
2018إنجازات القطاع البحرى خالل عام 



االعتمادات: اوال

الية حصول معهد السالمة البحرية على إعتماد البرامج الت
(OPITO)من منظمة األوبيتو العالمية 

(MEMIR)إدارة حاالت الطوارئ الحرجة على المنصات البحرية 

(OIM CE)اعداد مدير المنصة البحرية لقيادة حاالت الطوارئ الحرجة 

الخاص بنظام إدارة الجودة ( 9001)حصول مركز الفندقة البحرية على كالً من شهادة االيزو 

الخاصة بنظام إدارة سالمة الغذاء( 22000)وشهادة االيزو 



(تابع)االعتمادات 

هدالمعمنالمعتمدةالديناميكىالموقععلىالحفاظحاكياتماعتماد
Nauticalالبريطانىالبحرى Instituteللتدريبالقاهرةبمركز

والمحاكياتالبحرى

البحرىالمعهدمنمعتمدكمحاضريحيىشريفالرباناعتماد
البريطانى

منةالمعتمدالديناميكىالموقععلىالحفاظحاكياتماعتمادتجديد
Nauticalالبريطانىالبحرىالمعهد Instituteالمحاكياتبمجمع

باالسكندريةالمتكامل



(تابع)االعتمادات 

كلية تكنولوجيا المصايد واإلستزراع المائي

ص بتقرير تحديث ملف كلية تكنولوجيا المصايد واإلستزراع المائي الخا
مسارات تعليمية 4الجديد مع استحداث " Status Report"الحالة 

امعاتجديدة وذلك لتجديد معادلة البكالوريوس من المجلس األعلى للج

ريقياإلفاإلتحادمستوىعلىللمصايدتميزكمركزلالعتمادالتقدم



البروتوكوالت: ثانيا

النفطناقالتةوشركالبحريوالنقلوالتكنولوجياللعلومالعربيةاألكاديميةبينإتفاقيةتوقيع
اإلسكندرية-قيربابىاألكاديميةبمقرالعراقية،

الهاشميةةاألردنيالمملكة–الموانئوتشغيلإلدارةالعقبةشركةبينالتعاونبروتوكولتوقيع

الموانئتدريبمعهد–والتكنولوجياللعلومالعربيةواألكاديمية

العالقةلتوطيدوذلكMESSAوشركةالبحرىللنقلالدولىالمنتدىبينتعاوناتفاقيةتوقيع

بالسعوديةأرامكولشركةالتابعةبحرىشركةمع

بتروليةالللخدماتسماوشركةالعالميةميرسكوشركةاألكاديميةبينتعاونإتفاقيةتوقيع

-ندبورجسيفبمدينةبالشيراتون،األكاديميةبمقرالبحريالمحاكياتمجمعإلنشاءوالبحريه
الدنمارك



(تابع)البروتوكوالت

البحريةةالفندقومركزباإلسكندريةالجونوفندقمنتجعبينمشتركتعاونإتفاقيةتوقيع
.الطالبلتدريب

ياتمحاكوتجديدلتطويرومعداتأجهزةاحدثوتدريبوتشغيلوتركيبتوريدعقدتوقيع
شركاتإحدىTRANSAS/شركةالسادةخاللومنGMDSSوالـالمتكاملالمحاكياتمجمع

العالميةWARTSILAمجموعة

عنراسةدإلعدادالمصرية،النقلوزارةمعاإلستشاريةالخدماتمجالفىتعاونإتفاقيةتوقيع
2030حتىالمصريةالتجاريةللموانئشاملمخطط

البحريوالنقلوالتكنولوجياللعلومالعربيةاألكاديميةبيناألكاديمىللتعاونمذكرةتوقيع
سنوات5ةمدل"WMU"الدوليةالبحريةوالجامعة

أوراسكوم)رتوريزبيتشطاباوفنادقالبحريةالفندقةمركزبينمشتركتعاونإتفاقيةتوقيع
الطالبلتدريبطابا-(جروب



