إنجازات القطاع البحرى خالل عام 2018

اوال :االعتمادات

حصول معهد السالمة البحرية على إعتماد البرامج التالية
من منظمة األوبيتو العالمية ()OPITO
إدارة حاالت الطوارئ الحرجة على المنصات البحرية ()MEMIR
اعداد مدير المنصة البحرية لقيادة حاالت الطوارئ الحرجة ()OIM CE

حصول مركز الفندقة البحرية على كالً من شهادة االيزو ( )9001الخاص بنظام إدارة الجودة
وشهادة االيزو ( )22000الخاصة بنظام إدارة سالمة الغذاء

االعتمادات (تابع)

اعتماد محاكيات الحفاظ على الموقع الديناميكى المعتمدة من المعهد
البحرى البريطانى  Nautical Instituteبمركز القاهرة للتدريب
البحرى والمحاكيات

اعتماد الربان شريف يحيى كمحاضر معتمد من المعهد البحرى
البريطانى
تجديد اعتماد محاكيات الحفاظ على الموقع الديناميكى المعتمدة من
المعهد البحرى البريطانى  Nautical Instituteبمجمع المحاكيات
المتكامل باالسكندرية

االعتمادات (تابع)

كلية تكنولوجيا المصايد واإلستزراع المائي
تحديث ملف كلية تكنولوجيا المصايد واإلستزراع المائي الخاص بتقرير
الحالة " "Status Reportالجديد مع استحداث  4مسارات تعليمية
جديدة وذلك لتجديد معادلة البكالوريوس من المجلس األعلى للجامعات
التقدم لالعتماد كمركز تميز للمصايد على مستوى اإلتحاد اإلفريقي

ثانيا :البروتوكوالت

توقيع إتفاقية بين األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة ناقالت النفط
العراقية ،بمقر األكاديمية بابى قير  -اإلسكندرية
توقيع بروتوكول التعاون بين شركة العقبة إلدارة وتشغيل الموانئ – المملكة األردنية الهاشمية
واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – معهد تدريب الموانئ
توقيع اتفاقية تعاون بين المنتدى الدولى للنقل البحرى وشركة  MESSAوذلك لتوطيد العالقة
مع شركة بحرى التابعة لشركة أرامكو بالسعودية
توقيع إتفاقية تعاون بين األكاديمية وشركة ميرسك العالمية وشركة سما للخدمات البترولية
والبحريه إلنشاء مجمع المحاكيات البحري بمقر األكاديمية بالشيراتون ،بمدينة سيفندبورج -
الدنمارك

البروتوكوالت (تابع)
توقيع عقد توريد وتركيب وتشغيل وتدريب احدث أجهزة ومعدات لتطوير وتجديد محاكيات
مجمع المحاكيات المتكامل والـ  GMDSSومن خالل السادة شركة TRANSAS /إحدى شركات
مجموعة  WARTSILAالعالمية
توقيع إتفاقية تعاون فى مجال الخدمات اإلستشارية مع وزارة النقل المصرية ،إلعداد دراسة عن
مخطط شامل للموانئ التجارية المصرية حتى 2030
توقيع مذكرة للتعاون األكاديمى بين األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
والجامعة البحرية الدولية " "WMUلمدة  5سنوات
توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين مركز الفندقة البحرية وفنادق طابا بيتش ريز ورت (أوراسكوم
جروب)  -طابا لتدريب الطالب
توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين منتجع وفندق الجون باإلسكندرية ومركز الفندقة البحرية
لتدريب الطالب.

ثالثا :الدورات
إدارة تجديد الشهادات البحرية
المكان
دورة شركة KOC
دورة الالذقية
دورة شركة KOC
شركة KOTC
شركة Aramco
هيئة الموانئ الكينية
شركة بترول بالعيم
دورة الالذقية
شركة Chevron

التاريخ
مارس 2018
مارس 2018
ابريل 2018
ابريل 2018
يوليو 2018
اغسطس 2018
سبتمبر 2018
اكتوبر 2018
أكتوبر 2018

عدد الدارسين
10
62
10
4
7
4
7
136
2
242
االجمالى

الدورات (تابع)

