في قياميا بأداء رسالتيا وواجبيا 
وكمية الحقوق بأداء رسالتيا في خدمة المجتمع واالسيام في تنفيذ مشروعات مصر القومية، بما فييا 

بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والمعيد )تعقد كمية الحقوق جامعة حموان . المشروعات الفضائية
الجوانب القانونية واالقتصادية "المؤتمر الدولي السابع بعنوان  (القومي لمبحوث الفمكية والجيوفيزيقية

 .م2019 مارس 30في " واالجتماعية لألنشطة الفضائية

 

 

 .استعراض ودراسة الجوانب االستراتيجية لألنشطة الفضائية -1
 .دراسة  وبيان دور وكالة الفضاء المصرية في تحقيق أىداف مصر القومية -2
 .إلقاء الضوء عمى التشريعات الوطنية والدولية في مجال األنشطة الفضائية -3
 .البحث عن افاق جديدة ومساندة الجيود الوطنية لريادة الفضاء -4
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 محاور المؤتمر 
 استراتيجيات الفضاء : المحور األول

 .األنشطة الفضائية ودورىا في تحقيق األمن القومي .1
 .االستخدامات االستراتيجية لمفضاء الخارجي .2
 .سياسة وأىداف مصر الفضائية .3
 .دور األنشطة الفضائية في حماية السيادة الوطنية .4

 :-وكالة الفضاء المصرية ودورىا في تحقيق أىداف مصر القومية: المحور الثاني

 .تطور األنشطة الفضائية المصرية .1
 .القواعد التنظيمية لوكالة الفضاء المصرية .2
 .قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية والئحتو التنفيذية .3
 .وكالة الفضاء المصرية ودورىا في إنشاء وكالة الفضاء األفريقية .4

 :-القواعد القانونية الدولية المنظمة لألنشطة الفضائية: المحور الثالث

 .المبادئ القانونية المنظمة الستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي .1
 .تنظيم استخدام المدارات الفضائية .2
 .الجوانب القانونية لمشكمة الحطام الفضائي .3
 .القواعد المنظمة الستغالل الموارد الطبيعية الفضائية .4
 .المحطة الفضائية الدولية: التعاون الدولي في الفضاء .5
 .المسئولية الدولية عن األنشطة الفضائية .6
 .استخدام الفضاء الخارجي كتراث مشترك لإلنسانية .7

 :-القواعد المنظمة ألنشطة الفضاء الوطنية: المحور الرابع

 .القواعد العامة لقوانين الفضاء الوطنية .1
 . ممارسة األنشطة الفضائية في مصر .2
 . نحو قانون مصري لتنظيم ممارسة األنشطة الفضائية في مصر .3
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- : قواعد القانون العام واألنشطة الفضائية: المحور الخامس

 .التكريس الدستوري آلليات استخدام الفضاء .1
 .الضبط اإلداري وأنشطة الفضاء الوطنية .2
 .االختصاص الوطني لمدول عمى األنشطة الفضائية التي تتم عمى إقميميا .3
 .الوالية القضائية عمى الجرائم التي ترتكب في الفضاء .4
 .القواعد المنظمة لموظيفة العامة في وكاالت الفضاء الوطنية .5
 .المسئولية اإلدارية لوكالة الفضاء المصرية .6
 .النظام التأديبي لموظفي وكالة الفضاء المصرية .7

 :-المحور المدني واالجتماعي: المحور السادس

 .التأمينات العينية وقانون الضمانات المنقولة .1
 .اآلثار االجتماعية لألنشطة الفضائية .2
 .مدونات السموك ودورىا في تقرير حقوق والتزامات العاممين بوكالة الفضاء المصرية .3
 .التأمين االجتماعي عمى العاممين بوكاالت الفضاء .4

 :-المحور االقتصادي: المحور السابع

 .األنشطة الفضائية وأثرىا عمى اقتصاديات الدول .1
 .الجدوى االقتصادية لممشروعات الفضائية .2
 .اقتصاديات المشروعات الفضائية .3
 .القواعد المحاسبية والمالية لممشروعات الفضائية .4