الدورات: ثالثا

إدارة تجديد الشهادات البحرية
عدد الدارسينالتاريخالمكان

201810مارس  KOCدورة شركة 

201862مارس دورة الالذقية

201810ابريل  KOCدورة شركة 

20184ابريل KOTCشركة 

20187يوليو Aramcoشركة 

20184اغسطس ةهيئة الموانئ الكيني

20187سبتمبر شركة بترول بالعيم

2018136اكتوبر دورة الالذقية

20182أكتوبر Chevronشركة 

242االجمالى



(تابع)الدورات 

إدارة الدورات البحرية المتخصصة

عدد الدارسينعدد الدوراتالجهة

Gesco34شركة

528بالعيمبترولشركةدورات

21611العراقلموانىالعامةالشركةدورات

112االستراليةالكويتمؤسسة

30655االجمالى



(تابع)الدورات 

المعهد اإلقليمي لألمن البحري

عدد المتدربينعدد الدوراتنوع الدورة

متدرب4344تدريبيةدورة 134دورة تدريبية داخل دولة المقر

متدرب370تدريبيةدورة 11دورة تدريبية خارج دولة المقر

مرفق مينائي28موانئ3المراجعة التجديدية والمراجعة المتوسطة

سفينة34ةإعداد الخطة االمنية واعداد البيانات العملي



(تابع)الدورات 

مجمع المحاكيات المتكامل

نعدد المتدربيعدد الدوراتالقسم

68263قسم المحاكيات الحفاظ على الموقع الديناميكي

1341597قسم المحاكيات البحرية

83265قسم الغاز الطبيعي والبتروكيماويات

57870قسم االتصاالت والحاسبات

33575قسم حماية البيئة وإدارة األزمات

3753570االجمالى



(تابع)الدورات 

معهد السالمة البحرية

عدد المتدربينعدد الدوراتالدورة

147016424دورات تدربية



(تابع)الدورات 

معهد الدراسات التاهيلية البحرية
عدد المتدربينعدد الدوراتالدورة

10542الشهادات البحرية

16526الشهادات الهندسية

44701(بحرى)تحديث المعرفة 

34356(هندسى)تحديث المعرفة 

38465الدورات الحتميه

36206الدورات التخصيصية

1630الدورات التأهيلية المكثفة

15(بحرى ) تحويل مسار السلكى 

15ضابط مناوب على سفن الصيد

3134تجديد شهادات خارج المقر

1992961االجمالى



(تابع)الدورات 

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

نعدد المتدربيعدد الدوراتالدورات

81582الدورات الخاصة والمحاكياتقسم 

241األرصاد والمساحة البحريةبرنامج 

16129الغوصبرنامج 

99752االجمالى



(تابع)الدورات 

جهاز االمتحانات

اجمالىالفئة

175ربان

288ضباطكبير

488ثانضابط

126ثالثضابط

140مهندسينكبير

280ثانمهندس

296ثالثمهندس

ETO84

1877االجمالى



(تابع)الدورات 

معهد تدريب الموانى
عدد المتدربينعدد الدوراتالدورة

2283338دورات تدريبية



(تابع)الدورات 

المنتدى الدولي للنقل البحري

امتحان24مارلينزإمتحان

دورة2مارلينزإلمتحاناعداددورات



البحريةجامعةالأمناءبمجلسكعضواألكاديميةرئيس/الدكتوراألستاذسعادةتعيينبتجديدالدوليةالبحريةالمنظمةعامأمين/السيدقام
2022يناير31حتىسنواتثالثلفترةالتوالىعلىالثانيةللمرةالدوليةالبحريةللمنظمةالتابعةالدولية

خاللالقادمةالدورةعنالتواليعلىالثانيةوللمرة"IAMU"البحريةالجامعاتإلتحادالتنفيذيالمجلسلعضويةاألكاديميةانضمام

2020مارسنهايةوحتى2018إبريلمنالفترة

التعاون المحلى واألقليمى والدولى: رابعا

اديميةألكلالرئيسىمقرلللسعادتهالمرافقوالوفدالدوليةالبحريةللمنظمةالعاماألمين–ليمتاككي/األستاذالسيدسعادةزيارة

