
2016إنجازات القطاع البحرى خالل عام 



االعتمادات: أوال

ZEVA األماني-اعتماد مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بهانوفر

لوجيا برامج البكالوريوس التي تمنحها كلية النقل البحري والتكنو
حريةفي تكنولوجيا النقل البحري وبرامج تكنولوجيا الهندسة الب

برنامج ماجستير تكنولوجيا النقل البحري تخصص إدارة 
االسطول والسالمة البحرية



(تابع)االعتمادات 

BRMودورة إدارة موارد برج المراقبة ECDISاعتماد شهادات دورة منظومة التوقيع المالحي 
من حكومة ليبريا

من هيئة حصول معهد السالمة على اعلى نسبة تنفيذ واستجابة للتعديالت الجوهرية المطلوبة
OPITO  كافة المعاهد على مستوى العالم التي قد تم تقيمها واعتمادها في هذا الوقتبين

السالمةلمعهد  OSHASتجديد مواصفة 

International Yacht Trainingاعتماد الشهادات الخاصة باليخوت من منظمة 

 ISO 9001-2008بدالً من  ISO 9001-2015تطبيق نظام الجودة طبقا ً للمواصفة 



(تابع)االعتمادات 

االنتهاء من إعداد الملف الخاص باعتماد برامج المساحة البحرية وارساله لمنظمة المساحة 
العتماده IHOالبحرية الدولية 

ومخاطبة  ISO 9001, 14001, 18000جاري اعتماد برامج الغوص للحصول على شهادة الـ 

ً  ADCIومنظمة IDSAمنظمة  للحصول على اعتماد البرنامج دوليا

للبدء في ية اإلعداد للترتيبات الخاصة بزيارة اللجنة المشكلة من المجلس األعلى للجامعات المصر

البحرية إجراءات معادلة درجة البكالوريوس في تكنولوجيا النقل البحري وتكنولوجيا الهندسة
والكهرباء البحرية بجميع مساراتها التي تمنحها كلية النقل البحرى والتكنولوجيا



البروتوكوالت: ثانيا

ة مرسك للتدريب  تم تفعيل البروتوكول المبرم بين األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشرك
لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا" Maersk Offshore Familiarization"لعقد دورة 

فة التعليم والتدريب البحري لكافي  City Of Glasgowعمل مذكرة تفاهم بين االكاديمية وجامعة 

القطاعات البحرية باألكاديمية عن طريق معهد السالمة البحرية

ي وشركة  ميرسك  توقيع اتفاقية شراكة بين األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر
للتدريب لتقديم دورات الحفاظ على الموقع الديناميكى مع مجمع الحاويات المتكامل

كة  ماراديف توقيع اتفاقية شراكة بين األكاديمية وشركة ميرسك  وشركة جنرال اليكتريك  وشر
البحرية

البحرتوقيع اتفاقية مع شركة نيبتون لبرامج تدريب اليخوت التابعه لمعهد التدريب ب



(تابع)البروتوكوالت

City Unity Collegeبين األكاديمية و جامعة اتفاقية تعاون 

وقيام معهد  ”Zohr“ارساء العطاء لألكاديمية في مناقصة تأهيل العاملين بالمشروع القومي لحقل 

السالمة البحرية بعقد كافة برامج السالمة وادارة السالمة الخاصة بهذا المشروع

المصايدتفعيل إتفاق التعاون الموقع بين األكاديمية العربية والمعهد القومى لعلوم البحار و

لدوليةتوثيق التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون التقنى الموقعة مع الجامعة البحرية ا

الدولية توثيق التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون التقنى الموقعة مع المنظمة البحرية



الدورات: ثالثا

إدارة تجديد الشهادات البحرية
عدد الدارسينانتهاء الدورةبدء الدورةالمكان

201658مايو 201615ابريل 29دورة أبو ظبي

201681يونية 20162مايو20دورة بورتسودان

201626أغسطس 201618أغسطس 3(فرع الشيراتون)دورة القاهرة 

201622أكتوبر 201618أكتوبر 6دورة أبو ظبي

201622نوفمبر 201618نوفمبر 5(القرية الذكية)دورة القاهرة 

2016439ديسمبر 201624نوفمبر 5دورة الالذقية

201717يناير20164ديسمبر 25دورة الدمام

643االجمالى



(تابع)الدورات 

إدارة الدورات البحرية المتخصصة
عدد الدارسينعدد الدوراتانتهاء الدورةبدء الدورةالجهة

