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 البحث العلمي
تحرص األكاديمية بصورة مستمرة على المنافسة والتفوق في مجال البحث العلمى حيث ان هذا  

وفى اطار حرص األكاديمية على تشجيع البحث العلمى تم خالل .جزء اساسى من رسالة  األكاديمية

 :محاور اساسية 3العام الماضى تفعيل دور عمادة البحث العلمى وذلك من خالل 

o  التدريس وهى جزء من متطلبات الترقى لكافة أعضاء هيئة التدريسبحوث أعضاء هيئة. 
o بحوث وابتكارات الدراسين في برامج الدراسات العليا في األكاديمية. 
o  البحوث التطبيقة لباحثين تحت إشراف وحدة البحث العلمى واالبتكار ومركز التميز

 . العلمى
 

امت األكاديمية بعقد العديد من المؤتمرات وفى إطار هذا الحرص على االهتمام بالبحث العلمى ق

العلمية والتقدم للحصول على عدد من المنح في مجال البحث العلمي وعقدت العديد من االتفاقيات 

ونتيجة لذلك تطورت اعداد األبحاث . الدولية كما تم انشاء عدد من الكيانات المعنية بالبحث العلمى

ئة التدريس وظهرت العديد من البحوث التطبيقية في كافة واألوراق العملية المقدمة من أعضاء هي

المجاالت األمر الذي أدي إلي تقدم األكاديمية في الترتيب العلمي بين الجامعات المحلية والعربية 

 .والعالمية

 المؤتمرات العلمية والندوات
 المؤتمر السنوي األربعين لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا 

نظمت األكاديمية المؤتمر  
السنوي األربعين لرابطة العلماء 
المصريين في أمريكا وكندا 

نقل التحديات العلمية " بعنوان 
والتكنولوجية الصاعدة في مصر 
الحديثة والعالم العربي بحضور 

عام لجامعة الدول لمعالي االمين ا
العربية ووزيري البحث العلمي 
والتخطيط ورئيس المجلس األعلى 

للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ورئيسي رابطتي العلماء المصريين بكندا والواليات 
 . المتحدة
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 الدولي األول للحوسبة والمعلوماتيةمؤتمر ال  

بالتعاون مع جامعة حلوان  نظمت األكاديميةتحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي 

" بمشاركة عدد من الجامعات العربية والدولية من دول  والمعلوماتية للحوسبة المؤتمر الدولي األول

 -فلسطين -ليبيا -الجزائر -ازربيجان -الهند -كوريا  -ماليزيا -كنــــدا -بلغاريا -البرازيل -ايطاليــــــا

 ".األردن

  

  تصحيح منظومة النقل والحد من الحوادث" ندوة"  

حيح منظومة تص" ندوة بعنوان  األكاديمية نظمت

بحضــــور وزيـــــر النقل "  النقل والحد من الحوادث

البحث العلمي ورئيس  أكاديمية المصري ورئيس

مجلس الوزراء المصري األسبق وذلك بمقر 

 . األكاديمية بالقاهرة
 

  التصريح اإللكتروني للسفن واستخدام مفهوم النافذة الواحدة" ندوة"  

وم ــدام مفهـــــــــي للسفن واستخــــــــــــالتصريح اإللكترون"ندوة وطنية بعنوان  نظمت األكاديمية

 .بمقر األكاديمية باإلسكندرية )IMO( الدولية  البحريةالمنظمة  اون معـبالتع" ذة الواحدةـالناف

 

  ورشة العمل الخامسة للسياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط"IMP-
MED"ومؤتمر" FEMIP 12"  الخاص باالقتصاد األزرق"Blue Economy"  

-IMP"ط ـــــر المتوســــــة المتكاملة للبحـالمشاركة في ورشة العمل الخامسة للسياسة البحري

MED"ومؤتمر" FEMIP 12 " الخاص باالقتصاد األزرق"Blue Economy"  التي عقدت

رئيس الوزراء  األوروبي بحضور ارـية وبنك االستثمة الدولـــــة البحريـــــباليونان برعاية المنظم

 وبــــال وجنـــــاون بين دول شمــالمتوسط لدعم التع اليوناني وعدد من وزراء النقل بدول

 .المتوسط


