توقيع مذكرة تعاون بين 
وزارة النقل االردنية واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

قام سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري ومعالي الدكتورة /لينا شبيب  -وزيرة النقل األردني بتوقيع مذكرة
تعاون بين وزارة النقل األردنية واألكاديمية  -أحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة فى
مدينة عمان بالمملكة االردنية الهاشمية ،وذلك في إطار تفعيل الدور العربي ،وتأكيداً علي دور
األكاديمية في تطوير منظومة النقل البحري في مجاالت الدراسات واألستشارات وتنمية وتأهيل
الكوادر البشرية

وتهدف اإلتفاقية الي دعم صناعة النقل البحري بالمنطقة والعمل علي توفير المناخ المناسب لزيادة
نمو هذة الصناعة ،وذلك من خالل توفير الخدمات اللوجستية والبحثية والتدريبية المتاحة لكال
الطرفين ،كما تهدف اإلتفاقية إلى التعاون والتنسيق بين األكاديمية و الوزارة إلنشاء مركز تميز
لوجيستي بميناء العقبة لتطوير كافة االنشطة من تدريب وتدريس وإعداد الدراسات والخدمات
اإلستشارية ومجال إدارة المشروعات الهندسية والبيئية وتاهيل وتنمية الكوادر البشرية ،باإلضافة
إلى مجال تكنولوجيا المعلومات وإستخدام المحاكيات.

وقد تم توقيع المذكرة على هامش ورشة عمل بعنوان "القرصنة اإللكترونية وتطوير األنظمة
اللوجيستية والتدريب البحري" ،وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين معهد تدريب المواني
باألكاديمية ونقابة المالحة األردنية فى مجال التدريب وتنفيذ ورش العمل والمؤتمرات ،حيث يعتبر

معهد تدريب الموانىء بيت من بيوت الخبرة اإلقليمية والعالمية فى مجال تدريب العاملين بقطاع
الموانىء وبما لديه من كوادر بشرية متخصصة وخبرات وإمكانات كبيرة ،وتمشيا ً مع نهجها فى
خدمة المجتمع وتمشيا مع رغبة نقابة مالحة االردن باالرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر
المهنية للعاملين بالنقابة.

وتناقش الورشة وعلى مدار ثالث جلشات موضوعات تتعلق بالتجارة والقرصنة األلكترونية ،والتي
قدمتها الدكتورة /رشا عبد العزيز  -رئيس قسم نظم المعلومات بكلية اإلدارة والتكنولوجيا
باألكاديمية ،وكذلك تطوير األنظمة اللوجستية والتجارية بالمواني العربية التي قام بتقديمها الدكتور/
صالح إسماعيل  -مدير ادارة االتخطيط و المتابعه بمعهد تدريب المواني ،باإلضافة إلى ورقة عمل
عن توفير الكوادر البشرية المؤهلة طبقا لمعايير المهاره الدولية ،والتي قام بتقديمها الدكتور /عالء
مرسي  -مدير ادارة التعليم و التدريب بمعهد تدريب المواني.