ألكاديميةلالرئيسىمقرلل،"IAMU"البحريةالجامعاتإلتحادالتنفيذيالمدير–ناكازاواتاكيشي/الدكتوراألستاذسعادةزيارة

نوالوطبمصرالبحريالنقلصناعةخبراءيضموالذىوالتكنولوجياالبحرىالنقلكليةل(3/2018)الثالثاالستشاريالمجلسانعقاد
العربي



(تابع)والدولى المحلى واألقليمى التعاون 

لألكاديميةالتنظيمىالهيكلضمنليكون"البحريةالحوادثفىللمساهمةاإلستشارىالعربىالمركز"إنشاء

باألكاديميةالدوليةالبحريةالمنظمةبمجمعالبحرىالقطاعفىالعربيةالمرأةلرابطةالعامةلالمانةمقر"إنشاء

ً باألكاديميةالدوليةالبحريةالمنظمةخبراءبواسطةتدريبيةدورةتنفيذ منمحاضر15لتدريب(6.09)رقمالنموذجيةالدورةلمعاييروفقا
العربيةاألكاديميةمنمحاضرين8و(وتونسالمغربليبيا،لبنان،األردن،الجزائر،مصر،)هىعربيةدولسبعة

الوطنيةالخدمةفىالمشاركةتهدفبرامجالبحريةالسالمةمعهدعقد
Airبرنامج• Crew Ditching and Survivalالمصريةالجويةالقواتضباطمن67لعدد.

H2Sبرنامج• awarenessزهربحقلالعاملينمن1307لعدد

األوناشومحاكياتالبحريالنقلمجاالتفيالسودانيةالموانئلهيئةمخططةتدريبيةدورة(11)عددتنفيذتم

دارس611بواقعالعرقلموانىالعامةللشركةتدريبيةدورة(21)عددتنفيذتم



انشطة المنظمه البحرية الدولية

وليةالدالبحريةالمنظمةللجانالمناظرةالفنيةاألكاديميةلجانومشاركهمتابعة

المشاركالفترةاللجنة

أسامه الفقى/ مهندس2018فبراير23–19(5)الدورة اللجنة الفرعية للمالحة واالتصاالت والبحث واإلنقاذ

محمد السالمى/ ربان2018إبريل 13–9(72)اللجنة حماية البيئة البحرية الدورة 

طارق أبو العال/ دكتور2018إبريل 25-23(105)القانونية الدورة اللجنة

حمحيى الساي/ دكتور2018يونيو 8-5(42)التيسير الدورة لجنة

عماد خفاجى/ ربان2018يونيو 22-18(68)لجنة التعاون التقنى الدورة 

محمد رويحل/ ربان2018أكتوبر 26-22(73)جنة حماية البيئة البحرية الدورة 

أحمد شرابية/ ربان2018نوفمبر 23-19(121)لجنة السالمة البحرية الدورة 



 ”Class “Aمناورات السفن محاكى •
”Class “Aالقاطرات البحرية محاكى •
”Class “Bالقاطرات البحرية محاكى •
.VTMS Labمعمل إدارة خدمات مرور السفن •
.GMDSS Labمعِامل االتصاالت البحرية •

التحديث والتطوير: خامسا

المحاكيات المتكامل باإلسكندريةمجمع 



(تابع)التحديث والتطوير 

سما جروببمقر األكاديمية بالشيراتون بالتعاون مع شركة ميرسك تريننج وشركه-إنشاء مركز التدريب البحري واألوفشور بالقاهرة

Class A (360o)محاكى مناورات السفن •
Class B( كونجسبرج)محاكى الحفاظ على الموقع الديناميكى •
معمل الحفاظ على الموقع الديناميكى•

