األكاديمية تنفذ برنامج تدريبي مكثف لعدد  51دارس ودارسة من طالب الماجستير بالجامعة
البحرية الدولية ( - WMUمالمو  /السويد)
تحت مظلة إتفاقية التعاون الموقعة مؤخراً (نوفمبر  )3102بين األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري والجامعة البحرية الدولية ( - WMUمالمو /السويد) التابعة للمنظمة البحرية الدولية  ،IMOوفي
سابقة تعد هي األولى من نوعها منذ نشأة الجامعة البحرية الدولية عام  0893إستقبل سعادة رئيس األكاديمية
وفد برئاسة البروفيسور /نيل فونتين نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية ويضم  01طالب وطالبة من
طالب برنامج درجة الماجستير تخصص "سالمة بحرية وإدارة حماية بيئة بحرية" وبمرافقة أثنين من
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة وذلك لتنفيذ برنامج تدريبي مكثف باألكاديمية خالل الفترة من 19
مارس وحتى  01مارس  3102م.
حيث تضافرت جهود إدارات األكاديمية المختلفة مع عمادات ومعاهد ومجمعات القطاع البحري باألكاديمية
في تنفيذ برنامج التدريب المكثف ليخرج بشكل متميز عالي التنظيم حيث أشاد أعضاء الوفد (طالب وأعضاء
هيئة تدريس) بدقة وكفاءة تنفيذ البرنامج مما أظهر الحجم واألمكانيات العمالقة لألكاديمية وأكد على دورها
الريادي على المستويين األقليمي والدولي وذلك دعما ً لما تتمتع به األكاديمية من سمعة عالمية جيدة داخل
أروقة المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة.
حيث أشتمل برنامج التدريب المكثف على العديد من البرامج والموضوعات والزيارات المختلفة كان من
أهمها ما يلي:
 )0تنفيذ برنامج لسيناريو متكامل إلدارة األزمات في حاالت الطوارئ البحرية ونظم مكافحة ومراقبة
التلوث البحري الناتج عن حادثة تصادم بحري وذلك بمجمع المحاكيات المتكامل حيث تخلل
السيناريو عدد من المحاضرات النظرية والعملية بشكل تكاملي ومكثف لسيناريو المناورة والحادث
وإجراءات المكافحة وتحقيقات الحوادث المصاحبة للحادثة.
 )3التدريب على مناورة اإلخالء من طائرات الهليكوبتر تحت الماء بمعهد السالمة البحرية.
 )2زيارة معهد الموانئ واألطالع على أحدث نظم تدريب العاملين بالموانئ البحرية.

 )2زيارة سفينة التدريب (عايدة  )2وتنفيذ مناورة إخالء سفينة في حاالت الطوارئ واإلطالع على نظام
تدريب الطالب البحريين والهندسيين وحضور محاضرة عن (إدارة الحشود في حاالت الطوارئ
على سفن الركاب).
 )1زيارة موانئ األسكندرية وشرق وغرب بورسعيد واألطالع على نظم أعمال شحن وتفريغ سفن
الحاويات العمالقة وتداولها داخل الميناء وكذلك نظم أمن وسالمة تلك الموانئ.
 )6زيارة هيئة قناة السويس والصعود على أحدي قاطراتها واإلبحار بها داخل ممر القناة من والى ميناء
شرق بورسعيد البحري.
كما أختتمت الزيارة ببرنامج ترفيهي مميز لزيارة أهم المعالم التاريخية بمحافظات األسكندرية والقاهرة
والجيزة مثل :مكتبة األسكندرية – قلعة قيتباي  -أهرامات الجيزة – المتحف المصري – خان الخليلي بمنطقة
الحسين.