17/4/201615/5/2016660دورات شركة الزامل

دورات الهيئة المصرية لسالمة المالحة 

البحرية
8/5/201617/7/2016728

31/1/201613/3/2016212شركة بترول بالعيم

14/8/201624/11/2016350شركة المالحة العربية المتحدة

15/1/201719/1/2017211فرع االكاديمية بالالذقية

20161االجمالى



(تابع)الدورات 

المعهد اإلقليمي لألمن البحري

عدد المتدربينعدد الدوراتنوع الدورة

متدرب5879دورة تدريبية344دورة تدريبية داخل دولة المقر

متدرب779دورة تدريبية26دورة تدريبية خارج دولة المقر

مرفق مينائي33موانئ3المراجعة التجديدية والمراجعة المتوسطة

سفينة77ةإعداد الخطة االمنية واعداد البيانات العملي

4506691االجمالى



(تابع)الدورات 

مجمع المحاكيات المتكامل

عدد المتدربينعدد الدوراتالقسم

41174قسم المحاكيات الحفاظ على الموقع الديناميكي

1141734قسم المحاكيات البحرية

45357قسم الغاز الطبيعي والبتروكيماويات

711149قسم االتصاالت والحاسبات

41887قسم حماية البيئة وإدارة األزمات

3124301االجمالى



(تابع)الدورات 

معهد السالمة البحرية

عدد المتدربينعدد الدوراتالدورة

141721465دورات تدربية

231نتدريب وتنمية مهارات ورفع مستوى اداء العاملي
عضو هيئة تدريس88

موظف143

164821696االجمالى



(تابع)الدورات 

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

338دورة65بقسم الدورات الخاصة والمحاكيات

1دورة1ةببرنامج األرصاد والمساحة البحري

71دورة19ببرنامج الغوص

85410االجمالى



(تابع)الدورات 

المنتدى الدولي للنقل البحري

امتحان 88مارلينزإمتحان

دارس40دورة13مارلينزإلمتحاناعداددورات

10140االجمالى



(تابع)الدورات 

معهد تدريب الموانئ

عدد المتدربينعدد الدوراتنوع الدورة

2217دورة الدورات االساسية للبحارة

لصةةالش شةةركة( مسةةتوي الةةدعم)دورات الحتميةةة

ميرسك العالمية بدولة انجوال 
2640

دورات مخططةةةةةةة لهيئةةةةةةة المةةةةةةوانئ البحريةةةةةةة 

السودانية 
775

لهيئةةة دورة غيةةر مخططةةة ومحاكيةةات األونةةا  

الموانئ البحرية السودانية 
27128

62460االجمالى



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

:المشاركة فى كال من

2016فبراير المنتدى العربي للشباب الذي أقيم بمكتبة اإلسكندرية 

2016مارس (  51)اجتماع مجلس إدارة اتحاد الموانئ العربية رقم 

2016مارس منتدى الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 

2016مارس .اجتماعات اللجنة المصرية التونسية بقطاع النقل البحري

بمقر أعمال اإلجتماع المشترك للجنة الفنية للنقل البرى والبحرى ومتعدد الوسائط

األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
2016مارس

2016ابريل 56أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الدورة 

2016مايو ورشة العمل الوطنية حول تطبيق مخطط المراجعة اإللزامية على مصر 



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

:المشاركة فى كال من

2016يوليو 116اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية الدورة 

2016سبتمبر عضوية وأعمال اللجنة المنظمة لالحتفال باليوم البحري العالمي

بمقر أعمال اإلجتماع المشترك للجنة الفنية للنقل البرى والبحرى ومتعدد الوسائط

األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
2016سبتمبر 

2016اكتوبر ة االجتماع السابع عشر للجنة تنمية المهارات البشرية بإتحاد الموانئ العربي

2016اكتوبر 57أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الدورة 

2016اكتوبر 29أعمال مجلس وزراء النقل العرب الدورة 

2016ديسمبر 117اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية الدورة 



التعاون المحلى واألقليمى والدولى: رابعا

تقل للتعليم المشاركة فى اعتماد المنظمة البحرية الدولية لملف جمهورية مصر العربية للتقيم المس
والتدريب البحرى

لتجديد االعتراف بالشهادات البحرية المصريةاالوربيةالمشاركة فى تجديد اعتماد  المفوضية 

المشاركة فى المراجعه االلزامية لجمهورية مصر العربية



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

كة باجتماعات متابعة انعقاد لجان األكاديمية الفنية المناظرة للجان المنظمة البحرية الدولية والمشار

