إنجازات القطاع البحرى خالل عام 2017

أوال :االعتمادات

اعتماد مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بهانوفر -ألمانيا ZEvA
برامج البكالوريوس التي تمنحها كلية النقل البحري والتكنولوجيا
في تكنولوجيا النقل البحري وبرامج تكنولوجيا الهندسة البحرية

برنامج الماجستير الذى يمنحه معهد الدراسات العليا البحرية فى
تخصص االسطول والسالمة البحرية

االعتمادات (تابع)

المجلس األعلى للتعليم بأثينا اليونان
برامج البكالوريوس التي تمنحها كلية النقل البحري والتكنولوجيا
في تكنولوجيا النقل البحري وبرامج تكنولوجيا الهندسة البحرية

برامج الماجستير والدكتوراه فى تكنولوجيا النقل البحري الذى
يمنحه معهد الدراسات العليا البحرية

االعتمادات (تابع)

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية
برامج البكالوريوس التي تمنحها كلية النقل البحري والتكنولوجيا
في تكنولوجيا النقل البحري وبرامج تكنولوجيا الهندسة البحرية

برامج الماجستير فى تكنولوجيا النقل البحري الذى يمنحه معهد
الدراسات العليا البحرية

االعتمادات (تابع)

الحصول على شهادة الجودة (إيزو  )9001:2015بتاريخ  19/01/2017وتم عمل التجديد
لشهادة الجودة الخاصة بالمعهد اإلقليمى لألمن البحرى بتاريخ .23/10/2017
ارسال الملف النهائى العتماد برنامج Offshore Installation Manager Controlling
) Emergencies (OIM-CEتحكم مدير المشأة البحرية فى حاالت الطوارئ من هيئة OPITO

ارسال الملف النهائى العتماد برنامج Major Emergency Management Initial
) Response (MEMIRاالستجابة السريعة فى حاالت الطوارئ واالزمات من هيئة OPITO

االنتهاء من كافة االجراءات واعداد ملف برنامج ) Control Room Operator (CROمسئول
غرفة التحكم لالعتماد من هيئة OPITO

االعتمادات (تابع)

اعتماد برامج المساحة البحرية وارساله لمنظمة المساحة البحرية الدولية IHO

الحصول على شهادة الـ  ISO 9001, 14001, 18000لبرامج الغوص بكلية النقل البحرى
والتكنولوجيا

اعتماد الربان احمد سالم بالمعهد البريطاني كمدرس ومدرب معتمد لديهم

ثانيا :البروتوكوالت
بروتوكول تعاون مع االتحاد األوروبي من خالل (كلية ”jerzy kukuczka Academy
” "“AWFجامعة بولندا) تم األتفاق على إنشاء برنامج مشترك بين كلية النقل البحرى
والتكنولوجيا وبعض الكليات فى التخصصات المشتركة وجاري تحديد موعد مع االتحاد
األوروبي للتنسيق على هذا البرنامج .
تجديد البرتوكول لمعهد السالمة البحرية مع ) Survival System Canada (S.S.L.مؤسسة
أنظمة السالمة الكندية لعشرة سنوات قادمة

تفعيل إتفاقية األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مع جامعة City Unity
إلنشاء فرع لألكاديمية البحرية باليونان .وقد تم بالفعل إفتتاح األكاديمية وبدأت الدراسة الفعلية
فى يوم  16اكتوبر  2017لعدد  35طالب يونانى
توقيع اتفاقية تعاون مابين المنتدى الدولى للنقل البحرى وشركتى ميسا والند مارك البحرية

البروتوكوالت (تابع)

بروتوكول تعاون بين مركز البحوث واالستشارات البحرية مع الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية
لقناة السويس لتقديم الخدمات االستشارية الهندسية المتكاملة.
بروتوكول تعاون بين مركز البحوث واالستشارات البحرية مع الهيئة العامة لتخطيط مشروعات
النقل لتقديم الخدمات االستشارية الهندسية واالقتصادية والمعلوماتية.
مذكرة تفاهم بين مركز البحوث واالستشارات البحرية مع الهيئة العامة للنقل النهري إلجراء
الدراسات واألعمال االستشارية الخاصة بتطوير منظومة النقل النهري .
بروتوكول تعاون بين مركز البحوث واالستشارات البحرية مع الشركة القابضة للنقل البحري
والبري لتقديم خدمات استشارية متكاملة.