إدارة الدورات البحرية المتخصصة
الجهة
شركة Gesco
دورات شركة بترول بالعيم
دورات الشركة العامة لموانى العراق
مؤسسة الكويت االسترالية
االجمالى

عدد الدورات
3
5
21
1
30

عدد الدارسين
4
28
611
12
655

الدورات (تابع)
المعهد اإلقليمي لألمن البحري
نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المتدربين

دورة تدريبية داخل دولة المقر

 134دورة تدريبية

 4344متدرب

دورة تدريبية خارج دولة المقر

 11دورة تدريبية

 370متدرب

المراجعة التجديدية والمراجعة المتوسطة

 3موانئ

 28مرفق مينائي

إعداد الخطة االمنية واعداد البيانات العملية

 34سفينة

الدورات (تابع)
مجمع المحاكيات المتكامل
القسم

عدد الدورات

عدد المتدربين

قسم المحاكيات الحفاظ على الموقع الديناميكي

68

263

قسم المحاكيات البحرية

134

1597

قسم الغاز الطبيعي والبتروكيماويات

83

265

قسم االتصاالت والحاسبات

57

870

قسم حماية البيئة وإدارة األزمات

33

575

االجمالى

375

3570

الدورات (تابع)
معهد السالمة البحرية
الدورة
دورات تدربية

عدد الدورات

عدد المتدربين

1470

16424

الدورات (تابع)
معهد الدراسات التاهيلية البحرية
الدورة
الشهادات البحرية
الشهادات الهندسية
تحديث المعرفة (بحرى)
تحديث المعرفة (هندسى)
الدورات الحتميه
الدورات التخصيصية
الدورات التأهيلية المكثفة
تحويل مسار السلكى ( بحرى )
ضابط مناوب على سفن الصيد
تجديد شهادات خارج المقر
االجمالى

عدد الدورات
10
16
44
34
38
36
16
1
1
3
199

عدد المتدربين
542
526
701
356
465
206
30
5
5
134
2961

الدورات (تابع)

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا
عدد الدورات

عدد المتدربين

الدورات
قسم الدورات الخاصة والمحاكيات

81

582

برنامج األرصاد والمساحة البحرية

2

41

برنامج الغوص

16

129

االجمالى

99

752

الدورات (تابع)
جهاز االمتحانات
الفئة
ربان
كبير ضباط
ضابط ثان
ضابط ثالث
كبير مهندسين
مهندس ثان
مهندس ثالث
ETO

االجمالى

اجمالى
175
288
488
126
140
280
296
84
1877

الدورات (تابع)
معهد تدريب الموانى
الدورة
دورات تدريبية

عدد الدورات
228

عدد المتدربين
3338

الدورات (تابع)

المنتدى الدولي للنقل البحري
إمتحان مارلينز
دورات اعداد إلمتحان مارلينز

 24امتحان
 2دورة

رابعا :التعاون المحلى واألقليمى والدولى
قام السيد /أمين عام المنظمة البحرية الدولية بتجديد تعيين سعادة األستاذ الدكتور /رئيس األكاديمية كعضو بمجلس أمناء الجامعة البحرية
الدولية التابعة للمنظمة البحرية الدولية للمرة الثانية على التوالى لفترة ثالث سنوات حتى  31يناير 2022
انضمام األكاديمية لعضوية المجلس التنفيذي إلتحاد الجامعات البحرية " "IAMUوللمرة الثانية على التوالي عن الدورة القادمة خالل
الفترة من إبريل  2018وحتى نهاية مارس 2020
زيارة سعادة السيد األستاذ /كي تاك ليم – األمين العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق لسعادته للمقر الرئيسى لألكاديمية

زيارة سعادة األستاذ الدكتور /تاكيشي ناكازاوا – المدير التنفيذي إلتحاد الجامعات البحرية " ،"IAMUللمقر الرئيسى لألكاديمية
انعقاد المجلس االستشاري الثالث ( )3/2018لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا والذى يضم خبراء صناعة النقل البحري بمصر والوطن
العربي

التعاون المحلى واألقليمى والدولى (تابع)
إنشاء" المركز العربى اإلستشارى للمساهمة فى الحوادث البحرية" ليكون ضمن الهيكل التنظيمى لألكاديمية
إنشاء" مقر لالمانة العامة لرابطة المرأة العربية فى القطاع البحرى بمجمع المنظمة البحرية الدولية باألكاديمية

