بيان إعالمى بشأن
المؤتمر الصحفى الخاص باإلحتفال بتوقيع
إتفاقية تعاون مشترك بين األكاديمية وجامعة عين شمس
عقدت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أمس الثالثاء الموافق  10سبتمبر
" 2013مؤتمراً صحفيا ً" خاص باإلحتفال بتوقيع إتفاقيات التعاون المشترك بين األكاديمية العربية
وجامعة عين شمس ،وذلك بمقر األكاديمية العربية  -بالقاهرة (فرع الشيراتون).
وذلك بحضور ممثلى كال طرفين وهما:
 -األستاذ الدكتور /حسين عيسى

رئيس جامعة عين شمس

 -األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية

 لفيف من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العلمية الهامة حيث تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
وجامعة عين شمس تتضمن ثالث إتفاقيات حول التعاون العلمى المثمر بينهما تتمثل فيما يلى :
اإلتفاقية األولى  :بين كلية الحقوق جامعة عين شمس وكلية النقل الدولى واللوجيستيات باألكاديمية بالقاهرة
اإلتفاقية الثانية  :بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومعهد النقل الدولى واللوجستيات باألكاديمية بالقاهرة
اإلتفاقية الثالثة  :بين كلية التجارة جامعة عين شمس ومعهد النقل الدولى واللوجستيات باألكاديمية بالقاهرة
ومن جانبه أبدى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية سعادته
بالشراكة والتعاون العلمى بين األكاديمية العربية وجامعة عين شمس مؤكداً أن التعاون العلمى واإلتفاقيات
التى أبرمت بين األكاديمية وجامعة عين شمس ستجعلنا نقدم العديد من الخدمات لمصر والوطن العربى،
وأن األكاديمية بدورها كمنظمة عربية متخصصة على أرض مصر لخدمة الوطن العربى حريصة دائما ً
على التعاون مع الجامعات المصرية المتخصصة والمشاركة فى العديد من المجاالت التى سيكون لها دور
إيجابى فى الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس األكاديمية أن التعاون بين األكاديمية وجامعة عين شمس فى كافة التخصصات المذكورة
باإلتفاقية سيجعلنا نقدم الكثير وتحقيق التقدم فى مجال البحث العلمى لما بداخل األكاديمية من مبانى علمية
متطورة ومعامل ومحاكيات وأن حرص األكاديمية على التقدم بات واضحا ً بعد حصول العديد من أبنائها
وطالبها على مراكز متقدمة دوليا ً باإلضافة إلى فوزهم فى مسابقة البرمجيات.
كما أشار رئيس األكاديمية أن الطالب لديه حقوق كثيرة فى أعناقنا وأن اإلتفاقيات التى تبرمها
األكاديمية مع العديد من الجامعات ومع جامعة عين شمس اليوم تؤكد إستمرار رسالة األكاديمية فى خدمة
الطالب بمصر والوطن العربى مشيراً إلى أن جميع التخصصات المتاحة باألكاديمية حاصلة على جميع
اإلعتمادات حتى تتمكن من تقديم التقدم العلمى إلى الوطن العربى.
وأنهى رئيس األكاديمية حديثه بأن جامعة عين شمس جامعة فريدة من نوعها ،وأنه ليس غريب عليها
خاصة وأنه قام بالتدريس بها واإلشراف على العديد من الرسائل العلمية بها ،مشيراً إلى أن الفترة المقبلة
ستشهد العديد من اإلتفاقيات اآلخرى بين األكاديمية وجامعة عين شمس.
وفى سياق متصل أكد األستاذ الدكتور /حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس سعادته بوجوده فى
رحاب األكاديمية العربية لإلعالن عن إتفاقية جامعة عين شمس واألكاديمية والذى يعتبر نفسه ليس غريبا ً
عنها ألنه قام بالتدريس داخلها بفرعى الشيراتون والدقى فى وقت سابق ،مشيراً إلى أن جامعة عين شمس
قامت بالعديد من اإلتفاقيات مع العديد من الجامعات وأن ما حدث اليوم إستكماالً لهدف جامعة عين شمس
فى المشاركة والتواصل وعقد اإلتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية لما له من تأثير فى العملية
العلمية فى مصر مؤكداً أن األكاديمية العربية لها باع طويل فى مجال البحث العلمى وجميع التخصصات
العلمية التى ال تخدم مصر فقط بل الوطن العربى بأكمله.
وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن هناك ثورة علمية تحدث فى العالم حيث أن الجامعات الدولية
واألوروبية تحرص حاليا ً على التعاون العلمى والمشاركة وعقد اإلتفاقيات مشيراً إلى أن توقيع اإلتفاقيات
مع األكاديمية سيجعلنا نواكب العصر والتقدم العلمى الملحوظ وأن الفترة المقبلة سترى العديد من
اإلتفاقيات بين جامعة عين شمس واألكاديمية العربية.