البروتوكوالت (تابع)

بروتوكول تعاون بين كلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائى ومنظمة االغذية والزراعه
 FAOلعقد برنامج تدريبى لطلبة الكلية

بروتوكول تعاون بين كلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائى وشركة يوروميد الدولية
للتجارة لتوفير فرص التدريب لعدد  20طالب من الكلية

ثالثا :الدورات
إدارة تجديد الشهادات البحرية
المكان
دورة بورتسودان
دورة الالذقية
دورة أبو ظبي
دورة أبو ظبي
دورة الالذقية
دورة أبو ظبي
دورة الدمام

بدء الدورة
 11فبراير 2017
 11مارس 2017
 4يوليو 2017
 21يوليو 2017
 4اكتوبر 2017
 10أكتوبر 2017
 23ديسمبر 2017

انتهاء الدورة
 24فبراير 2017
 23مارس 2017
 6يوليو 2017
 23يوليو 2017
 24اكتوبر 2017
 12اكتوبر 2017
 4يناير 2018
االجمالى

عدد الدارسين
33
120
8
10
48
11
35
265

الدورات (تابع)

إدارة الدورات البحرية المتخصصة
الجهة
شركة Gesco
دورات الكويت /عبد هللا شمس
دورات الزامل
دورات سوريا الالذقية
دورات العراق
شركة Unimass
جامعة الملك عبد العزيز
مؤسسة الكويت االسترالية
االجمالى

عدد الدورات
84
2
8
2
12
1
6
2
117

عدد الدارسين
153
26
66
11
207
5
78
27
573

الدورات (تابع)
المعهد اإلقليمي لألمن البحري
نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المتدربين

دورة تدريبية داخل دولة المقر

 278دورة تدريبية

 3183متدرب

دورة تدريبية خارج دولة المقر

 28دورة تدريبية

 621متدرب

المراجعة التجديدية والمراجعة المتوسطة

 9موانئ

 44مرفق مينائي

إعداد الخطة االمنية واعداد البيانات العملية

 37سفينة

الدورات (تابع)
مجمع المحاكيات المتكامل
القسم

عدد الدورات

عدد المتدربين

قسم المحاكيات الحفاظ على الموقع الديناميكي

52

156

قسم المحاكيات البحرية

171

1997

قسم الغاز الطبيعي والبتروكيماويات

80

353

قسم االتصاالت والحاسبات

65

1048

قسم حماية البيئة وإدارة األزمات

33

727

االجمالى

401

4281

الدورات (تابع)
معهد السالمة البحرية
الدورة
دورات تدربية

عدد الدورات

عدد المتدربين

1541

20826

الدورات (تابع)
معهد الدراسات التاهيلية البحرية
الدورة
الشهادات البحرية
الشهادات الهندسية
تحديث المعرفة (بحرى)
تحديث المعرفة (هندسى)
الدورات الحتميه
الدورات التخصيصية
الدورات التأهيلية المكثفة
تحويل مسار السلكى ( بحرى )
تحويل مسار السلكى ( هندسى )
االجمالى

عدد الدورات
10
10
40
33
47
54
7
1
1
203

عدد المتدربين
555
347
616
367
648
334
34
14
7
2922

الدورات (تابع)