 :-النظام القانوني لعقود تصنيع وا طالق والبث باألقمار الصناعية: المحور الثامن

 .عقود تصنيع األقمار الصناعية وعالقتو بقانون عقود الدولة .1
 .أنواعيا، نوع الخدمة المقدمة، القانون الواجب التطبيق: عقود إطالق األقمار الصناعية .2
 .التأمين الفضائي .3
 .عقود البث الفضائي .4
 .حماية حقوق ىيئات البث الفضائي وقانون المنافسة .5
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 .التنظيم القانوني لالستغالل التجاري لألنشطة الفضائية .6
 . تسوية منازعات األنشطة الفضائية .7

 :-إدارة المخاطر المصاحبة لألنشطة الفضائية: المحور التاسع

 .إدارة الدول لمخاطر تحمل المسئولية الدولية .1
 . تنظيم ممارسة األنشطة الفضائية الوطنية وتجنب المخاطر .2
 .توزيع المخاطر وتشجيع الصناعة الفضائية .3

 

 

 

 .م2020 يناير 20آخر موعد الستالم الملخصات مع السيرة الذاتية  -

 .م2020 يناير 25آخر موعد إلرسال إشعار القبول األول للملخص  -

 10آخر موعد لتسليم البحث كامالً مع ملخص باللغتين العربية واالنجليزية   -

 .م2020مارس 

 .م2020 مارس 20 آخر موعد إلرسال إشعار القبول النهائي للبحث  -

 .م2020 مارس 30موعد انعقاد المؤتمر  -

 

 

الجوانب القانونية واالقتصادية واالجتماعية " أن يمتزم الباحث بمحاور المؤتمر في-1
 .ودراسة اإلشكاالت بالتفصيل "لألنشطة الفضائية

مؤتمر أو ندوة سابقة، وأال يكون مستاَل من قد سبق نشره في  البحث يكون الأ-2
. رسالة عممية أو بحث سبق نشره

 .أن يتصف البحث باألصالة العممية والجدة، وقواعد ومعايير البحث العممي-3
تخضع البحوث المقدمة لممؤتمر لمتحكيم العممي توطئة لنشرىا بمجمة الكمية، من -4

. قبل السادة األساتذة أعضاء المجان العممية ،ويمتزم الباحث بالتعديالت المطموبة 
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في ممحق خاص بمجمة حقوق حموان لمدراسات  أعمال وبحوث المؤتمر تنشر-5
 أسطوانة مدمجة تسمم مع   C D ويعطى الباحث نسخة .القانونية واالقتصادية
 .حقيبة وكتيب المؤتمر

 .االلتزام بمواعيد إرسال البحوث والممخصات-6
 14 صفحة ، وأن ال يزيد حجم الخط عمى 40أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن -7

 Simpilified Arabic فى اليامش ، نوع الخط 12فى الصدر ، و
تقبل البحوث بالمغة العربية واالنجميزية مع عمل ممخصات بالمغة العربية -8

 .واإلنجميزية

 

 الجهات المعنية بالحضور والمشاركة

 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية -

 .الباحثين والمهتمين بعلوم الفضاء -

 .الهيئات والجهات القضائية -

 .وكاالت الفضاء -

 .الباحثين في مجال الدراسات األمنية واالستراتيجية -

 .معهد الفلك المصري -

 .الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العالقة -

 

 :- رسوم التسجيل واالشتراك

 :من خارج مصر المشاركون في المؤتمر

 .السفريتحمل المشاركون نفقات - 

-  : التاليتكون رسوم االشتراك على النحو- 

.  دوالر للمشارك ببحث300- 

.  دوالر للمشاركة بالحضور بدون بحث100- 
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 :المشاركون في المؤتمر من جمهورية مصر العربية

 :التالي تكون رسوم االشتراك على النحو- 

 جنية للمشاركة ببحث 500

 جنية للمشاركة بالحضور فقط 200

كلية مجلة تسدد الرسوم باسم المؤتمر، من داخل مصر أو خارجها بحوالة بنكية لحساب 

 إرسال ما يفيد التحويل إلى عنوان معبنك مصر،  9 / 450 /88722/ 7 رقم الحقوق

 . للمؤتمراإللكترونيالتواصل أو على البريد 

 

 

 

 ترسل البحوث والملخصات على البريد اإللكتروني الخاص بالمؤتمر

.  إلى البريد اإللكتروني  word ويرسل البحث بصيغة 

conf.helw.law2020@gmail.com   

واتس آب المؤتمر  

01095131741( 002 )

 

            نسعد بمشاركتكم وحضوركم
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