جامعة الدول اللجان بمقر المنظمة وارسال تقارير فنية عن نتائج االجتماعات التالية لألمانة العامة ل
العربية للتعميم على الدول العربية

2016فبراير 20165فبراير HTW 31اللجنة الفرعية للعنصر البشري والتدريب والخفارة 

2016ابريل 20168ابريل FAL 40 4التسهيالتلجنة 

2016ابريل 201622ابريل MEPC 6918لجنة حماية البيئة البحرية 

2016مايو 201620مايو MSC 9611لجنة السالمة البحرية 

2016اكتوبر 201612اكتوبر TC 6610لجنة التعاون التقني 

2016اكتوبر 201628اكتوبر MEPC 7022لجنة حماية البيئة البحرية 

2016نوفمبر 201625نوفمبر MSC 9721لجنة السالمة البحرية 



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة من األكاديمية العربية ووزارة النقل 
2016والمنظمة البحرية الدولية لعام 

43في األكاديمية العربية حيث تم توعية عربية للمرأة بالقطاع البحرىعقدت ورشة عمل 
الميناءمسئولة عربية رفيعة المستوى بشأن التكنولوجيا واألثار األمنية للخدمات اللوجستية ب

ومركزمساعدة فنية استشارية من خبراء المنظمة البحرية الدولية لتسهيل إنشاء إطار عربى 
عربى  مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية

إنعقاد ورشة العمل الوطنية حول تطبيق مخطط المراجعة اإللزامية على جمهورية مصر 
العربية والتى نفذها خبراء المنظمة البحرية الدولية

حرية قيام خبراء المنظمة البحرية الدولية بتنفيذ مهمة إستشارية بشأن صياغة التشريعات الب
الوطنية إلعداد جمهورية مصر العربية لزيارة مراجعى المنظمة البحرية الدولية



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

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

نهر تدريب العاملين بجهاز شئون البيئة المصري على تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة ب
النيل

عمل ورشة عمل بالقسم مع الشركة العربية ألنابيب البترول سوميد لدراسة انشاء 
مراكز مكافحة تلوث في مناطق مرور خطوط األنابيب بنهر النيل



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

معهد تدريب الموانئ 

وم مشاركة المعهد في اليوم البحري العالمي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ي
.2016سبتمبر 25

التطورات الحديثة في إدارة )تنظيم المؤتمر الثامن للحاويات ببورسودان بعنوان 
2016فبراير 08-07(وتشغيل موانئ الحاويات في ظل المنافسة العالمية

الجودة في )تنظيم ورشة عمل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان 
2016فبراير 22–21يومي ( الموانئ

-13والذي عقد في الفترة من " نحو الموانئ الذكية" تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان 
باإلسكندرية2016مارس 15



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

معهد تدريب الموانئ

(  التوجهات اإلستراتيجية في صناعة النقل البحري)تنظيم ورشة عمل تحت عنوان
بمدينة العقبة األردنية2016أبريل 26في 

الفرص المتاحة لهيئات الموانئ وشركات قطاع )نظم المعهد ورشة عمل بعنوان 
مايو 11وذلك يوم األربعاء الموافق ( النقل البحري في تنمية محور قناة السويس

بفندق هلنان بورسعيد2016

، تحت 2016شارك معهد تدريب الموانئ بمهرجان اليوم البحري العالمي 
، وعقد في  مدينة الخبر خالل "النقل البحري ال غنى عنه في العالم"شعار 

2016سبتمبر 29-25الفترة من 

(  2020الرؤى اإلستراتيجية لتنمية الموانئ المصرية )تنظيم ورشة عمل بعنوان
، بفندق هيلتون جرين بالزا اإلسكندرية2016أكتوبر 10يوم االثنين 



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

مجمع خدمة الصناعه

يوم (  فرص وتحديات-صناعة بناء السفن)تنظيم فعاليات ورشة عمل بعنوان 
ببورسعيد2016فبراير 4الخميس الموافق

–ناعة التعليم الفني ودورة في تلبية احتياجات الص) تنظيم منتدى األكاديمية الثاني 
( التقنية والنظرة المجتمعية



(تابع)والدولى التعاون المحلى واألقليمى 

معهد التدريب بالبحر

تم عمل مناورة حريق بالتعاون مع القوات البحرية اللبنانية وطقم الدفاع المدني 
وا اللبناني والصليب األحمر وحضرها لفيف من السادة المسئولين بدولة لبنان وأشاد