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا
عدد الدورات

عدد المتدربين

الدورات
قسم الدورات الخاصة والمحاكيات

133

987

برنامج األرصاد والمساحة البحرية

1

6

برنامج الغوص

17

78

االجمالى

151

1071

الدورات (تابع)
جهاز االمتحانات
االمتحان
امتحانات الشهادات البحرية
امتحانات الشهادات الهندسية
امتحانات الشهادات البحرية (خارج البالد)
امتحانات الشهادات الهندسية (خارج البالد)
المتحانات دورة GMDSS-GOC
دورات تجديد ترخيص GOC
االجمالى

عدد االمتحانات
1290
820
82
53
394
581
3220

الدورات (تابع)
معهد تدريب الموانى
الدورة
الشركة العامة لموانئ العراق
هيئة الموانئ البحرية السودانية
المؤسسة العامةة للمةوانئ العةراق  +مينةاء فهةد الصةناعي
السعودية
شركة ميرسك  +شخصي (أنجولي)

االجمالى

عدد الدورات
13
27

عدد المتدربين
216
91

1

6

6
47

9
412

الدورات (تابع)

المنتدى الدولي للنقل البحري
إمتحان مارلينز

 73امتحان

دورات اعداد إلمتحان مارلينز

 16دورة

 58دارس

رابعا :التعاون المحلى واألقليمى والدولى
اختيار سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس األكاديمية من قبل المنظمة البحرية الدولية ليكون عضوا للمرة
الثانية على التوالي فى مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية التابعة للمنظمة ،وذلك إعتبارا من  ،2018 -1 -1حيث تم إختيارة لعضوية
هذا المجلس الموقر الذي يتكون من ثالثين عضوا علي مستوي العالم من المشهود لهم بالكفاءة والتميز والخبرة في هذا المجال وباعتباره
رئيسا لواحدة من أكبر المنظمات البحرية المتخصصة
دعم ترشيح الدول العربية مما أظفر عن فوز الدول العربية التالية بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ،وهي:
 -1دولة اإلمارات العربية المتحدة  -عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الفئة "."B
 -2جمهورية مصر العربية  -عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الفئة "."C
 -3المملكة المغربية  -عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الفئة "."C
إختيار األكاديمية لعضوية المجلس التنفيذي لإلتحاد الدولي للجامعات البحرية " ،"IAMUوذلك خالل الفترة من إبريل  2018حتى نهاية
مارس .2020
ومن الجدير بالذكر ،أنه قد تم اختيار األكاديمية لعضوية المجلس التنفيذي لالتحاد الدولي للجامعات البحرية " ،"IAMUللمرة الثانية على
التوالي ،وذلك بإجماع األصوات على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لالتحاد الدولي للجامعات البحرية الذي انعقد يوم الثالثاء الموافق
 ،2017 -4 -11بمدينة فارنا – بلغاريا
كما تم اختيار األكاديمية لقيادة لجنة الشئون األكاديمية التابعة للمجلس التنفيذي لالتحاد الدولي للجامعات البحرية

التعاون المحلى واألقليمى والدولى (تابع)

متابعة انعقاد لجان األكاديمية الفنية المناظرة للجان المنظمة البحرية الدولية والمشاركة
باجتماعات اللجان بمقر المنظمة وارسال تقارير فنية عن نتائج االجتماعات التالية لألمانة
العامة لجامعة الدول العربية للتعميم على الدول العربية
اللجنة الفرعية للمالحة واالتصاالت والبحث واإلنقاذ الدورة رقم 4

مارس 2017

لجنة التسهيالت FAL 41

ابريل 2017

لجنة السالمة البحرية MSC 98

يونيو 2017

لجنة التعاون التقني TC 67

يوليو 2017

التعاون المحلى واألقليمى والدولى (تابع)

المشاركة فى كال من:

تنظيم االحتفال باليوم البحرى العالمى لعام  2017بالتنسيق مع قطاع النقل البحرى

سبتمير 2017

اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحرى الدورة  18والتى عقدت بمقر جامعة الدول العربية اغسطس 2017
اجتماع وزراء النقل العرب الدورة رقم 30