واآلربامعمل الخرائط اإللكترونية والرادار •



(تابع)التحديث والتطوير 

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

الجهدكهرباءفىمتخصصمعملأولوهوالسفنكهرباءمعملإنشاء
األوسطالشرقمنطقةفىالسفنعلىالعاليوالجهدالمنخفض

األوربياالتحادمنبتمويلالبيئيةالدراساتمعملانشاء
(ERASMUS+).منومجموعةكمبيوترجهاز15علىيحتويالمعمل

GIS)البرامجأحدث + Remote Sensing)دراسةفيالستخدامها
البيئةعلىوتأثيرهاالمناخيةالتغيرات



الندوات وورش العمل: سادسا

نىالمواتدريب معهد 

ريطانيةالبالجامعةمعبالتعاون(الموانيفيالمستدامةالتنميةلتحقيقالعالميةالتوجهات):بعنوانعملورشةتنظيم

بورسعيدباألكاديميةفرعمعبالتعاون(التنافسيةقدرتهاوزيادةالمصريةالموانئتطويرسبل):بعنوانعملورشةتنظيم

مركز شئون الخريجيين

Shipping"عنوانتحتبحريةعملورشةعقد Agency Operational Aspects"كالركسونشركةلدىللعاملين
باإلسكندريةالشركةبمقر

Safety"عنوانتحتبحريةعملورشةعقد and Environmental Aspects"دبىمدينةسلطةلدىللعاملين
بدبىالسلطةبمقرالمالحية



قيربأبىالرئيسىمقرالب،"العربيالبحريالتكتلعملورشة"فعالياتاألكاديميةإستضافت

التجاريةئللموانالشاملالمخططإعداددراسة"عنعملورشةفعالياتفيالبحريوالنقلوالتكنولوجياللعلومالعربيةاالكاديميةشاركت
،"2030عامحتىالمصرية

(تابع)الندوات وورش العمل 

األوسطقوالشروالصيناألقصىللشرقالفرنسيةوالتصنيفاألشرافهيئةمعندوةعلميةوالتكنولوجياالبحرىالنقلكليةنظمت
"Bureau Veritas – BV"للعمالءالحديثةاألكترونيةوالخدماتالهيئةتعديالتلمناقشة

Finalبعنوانالعملورشةفعالياتفيطنبلكريمالدكتورشارك Workshop of the Urban Climate Lab Project(مانيةلاالالهيئة

(DAAdالثقافيللتبادل

السمكيةالمخزوناتتقييممجالفىوالزراعةاألغذيةمنظمةبرعايةعملورشةالسمكىواالستزراعالمصايدكليةعقدت



المؤتمرات والفعاليات الدولية: سابعا

:في اآلتىالموانئتدريب معهد شارك 

واالستشاراتالبحوثمــركزمعMARLOG7السابعواللوجستياتالبحريللنقلالدوليالمؤتمــرتنظيم

بفرنسامرسيليابمدينةعقدوالذيالمتوسطالبحرموانيمنتدى

ببلجيكاانتويرببميناءWPSPبالموانئالمستدامةللتنميةالعالميالبرنامجتدشينفعاليات

واألمانةويسالسلقناةاالقتصاديةللمنطقةالعامةالهيئةنظمتهوالذي(واللوجيستياتالبحريللنقلالسويسقناة)مؤتمر
المتوسط،أجلمنلالتحادالعامة

حثيةبورقةوتقديماالسبانيةبرشلونةمدينةفيعقدوالذيبرشلونةفيالبحريةللجامعاتالعالمياالتحادمؤتمر
"اإلفريقيةالموانئتنافسيةتعظيمتواجهالتيوالتحدياتالفرص":بعنوان



EUالبحرىالعربىالملتقىفىالمشاركة Arab Summit

(تابع)الدوليةالمؤتمرات والفعاليات 

،"البحريللنقلاإليطاليالمصرياإلقتصاديالمنتدى"فعالياتاألكاديميةإستضافت

بمالطا2018البحرىالمؤتمرفعالياتفىالمشاركة

االكاديميةعنعرضوقدمالسابعاليونانىالعربىاالقتصادىالمنتدىبحضورالبحريةللشئوناالكاديميةرئيسنائبالدكتورالسيدقام