بمستوى اداء طاقم السفينة والطالب

بالمشاركة في أكبر معرض بحري في العالم " 4"قامت سفينة التدريب عايدة 
بباسدونيا باليونان

أثناء رسوها في ميناء ليماسول بقبرص مجموعة من " 4عايدة "استقبلت السفينة 
كبرى شركات المالحة وشركات إدارة السفن



الدراسات العليا  والبحث العلمى: خامسا

وراه خريج في برنامج الماجستير وخريج واحد في برنامج الدكت33إتمام مناقشات وتخريج عدد 
2015دكتوراه منذ فبراير 7ومناقشة مقترح 

رنامج زيادة اعداد المقبولين والمسجلين في الدرجات العلمية المختلفة على النحو التالي ب

، برنامج %150بنسبة زيادة 39دارس واجمالي المسجلين 13الماجستير عدد الدارسين الجدد 
%150دارس بنسبة زيادة 20دارسين واجمالي المسجلين 8الدكتوراه الدارسين الجدد 

لعضوي هيئة 2017-2016توفير منحتين دراسيتين لدراسة الماجستير بالجامعة البحرية الدولية 
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



االنشطة الطالبية: سادسا

رية في طالب في البرنامج الصيفي للتبادل الطالبي مع جامعة شنغهاي البح( 4)تم اشتراك عدد 

طالب من قسم 1/ طالبة من قسم المالحة البحرية 1+ طالب 2)2016الصين خالل صيف 
(تكنولوجيا الهندسة البحرية

–هيئات -شركات)في جهات خارجية ( 14)طالب في ( 150)تم تنفيذ التدريب الصيفي لعدد 
داخل جمهورية مصر العربية( مؤسسات

طالب لشركات وهيئات ومؤسسات داخل جمهورية ( 350)زيارة علمية لعدد ( 16)تم تنفيذ 
مصر العربي



اعضاء هيئة التدريس: سابعا

عضو هيئة تدريس14تم ترقية عدد 

عدد أعضاء هيئة التدريس الترقية الى الدرجة م

2 1محاضر اول ف  1

1 3محاضر أول ف  2

9 محاضر ثان 3

1 محاضر ثالث 4

1 معيد 5



(تابع)اعضاء هيئة التدريس 

من 40ة قدرات تم االعداد والتنفيذ لدورات بحرية متخصصة فى التعليم والتدريب البحرى لتنمي

يئة السادة أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري بالمشاركة مع مركز تنمية قدرات أعضاء ه
التدريس

العدداسم الدورةالكود

6.09Training the Instructors in Maritime Institutions13

6.10Train the simulator Trainer15

3.12Assessment, Examination and Certification of Seafarers12



(تابع)اعضاء هيئة التدريس 

أعضاء هيئة تدريس على درجة الماجستير8حصول 

تم عمل وتحديث قاعدة بيانات بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري

بعبء -التابعين لكيانات غير تعليمية-عضو هيئة تدريس بالقطاع البحري )16(تحميل عدد 

تعليمي بكلية النقل البحري والتكنولوجيا وبمهعد الدراسات التأهيلية

ة باألكاديمية االنتهاء من تنفيذ دراسة أوضاع  اعضاء هيئة التدريس  بالمراكز التنظيمية المختلف

231ة رقم رئيس األكاديمي/ والتي ال تمنح درجة البكالوريوس بناًء على قرار األستاذ الدكتور
2016لسنة 



الخريجيينشئون: ثامنا

 Arab Mariner”إصدار العدد األول من النشرة الدورية النصف سنوية تحت مسمى
Newsletter” طة ، والمتخصصة بنشر األخبار البحرية العالمية وأيضاً أنش2016في يونيو

ية واألفريقية القطاع البحري، وقد حصلت على نسبة نجاح كبيرة وتم التوزيع بمصر والدول العرب
ودول البحر المتوسط، مما أدى الى التحفيز إلصدار العدد الثاني من النشرة

تدريب طلبةتعيين ضابط ومهندس

Alexandria Crewing Agency1005

NCC Marine 678

Interorint4

Bourbon Offshore110

United Arab Shipping Company22



الشئون البحرية: تاسعا

انشاء موقع الكترونى موحد للقطاع

نية البحرى وتحديث المواقع االلكترو
لجميع الكيانات البحرية

عمل كتالوج موحد للقطاع البحرى 
يضم جميع الكيانات البحرية

عمل كتالوج موحد للدورات البحرية
للقطاع البحرى

رات توحيد سياسة التسعير لجميع دو
القطاع البحرى



شكرا لحسن المتابعة