اكتوبر 2017

التعاون المحلى واألقليمى والدولى (تابع)
تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة من األكاديمية العربية ووزارة النقل
والمنظمة البحرية الدولية لعام 2016

عقدت ورشة عمل عربية للمرأة بالقطاع البحرى في األكاديمية العربية حيث تم توعية 43
مسئولة عربية رفيعة المستوى بشأن التكنولوجيا واألثار األمنية للخدمات اللوجستية بالميناء
مساعدة فنية استشارية من خبراء المنظمة البحرية الدولية لتسهيل إنشاء إطار عربى ومركز
عربى مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية

إنعقاد ورشة العمل الوطنية حول تطبيق مخطط المراجعة اإللزامية على جمهورية مصر
العربية والتى نفذها خبراء المنظمة البحرية الدولية
قيام خبراء المنظمة البحرية الدولية بتنفيذ مهمة إستشارية بشأن صياغة التشريعات البحرية
الوطنية إلعداد جمهورية مصر العربية لزيارة مراجعى المنظمة البحرية الدولية

التعاون المحلى واألقليمى والدولى (تابع)
قسم حماية البيئة وإدارة األزمات بمجمع المحاكيات

اشتراك القسم في اعداد الخطة الوطنية لمجابهة حوادث التلوث بنهر النيل
مع جهاز شئون البيئة المصري وعدد من الوزارات
اشتراك القسم في اعداد الخطة الوطنية إلدارة مياه الصابورة مع جهاز
شئون البيئة المصري ووزارة النقل

حضور اجتماعات وزارة البيئة بخصوص المدافن الصحيه
حضور اجتماع تطوير بحية مريوط بمعهد الدراسات والبحوث
حضور يوم نظم المعلومات الجغرافية في مكتبة االسكندرية

التعاون المحلى واألقليمى والدولى (تابع)
معهد التدريب بالبحر
تم عمل مناورة حريق بالتعاون مع القوات البحرية اللبنانية وطقم الدفاع المدني
اللبناني والصليب األحمر وحضرها لفيف من السادة المسئولين بدولة لبنان وأشادوا
بمستوى اداء طاقم السفينة والطالب
قامت سفينة التدريب عايدة " "4بالمشاركة في أكبر معرض بحري في العالم
بباسدونيا باليونان
استقبلت السفينة "عايدة  "4أثناء رسوها في ميناء ليماسول بقبرص مجموعة من
كبرى شركات المالحة وشركات إدارة السفن

خامسا :التحديث والتطوير
تم تركيب محاكي األوناش العمالق الجديد بمعهد الموانئ في  18مارس
 2017وتم تنفيذ عدد ( )7دورات بالمحاكي لعدد ( )19متدرب من دولة
جيبوتي

تركيب محاكى سفن الصيد لكلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائى

تم إفتتاح محاكي التدريب علي حاالت الطوارئ علي منصات البترول
البحرية بمعهد السالمة البحرية يوم اإلثنين الموافق 2017 -12 -25

سادسا :الندوات وورش العمل
كلية النقل البحرى والتكنولوجيا
إستضافة السيد الربان " "Capt. Clive Robert Reedالخبير الدولي لتحقيقات الحوادث
البحرية بالتعاون مع مكتب ناسا مارين للمعاينات البحرية
إستضافة الكلية ورشة عمل اللجنة الفنية لهيئة اإلشراف والتصنيف البريطانية ( )LRلمناقشة
مقترحات تعديل القواعد والمعاهدات واللوائح الفنية الخاصة بالهيئة  2017وكذلك اللوائح
الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية.
دورة تأهيل تحت عنوان ) (An Insight into Marine Surveys Courseبواسطة خبراء
من مجموعة بروكس بيل العالمية " "Brooks Bell Groupالمتخصصة في المجال
المعاينات البحرية ،بالتعاون مع المكتب المصري لخدمات وإستشارات التأمين البحري
إلعضاء هيئة تدريس القطاع البحري وبمشاركة عدد من المتخصصين والموفدين من خارج
األكاديمية (ناسا مارين للمعاينات البحرية والحمامصي مارين سرفيسيز)