تنفيذ دورة تدريبية بواسطة خبراء المنظمة البحرية الدولية باألكاديمية وفقا ً لمعايير الدورة النموذجية رقم ( )6.09لتدريب  15محاضر من
سبعة دول عربية هى (مصر ،الجزائر ،األردن ،لبنان ،ليبيا ،المغرب وتونس) و 8محاضرين من األكاديمية العربية
عقد معهد السالمة البحرية برامج تهدف المشاركة فى الخدمة الوطنية
• برنامج  Air Crew Ditching and Survivalلعدد  67من ضباط القوات الجوية المصرية.
• برنامج  H2S awarenessلعدد  1307من العاملين بحقل زهر
تم تنفيذ عدد ( )11دورة تدريبية مخططة لهيئة الموانئ السودانية في مجاالت النقل البحري ومحاكيات األوناش
تم تنفيذ عدد ( )21دورة تدريبية للشركة العامة لموانى العرق بواقع  611دارس

انشطة المنظمه البحرية الدولية

متابعة ومشاركه لجان األكاديمية الفنية المناظرة للجان المنظمة البحرية الدولية
اللجنة

الفترة

المشارك

اللجنة الفرعية للمالحة واالتصاالت والبحث واإلنقاذ الدورة ()5

 23 – 19فبراير2018

مهندس /أسامه الفقى

اللجنة حماية البيئة البحرية الدورة ()72

 13 – 9إبريل 2018

ربان /محمد السالمى

اللجنة القانونية الدورة ()105

 25-23إبريل 2018

دكتور /طارق أبو العال

 8-5يونيو 2018

دكتور /محيى السايح

لجنة التيسير الدورة ()42
لجنة التعاون التقنى الدورة ()68

 22-18يونيو 2018

ربان /عماد خفاجى

جنة حماية البيئة البحرية الدورة ()73

 26-22أكتوبر 2018

ربان /محمد رويحل

لجنة السالمة البحرية الدورة ()121

 23-19نوفمبر 2018

ربان /أحمد شرابية

خامسا :التحديث والتطوير
مجمع المحاكيات المتكامل باإلسكندرية
•
•
•
•
•

محاكى مناورات السفن ”Class “A
محاكى القاطرات البحرية ”Class “A
محاكى القاطرات البحرية ”Class “B
معمل إدارة خدمات مرور السفن VTMS Lab.
معاِمل االتصاالت البحرية GMDSS Lab.

التحديث والتطوير (تابع)
إنشاء مركز التدريب البحري واألوفشور بالقاهرة -بمقر األكاديمية بالشيراتون بالتعاون مع شركة ميرسك تريننج وشركه سما جروب
•
•
•
•

محاكى مناورات السفن )Class A (360o
محاكى الحفاظ على الموقع الديناميكى (كونجسبرج) Class B
معمل الحفاظ على الموقع الديناميكى
معمل الخرائط اإللكترونية والرادار واآلربا

التحديث والتطوير (تابع)
كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

إنشاء معمل كهرباء السفن وهو أول معمل متخصص فى كهرباء الجهد
المنخفض والجهد العالي على السفن فى منطقة الشرق األوسط

انشاء معمل الدراسات البيئية بتمويل من االتحاد األوربي
( .)ERASMUS+المعمل يحتوي على  15جهاز كمبيوتر ومجموعة من
أحدث البرامج ( )GIS + Remote Sensingالستخدامها في دراسة
التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة

سادسا :الندوات وورش العمل
معهد تدريب الموانى
تنظيم ورشة عمل بعنوان( :التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في المواني) بالتعاون مع الجامعة البريطانية
تنظيم ورشة عمل بعنوان(:سبل تطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية) بالتعاون مع فرع األكاديمية ببورسعيد
مركز شئون الخريجيين
عقد ورشة عمل بحرية تحت عنوان " "Shipping Agency Operational Aspectsللعاملين لدى شركة كالركسون
بمقر الشركة باإلسكندرية
عقد ورشة عمل بحرية تحت عنوان " "Safety and Environmental Aspectsللعاملين لدى سلطة مدينة دبى
المالحية بمقر السلطة بدبى

الندوات وورش العمل (تابع)