باليونان2018باسادونيابمعرضاألكاديميةتمثيلبعجمىكاظم/والربانيوسفأحمد/الدكتورقام

(تابع)الدوليةالمؤتمرات والفعاليات 

للبحارةالعالمىباليومالبحريوالنقلوالتكنولوجياللعلومالعربيةاألكاديميةاحتفلت

إطارفيئالموانتدريبومعهد-فرجإسماعيلالغفارعبدإسماعيل/الدكتوراألستاذسعادةو-مختارجمال/الدكتوراألستاذسعادةتكريم
العالمىالبحرىباليوماالحتفالفعاليات

الشيخشرمبميناءالبيولوجيالتنوعواالفريقيةالبحريةالسلطاتىمؤتمرفي4عايدةالسفينهمشاركة



العلمىالعليا والبحث الدراسات : ثامنا

باليونان City-unityمع جامعة المشترك  MBAالمقررات الدراسية الكاملة لبرنامج اعداد 

ليتماشى مع متطلبات مجلس التعليم باليونان

راقيةإعداد عدد سبعة برامج دبلوم كاملة بالتقرير والمواد الدراسية لتقديمها لوزارة النقل الع

154بالمعهدالدارسينعددإجمالي

71الدكتوراهبرنامجفيالمسجلينالدارسينعددإجمالي

83إجمالي عدد الدارسين المسجلين في برنامج الماجستير

39عدد الدارسين االجانب بالمعهد المقبولين نهائيا حتى االن

بنجاح بدون أي مالحظات وما ترتب على ذلك WMUاجتياز تدقيق الجامعة البحرية الدولية 

من اعتماد االكاديمية كمركز اقليمي للتعاون مع الجامعة البحرية الدولية



(تابع)الدراسات العليا والبحث العلمى 

مركز البحوث واالستشارات البحرية

المنتهيةالدراسات والمشروعات 

والحاوياتالرئيسيةالسلعبعضنقلفيالنهريوالنقلالحديديةالسككدورتعظيممخطط•

بورسعيدشرقبميناءحاوياتمحطةإلنشاءوالماليةالفنيةالجدوىدراسة•

بورسعيدغرببميناءالحاوياترصيفطوللزيادةوالماليةالفنيةالجدوىدراسة•

ةالقمريأرشادبرجمبنىتأهيلوإعادةترميمألعمالالطرحمستنداتإعدادبأعمالالخاصةالهندسيةاالستشاريةالخدمات•

الدراسات والمشروعات الجاري تنفيذها

2030عامحتىالمصريةللموانئشاملمخطط•

االسكندريةبميناء85/3رصيفإنشاءمشروعتنفيذعلىالدائماإلشرافأعمال•

“Tankالخزاناتساحةإنشاءمشروعتنفيذعلىالدورياألشراف• “Farmالسخنةبميناءالسائلالصبلرصيف

“Jettyسقالةإنشاءمشروعتنفيذعلىالدورياألشراف• السخنةبميناءالسائلالصب“

دمياطبميناءاألغراضمتعددرصيفإنشاءعلىاألشراف•

مصرإلىPLESالمجريالجنوطمصنعلنقلشاملةوفنيةاقتصاديةجدوىدراسة•

تاسعمجمعبمبنىمصعدوتركيبتوريدألعمالالطرحمستنداتإعداد•



االنشطة الطالبية: تاسعا

حضور ورش عمل وندوات علمية

جرين بالزا7مؤتمر مارلوج •

العربيةعمل التحديات التى تواجه الوطن العربى بجامعة الدول ورشة •

منتدى االسكندرية االول بمكتبة االسكندرية•

ندوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمقر االكاديمية•

ندوة تحديات التعليم فى الوطن العربى•

2018العالم مؤتمرشباب  •

منتدى الشباب بمكتبة  اإلسكندرية•

العربيةعمل التكتالت ورشة •

 ( IMO)بحضور معالى السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية88تنفيذ حفل اتمام الدراسات االساسية رقم 