إنعقاد المجلس االستشاري األول لكلية النقل البحري والتكنولوجيا في فبراير 2017

الندوات وورش العمل (تابع)

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

إنعقاد منتدى التدريب والعمل و اختيار الطالب المتميزين للتدريب و العمل عن طريق
ممثلين الشركات المالحية محليا ً و أقليميا ً
إنعقاد المجلس اإلستشاري الثاني لكلية النقل البحري والتكنولوجيا في أكتوبر 2017
بتشريف سعادة األستاذ الدكتور /رئيس األكاديمية

الندوات وورش العمل (تابع)

كلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائى

تم عقد ورشة العمل الدولية الخاصة ببيانات المصايد المصرية وذلك فى يوم الثالثاء
الموافق السابع من نوفمبر 2017بمقر األكاديمية بأبى قير ،اإلسكندرية باالشتراك مع
منظمة االغذية والزراعة باالمم المتحدة فى مجال تقييم المخزونات السمكية واستدامة
الثروات المائية المصرية
تم عقد ورشة عمل بين كلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائى ومنظمة االغذية
والزراعة  FAOوالقيام بتدريب الطالب على الطرق العلمية المستدامة لتقليل الفاقد
والمهدر من األسماك في مصر .مايو وأغسطس 2017

سابعا :الدراسات العليا والبحث العلمى
إتمام مناقشات وتخريج عدد  33خريج في برنامج الماجستير وخريج واحد في برنامج الدكتوراه
ومناقشة مقترح  7دكتوراه منذ فبراير 2015

زيادة اعداد المقبولين والمسجلين في الدرجات العلمية المختلفة على النحو التالي برنامج
الماجستير عدد الدارسين الجدد  13دارس واجمالي المسجلين  39بنسبة زيادة  ،%150برنامج
الدكتوراه الدارسين الجدد  8دارسين واجمالي المسجلين  20دارس بنسبة زيادة %150
توفير منحتين دراسيتين لدراسة الماجستير بالجامعة البحرية الدولية  2017-2016لعضوي هيئة
تدريس من معهد الدراسات التأهيلية ومعهد التدريب بالبحر
االشتراك في اعداد مقترحات بحثية باالشتراك مع كبرى الجامعات البحرية الدولية
استحداث تخصصين جديدين في برنامج ماجستير تكنولوجيا النقل البحري
إعداد قاعدة بيانات للدارسين والخريجين بالمعهد في برنامجي الماجستير والدكتوراه

ثامنا :المشاريع البحثية
برنامج االرصاد – كلية النقل البحرى والتكنولوجيا
مشروع لدراسة زيادة مستوى البحر في البحر المتوسط والسواحل المصرية من مركز اإلسكندرية
للتأقلم مع التغيرات المناخية
مشروع لدراسة تأثير زيادة مستوى البحر أمام السواحل المصرية على مخزون المياه الجوفية
مشروع لدراسة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية من مركز اإلسكندرية للتأقلم مع
التغيرات المناخية
قامت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع ثالث جامعات أوربية
(جامعة كاتانيا من إيطاليا – جامعة يورو المتوسط من سلوفينيا – جامعة كاليبيدا من ليتوانيا)
وثالث جامعات مصرية (اإلسكندرية – قناة السويس – جنوب الوادي) بالحصول على مشروع
من االتحاد األوربي ) (ERASMUS+في مجال التغيرات المناخية