عقدت كلية المصايد واالستزراع السمكى ورشة عمل برعاية منظمة األغذية والزراعة فى مجال تقييم المخزونات السمكية
إستضافت األكاديمية فعاليات "ورشة عمل التكتل البحري العربي" ،بالمقرالرئيسى بأبى قير
شاركت االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فعاليات ورشة عمل عن"دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ التجارية
المصرية حتى عام ،"2030
نظمت كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ندوةعلمية مع هيئة األشراف والتصنيف الفرنسية للشرق األقصى والصين والشرق األوسط
" "Bureau Veritas – BVلمناقشة تعديالت الهيئة والخدمات األكترونية الحديثة للعمالء
شارك الدكتور كريم طنبل في فعاليات ورشة العمل بعنوان ( Final Workshop of the Urban Climate Lab Projectالهيئة االلمانية
للتبادل الثقافي ) DAAd

سابعا :المؤتمرات والفعاليات الدولية
شارك معهد تدريب الموانئ في اآلتى:
تنظيم المؤتمــر الدولي للنقل البحري واللوجستيات السابع  MARLOG7مع مــركز البحوث واالستشارات
منتدى مواني البحر المتوسط والذي عقد بمدينة مرسيليا بفرنسا
فعاليات تدشين البرنامج العالمي للتنمية المستدامة بالموانئ  WPSPبميناء انتويرب ببلجيكا
مؤتمر(قناة السويس للنقل البحري واللوجيستيات) والذي نظمته الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس واألمانة
العامة لالتحاد من أجل المتوسط،
مؤتمر االتحاد العالمي للجامعات البحرية في برشلونة والذي عقد في مدينة برشلونة االسبانية وتقديم ورقة بحثية
بعنوان":الفرص والتحديات التي تواجه تعظيم تنافسية الموانئ اإلفريقية"

المؤتمرات والفعاليات الدولية (تابع)
المشاركة فى الملتقى العربى البحرى EU Arab Summit

إستضافت األكاديمية فعاليات "المنتدى اإلقتصادي المصري اإليطالي للنقل البحري"،

المشاركة فى فعاليات المؤتمر البحرى  2018بمالطا

قام السيد الدكتور نائب رئيس االكاديمية للشئون البحرية بحضور المنتدى االقتصادى العربى اليونانى السابع وقدم عرض عن االكاديمية

المؤتمرات والفعاليات الدولية (تابع)

احتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باليوم العالمى للبحارة
تكريم سعادة األستاذ الدكتور /جمال مختار  -و سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -ومعهد تدريب الموانئ في إطار
فعاليات االحتفال باليوم البحرى العالمى

قام الدكتور /أحمد يوسف والربان /كاظم عجمى بتمثيل األكاديمية بمعرض باسادونيا  2018باليونان
مشاركة السفينه عايدة  4في مؤتمرى السلطات البحرية االفريقية والتنوع البيولوجي بميناء شرم الشيخ

ثامنا :الدراسات العليا والبحث العلمى
اعداد المقررات الدراسية الكاملة لبرنامج  MBAالمشترك مع جامعة  City-unityباليونان
ليتماشى مع متطلبات مجلس التعليم باليونان
إعداد عدد سبعة برامج دبلوم كاملة بالتقرير والمواد الدراسية لتقديمها لوزارة النقل العراقية
إجمالي عدد الدارسين بالمعهد

154

إجمالي عدد الدارسين المسجلين في برنامج الدكتوراه

71

إجمالي عدد الدارسين المسجلين في برنامج الماجستير

83

عدد الدارسين االجانب بالمعهد المقبولين نهائيا حتى االن

39

اجتياز تدقيق الجامعة البحرية الدولية  WMUبنجاح بدون أي مالحظات وما ترتب على ذلك
من اعتماد االكاديمية كمركز اقليمي للتعاون مع الجامعة البحرية الدولية