االكاديميةتم تنفيذ طابور سعادة رئيس كما 
العربمعالى وزراء النقل بحضور •

العربيةبحضور معالى األمين العام لجامعة الدول •

العرببحضور معالى وزراء السياحة والثقافة •



(تابع)االنشطة الطالبية

لقارة إنشاء أول فرع طالبى الجمعية األمريكية للمصايد البحرية ليكون أول فرع على مستوى ا

االفريقية والشرق األوسط

صايدالمتكنولوجياكليةطلبةباشتراكالسمكيةالثروةلتنميةالعامةالهيئةمعاالتفاقتم
شراءوتمويلالمتحدةباالممFAOقبلمنالممولةالمصايدمشاريعفىبالعملالمائيواإلستزراع

الطلبةمشاريعنتائجتقييمفىFAOمشاركةوكذاالتخرجمشاريععينات



(تابع)االنشطة الطالبية 

الصيفىالزيارات الميدانية والتدريب 

بمدينة السويسABBمصنع التربينات الخاص بشركة •

بالسويس" PUHRPUMPEN"األلمانية للمضخات الشركة •

باألسكندريةشركة عز للحديد والصلب •
لتصنيع المعدات الكهربية  بمدينة  العاشر من رمضان ABBمصنع شركة  •

هيئة ميناء اإلسكندرية•

شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات•

(بتروجيت)شركة المشروعات واالستشارات الفنية •

"شرف" الوكالة األوربية واألعمال البحرية •

(Cafex)معرض التجهيزات الفندقية •

مجموعه كعموش لتصدير األسماك بميناء المعدية باإلسكندرية•

مزرعة غليون السمكية بكفر الشيخ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة•

الفنادقالمعرض الدولي السادس والثالثون لتجهيزات •

مصنع سمر مون لحفظ االسماك فى برج العرب•

مصانع األسماك بميناء الصيد بالمعدية•



(تابع)االنشطة الطالبية 

الزيارات الميدانية والتدريب الصيفى

(طالب6)باألحمدى -نفط الكويتشركة •
(طالب6)للجهد المتوسط –شركة ايه بي بي للصناعات الكهربائية •

(طالب2)هيئة اإلشراف األمريكية •

(طالب8)هيئة ميناء اإلسكندرية •

ا بيتش طاب–الجون –تيوليب –الفورسيزون )تدريب طالب الفندقة البحرية فى فنادق مختلفة خالل الفصل الصيفى منها •

(أكتوبر6هلنان –هيلتون كينج رانش –ريزورت 

التبادل الطالبى

طالب بحرى ( 2)عدد لالبحريةشنغهاىتفعيل برنامج التبادل الطالبى بين األكاديمية وجامعة •

طالب بحريين ( 6)لعددشنغهاىبرنامج التبادل الطالبى الصيفى بين األكاديمية وجامعة تفعيل •

بإسبانيا ببرشلونة IAMUبحثية فى مؤتمر الجامعات البحرية الدولية طالبين بورقة مشاركة •

أيام لوفد من طلبة كلية اللوجستيات بالجامعة 4مركز شئون الخريجيين البحريين بتنسيق وتنفيذ برنامج دراسى متكامل لمدة قام •

بلبناناألمريكية للتكنولوجيا 



اعضاء هيئة التدريس: عاشرا

1اعضاء لدرجة محاضر ثان و 3اعضاء هيئة تدريس لدرجة محاضر اول فئة ثانية و 3ترقية 
لدرجة محاضر رابع

أعضاء هيئة تدريس على درجة الماجستير9حصول 

اعضاء هيئة تدريس على درجة الدكتوراه5حصول 

فاإلشرالهيئةالمقترحةالتعديالتلمناقشةالكليةمنتدريسهيئةعضو1عددمشاركة
LR)اإلنجيليزية RULLES 2016)