المشاريع البحثية (تابع)
مركز البحوث واالستشارات البحرية
تقديم الخدمات اإلستشارية إلنشاء رصيف متعدد األغراض بطول 400م وعمق 14م بميناء اإلسكندرية للهيئة العامة لميناء االسكندرية
دراسة تحويل الموانئ التجارية المصرية إلى موانئ لوجستية للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
إعداد التصميمات ومستندات الطرح لمشروع تطوير المنطقة اللوجستية بمستودع مرغم لشركة المستودعات المصرية العامة
إعداد دراسة جدوى إنشاء مركز خدمات حاويات متكامل على مساحة 6000م  2لشركة المستودعات المصرية العامة
إعداد مستندات الطرح ألعمال الترميم وإعادة تأهيل مبنى برج القمرية للهيئة العامة لميناء االسكندرية
الدراسات والخدمات االستشارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة األغــــراض باألرصفة من  62-55بميناء االسكندرية بنظام  EPCمع
الجانب الصيني
دراسة تنمية نقل المشحونات (الصادرات والواردات) من وإلى السودان على وحدات النقل النهري بهيئة وادي النيل للمالحة النهرية للهيئة
العامة لتخطيط مشروعات النقل

تاسعا :االنشطة الطالبية
مشاركة عدد ( )4طالب من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا قسم مالحة بحرية لدراسة فصل
كامل بجامعة شنغهاى البحرية بالصين خالل الفترة من  27/02/2017إلى  ،04/06/2017من
خالل برنامج التبادل الطالبى مع الجامعة.
مشاركة عدد  2طالب من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا قسم المالحة البحرية لحضور المدرسة
الصيفية بجامعة شنغهاى البحرية خالل الفترة من  19/06/2017إلى  14/07/2017من خالل
برنامج التبادل الطالبى مع الجامعة.
حضور طالب من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا قسم الهندسة البحرية إلى مقر المنظمة البحرية
الدولية  IMOخالل الفترة من  10/07/2017إلى  14/07/2017لحضور ورشة عمل الطالب
الخاصة بإتحاد الجامعات البحرية الدولية IAMU

حضور عدد ( )4طالب من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا 3 :طلبة من قسم الهندسة البحرية
وطالب من قسم المالحة البحرية للمشاركة فى مؤتمر إتحاد الجامعات البحرية الدولية IAMU
ببلغاريا لتمثيل الكلية بأوراق بحثية خالل الفترة من  11/10/2017إلى  14/10/2017وايضا
بحضور وتمثيل معالى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية.

االنشطة الطالبية (تابع)
حضور عدد ( )25طالب من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا إلحتفاالت القوات البحرية بعيدها
السنوى واإلحتفال برفع العلم المصرى على الوحدات البحرية الجديدة بحضور معالى رئيس
الجمهورية /عبد الفتاح السيسى ومعالى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس
األكاديمية.
تنفيذ يوم رياضى بين كلية النقل البحرى وكلية الدفاع الجوى فى خمس لعبات رياضية على
مالعب األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

إقامة اليوم البحرى لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا ومعهد التدريب البحرى بحضور معالى
األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار والسادة نواب األكاديمية وتم من خالله تكريم الطلبة األوائل
والطلبة المتميزين باألنشطة التعليمية والثقافية وإفتتاح المعرض الخاص بطلبة كلية النقل البحرى
والتكنولوجيا الخاص باألنشطة التعليمية والفنية ،وعمل أنشطة بحرية بميناء الصيد الجديد بأبو قير
بحضور السيد اللواء /مدير الكلية البحرية.
تنفيذ عرض بالقبة السماوية عن تاريخ وإنجارات األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحرى بعدد ( )6طالب من كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بمختلف أقسامها التعليمية أمام معالى
األستاذ الدكتور /هشام عرفات وزير النقل المصرى ومرافقيه.