الدراسات العليا والبحث العلمى (تابع)
مركز البحوث واالستشارات البحرية
الدراسات والمشروعات المنتهية
• مخطط تعظيم دور السكك الحديدية والنقل النهري في نقل بعض السلع الرئيسية والحاويات
• دراسة الجدوى الفنية والمالية إلنشاء محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد
• دراسة الجدوى الفنية والمالية لزيادة طول رصيف الحاويات بميناء غرب بورسعيد
• الخدمات االستشارية الهندسية الخاصة بأعمال إعداد مستندات الطرح ألعمال ترميم وإعادة تأهيل مبنى برج أرشاد القمرية
الدراسات والمشروعات الجاري تنفيذها
• مخطط شامل للموانئ المصرية حتى عام 2030
• أعمال اإلشراف الدائم على تنفيذ مشروع إنشاء رصيف  85/3بميناء االسكندرية
• األشراف الدوري على تنفيذ مشروع إنشاء ساحة الخزانات  Tank“ “Farmلرصيف الصب السائل بميناء السخنة
• األشراف الدوري على تنفيذ مشروع إنشاء سقالة “ “Jettyالصب السائل بميناء السخنة
• األشراف على إنشاء رصيف متعدد األغراض بميناء دمياط
• دراسة جدوى اقتصادية وفنية شاملة لنقل مصنع الجنوط المجري  PLESإلى مصر
• إعداد مستندات الطرح ألعمال توريد وتركيب مصعد بمبنى مجمع تاسع

تاسعا :االنشطة الطالبية
حضور ورش عمل وندوات علمية
• مؤتمر مارلوج  7جرين بالزا
• ورشة عمل التحديات التى تواجه الوطن العربى بجامعة الدول العربية
• منتدى االسكندرية االول بمكتبة االسكندرية
• ندوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمقر االكاديمية
• ندوة تحديات التعليم فى الوطن العربى
• مؤتمرشباب العالم 2018
• منتدى الشباب بمكتبة اإلسكندرية
• ورشة عمل التكتالت العربية
تنفيذ حفل اتمام الدراسات االساسية رقم  88بحضور معالى السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية ) (IMO
كما تم تنفيذ طابور سعادة رئيس االكاديمية
• بحضور معالى وزراء النقل العرب
• بحضور معالى األمين العام لجامعة الدول العربية
• بحضور معالى وزراء السياحة والثقافة العرب

االنشطة الطالبية (تابع)

إنشاء أول فرع طالبى الجمعية األمريكية للمصايد البحرية ليكون أول فرع على مستوى القارة
االفريقية والشرق األوسط

تم االتفاق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باشتراك طلبة كلية تكنولوجيا المصايد
واإلستزراع المائي بالعمل فى مشاريع المصايد الممولة من قبل  FAOباالمم المتحدة وتمويل شراء
عينات مشاريع التخرج وكذا مشاركة  FAOفى تقييم نتائج مشاريع الطلبة

االنشطة الطالبية (تابع)
الزيارات الميدانية والتدريب الصيفى
• مصنع التربينات الخاص بشركة  ABBبمدينة السويس
• الشركة األلمانية للمضخات " "PUHRPUMPENبالسويس
• شركة عز للحديد والصلب باألسكندرية
• مصنع شركة ABBلتصنيع المعدات الكهربية بمدينة العاشر من رمضان
• هيئة ميناء اإلسكندرية
• شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات
• شركة المشروعات واالستشارات الفنية (بتروجيت)
• الوكالة األوربية واألعمال البحرية " شرف"
• معرض التجهيزات الفندقية ()Cafex
• مجموعه كعموش لتصدير األسماك بميناء المعدية باإلسكندرية
• مزرعة غليون السمكية بكفر الشيخ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة
• المعرض الدولي السادس والثالثون لتجهيزات الفنادق
• مصنع سمر مون لحفظ االسماك فى برج العرب
• مصانع األسماك بميناء الصيد بالمعدية

االنشطة الطالبية (تابع)
الزيارات الميدانية والتدريب الصيفى
• شركة نفط الكويت -باألحمدى ( 6طالب)
• شركة ايه بي بي للصناعات الكهربائية – للجهد المتوسط ( 6طالب)
• هيئة اإلشراف األمريكية ( 2طالب)
• هيئة ميناء اإلسكندرية ( 8طالب)
• تدريب طالب الفندقة البحرية فى فنادق مختلفة خالل الفصل الصيفى منها (الفورسيزون – تيوليب – الجون – طابا بيتش
ريزورت – هيلتون كينج رانش – هلنان  6أكتوبر)