عضو هيئة تدريس من الكلية مع ناسا مارين للمعاينات والحوادث البحرية3مشاركة عدد 

 Startup Mints Mentorshipنامج اعضاء هيئة تدريس على دورة فى بر4حصول 
Program

التمييز عنجوائز حصول أعضاء هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا الهندسة البحرية على ثالث 
عالميالعلمي  وذلك عن األبحاث المنشورة فى مجالت دولية ذات تصنيف 



(تابع)اعضاء هيئة التدريس 

من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري 61تم االعداد والتنفيذ لدورات بحرية متخصصة فى التعليم والتدريب البحرى لتنمية قدرات 

بالمشاركة مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

العدداسم الدورة

2والمحاضرينالتدريسلمساعدىالتربوىاالعداد

9القرارواتخاذالمشكالتحل

8والتعلمللتعليمالحديثةاالستراتيجيات

5الطالبوتقويماالمتحاناتنظم

2الفكريةالمليكةحقوق

9دراسىلبرنامجالحالةتقريرومراجعةاعداد

3التعليمفىالتكنولوجيااستخدام
IMO Model Courses 3.12 Training Course for Assessment, Examination and 

Certification of Seafarers Level (1)
13

IMO Model Courses 3.12 Training Course for Assessment, Examination and 

Certification of Seafarers Level (2)
13



(تابع)اعضاء هيئة التدريس 

التعليمفىتدريبيةدورةفىالبحريةالهندسةتكنولوجيابقسمتدريسهيئةعضومشاركة

ضرينللمحاالدولياألتحادرعايةتحتبالصينالبحريةشنغهايبجامعةالبحريوالتدريب
البحريين

الماكيناتغرفةبمحاكياتالخاصالدوليالمؤتمرحضورفيتدريسهيئةعضومشاركة
(الفلبين)بمانيال

 Erasmus Staff Mobility Agreementمشاركة عضو هيئة تدريس في فعاليات اجتماع 
for teaching

ناباثيالمناخيةبالتغيراتالتدريبيةالدورةفعالياتفيتدريسهيئةىعضومشاركة



الخريجيينشئون: حادى عشر

تدريب طلبةتعيين ضابط ومهندساسم الشركة

Alexandria Crewing Agency46

NCC Marine 51

Interorient820

NMDC10شركة الجرافات البحرية الوطنية 

18شركة بحرى السعودية



(تابع)الخريجيين شئون

دريب والتعليم إلستعراض ماتقدمه االكاديمية من إمكانيات للت-قام مركز شئون الخريجيين بتنسيق زيارات ميدانية لألكاديمية بأبى قير 

:للضيوف التالى أسمائهم -البحرى وذلك لفتح مجال تعاون لتدريب وتوظيف طلبة وخريجى كلية النقل البحرى 

•Mr. Themis Papadopoulos– ًمالك ورئيس مجلس إدارة شركة إنتراورينت بقبرص، وأيضاCapt. Richard Shultz-

مدير األسطول البحرى بشركة إنتراورينت بقبرص

Offenوفد من شركة • Tankschiffreederei (GmbH & Co.) KG بألمانيا

من شركة بوش العالمية لخدمات البترولوفد •

•Ms. Ida Stier مالك ورئيس مجلس شركةGrupo Stierبأسبانيا

•Mr. Yotyu Vasilev- ًمدير العمليات بشركة إنترأورينت بقبرص، وأيضاMr. Shane Rozario– مسئول الموارد البشرية

إنترأورينتبشركة 



المجالت العلمية والنشرات الدورية: ثانى عشر

 Arabالعدد الرابع من النشرة الدورية صدار قام مركز شئون الخريجيين بإ
Mariner Newsletter والمتخصصة فى نشر األخبار البحرية، وتم توزيعها

كنسخة الكترونية ونسخة مطبوعة على المستوى اإلقليمى والدولى

مركز تم اصدار العدد االول من دورية األبحاث العلمية البحرية والتي يصدرها 

والتكنولوجياوكلية النقل البحري واالستشارات البحرية البحوث 



شكرا لحسن المتابعة