االنشطة الطالبية (تابع)

حضور طالب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ،لقاء الدكتورة /كليوباترا هنرى رئيس الجامعة
البحرية الدولية مع أعضاء هيئة التدريس بقاعة الوزراء العرب.
حضور طالب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ندوة معالى الفريق /أحمد خالد قائد القوات البحرية
مع أعضاء هيئة التدريس وشرح تطوير وتحديث القوات البحرية المصرية.
تنفيذ طابور رئيس األكاديمية بطالب كلية النقل البحرى والتكنولوجيا لكل من:
معالى األستاذ الدكتور /أحمد أبو الغيط خالل زيارته إلى األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى.
االحتفال باليوم البحرى العالمى
وزراء النقل العرب ويوم البيئة العربى

االنشطة الطالبية (تابع)
كلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائى

تدريب طلبة الكلية على سفن الصيد فى المياه المصرية بإشراف منظمة االغذية
والزراعة

دورة تدريبية لطالب الكلية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يوليو 2017

زيارة طلبة الكلية الى مزارع بركة غليون يوم 2017-12-7

دورة تدريبية لطلبة الكلية على سفن االبحاث الخاصة بمعهد علوم البحار
باسبانيا

عاشرا :الزيارات الميدانية والتدريب الصيفى لطلبه كلية النقل البحرى
والتكنولوجيا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هيئة ميناء االسكندرية
شركة المشروعات البترولية واالستشارات "بتروجيت"
شركة ترسانة االسكندرية
شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بميناء االسكندرية
هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
شركة قناه السويس لتداول الحاويات بشرق التفريعة
هيئة قناه السويس باالسماعيلية
شركة الشرق االوسط لخطوط البترول "ميتاب"
شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بميناء الدخيلة
الشركة المصرية إلنتاج الستيرين والبولي ستيرين (استيرنكس)
شركة المقاولون العرب –ترسانة المعصرة
الشركة المصرية إلصالح وبناء السفن
شركة حلوان لمحركات الديزل
شركة المهندس يوتن للدهانات البحرية
شركة نفط الكويت بالكويت

حادى عشر :اعضاء هيئة التدريس

تم ترقية عدد  19عضو هيئة تدريس

م
1
2
3
4
5

الترقية الى الدرجة
محاضر اول ف 1
محاضر أول ف 2
محاضر أول ف 3
محاضر ثان
محاضر ثالث

عدد أعضاء هيئة التدريس
1
4
2
10
2

اعضاء هيئة التدريس (تابع)
تم االعداد والتنفيذ لدورات بحرية متخصصة فى التعليم والتدريب البحرى لتنمية قدرات  86من
السادة أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري بالمشاركة مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس

الكود

6.10

اسم الدورة

العدد

10 Train the simulator Trainer
اجمالى اعداد الملتحقين بالدورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 76

اعضاء هيئة التدريس (تابع)

حصول  5أعضاء هيئة تدريس على درجة الماجستير

تم عمل وتحديث قاعدة بيانات بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري
تحميل عدد )(22عضو هيئة تدريس بالقطاع البحري  -التابعين لكيانات غير تعليمية  -بعبء
تعليمي بكلية النقل البحري والتكنولوجيا وبمهعد الدراسات التأهيلية
حصول عضو هيئة تدريس على درجة الدكتوراه

ثانى عشر :شئون الخريجيين
تعيين ضابط ومهندس
Alexandria Crewing Agency

NCC Marine
KOTC
Maersek
Elwatania
UASC

تدريب طلبة

116
96

5
8
2
23

إصدار العدد الثانى والثالث من النشرة الدورية النصف سنوية تحت مسمى " ، "Arab Mariner Newsletterوالمتخصصة بنشر األخبار
البحرية العالمية وأيضا أنشطة القطاع البحرى ،ويتم التوزيع بمصر والدول العربية واألفريقية ودول البحر المتوسط .ويتم التجهيز إلصدار
العدد الرابع

ثالث عشر :اصدار العدد االول من مجلة ) (MSRJبالتعاون بين كلية النقل
البحرى والتكنولوجيا ومركز البحوث واالستشارات البحرية

شكرا لحسن المتابعة