التبادل الطالبى
• تفعيل برنامج التبادل الطالبى بين األكاديمية وجامعة شنغهاى البحرية لعدد ( )2طالب بحرى
•

تفعيل برنامج التبادل الطالبى الصيفى بين األكاديمية وجامعة شنغهاى لعدد ( )6طالب بحريين

•

مشاركة طالبين بورقة بحثية فى مؤتمر الجامعات البحرية الدولية  IAMUببرشلونة بإسبانيا

•

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

عاشرا :اعضاء هيئة التدريس
ترقية  3اعضاء هيئة تدريس لدرجة محاضر اول فئة ثانية و  3اعضاء لدرجة محاضر ثان و 1
لدرجة محاضر رابع
حصول  5اعضاء هيئة تدريس على درجة الدكتوراه
حصول  9أعضاء هيئة تدريس على درجة الماجستير
مشاركة عدد  1عضو هيئة تدريس من الكلية لمناقشة التعديالت المقترحة لهيئة اإلشراف
اإلنجيليزية ( )LR RULLES 2016
مشاركة عدد  3عضو هيئة تدريس من الكلية مع ناسا مارين للمعاينات والحوادث البحرية
حصول  4اعضاء هيئة تدريس على دورة فى برنامج Startup Mints Mentorship
Program
حصول أعضاء هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا الهندسة البحرية على ثالث جوائز عن التمييز
العلمي وذلك عن األبحاث المنشورة فى مجالت دولية ذات تصنيف عالمي

اعضاء هيئة التدريس (تابع)
تم االعداد والتنفيذ لدورات بحرية متخصصة فى التعليم والتدريب البحرى لتنمية قدرات  61من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقطاع البحري
بالمشاركة مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

اسم الدورة
االعداد التربوى لمساعدى التدريس والمحاضرين
حل المشكالت واتخاذ القرار
االستراتيجيات الحديثة للتعليم والتعلم

نظم االمتحانات وتقويم الطالب
حقوق المليكة الفكرية
اعداد ومراجعة تقرير الحالة لبرنامج دراسى
استخدام التكنولوجيا فى التعليم
IMO Model Courses 3.12 Training Course for Assessment, Examination and
)Certification of Seafarers Level (1
IMO Model Courses 3.12 Training Course for Assessment, Examination and
)Certification of Seafarers Level (2

العدد

2
9
8
5
2
9
3
13
13

اعضاء هيئة التدريس (تابع)
مشاركة عضو هيئة تدريس بقسم تكنولوجيا الهندسة البحرية فى دورة تدريبية فى التعليم
والتدريب البحري بجامعة شنغهاي البحرية بالصين تحت رعاية األتحاد الدولي للمحاضرين
البحريين
مشاركة عضو هيئة تدريس في حضور المؤتمر الدولي الخاص بمحاكيات غرفة الماكينات
بمانيال (الفلبين)
مشاركة عضو هيئة تدريس في فعاليات اجتماع Erasmus Staff Mobility Agreement
for teaching
مشاركة عضوى هيئة تدريس في فعاليات الدورة التدريبية بالتغيرات المناخية باثينا

حادى عشر :شئون الخريجيين

اسم الشركة
Alexandria Crewing Agency
NCC Marine
Interorient
شركة الجرافات البحرية الوطنية NMDC
شركة بحرى السعودية

تعيين ضابط ومهندس

46
51
8
10

تدريب طلبة

20
18

شئون الخريجيين (تابع)

قام مركز شئون الخريجيين بتنسيق زيارات ميدانية لألكاديمية بأبى قير  -إلستعراض ماتقدمه االكاديمية من إمكانيات للتدريب والتعليم
البحرى وذلك لفتح مجال تعاون لتدريب وتوظيف طلبة وخريجى كلية النقل البحرى  -للضيوف التالى أسمائهم :
•

 –Mr. Themis Papadopoulosمالك ورئيس مجلس إدارة شركة إنتراورينت بقبرص ،وأيضا ً - Capt. Richard Shultz
مدير األسطول البحرى بشركة إنتراورينت بقبرص

•

وفد من شركة  Offen Tankschiffreederei (GmbH & Co.) KGبألمانيا

•

وفد من شركة بوش العالمية لخدمات البترول

•  Ms. Ida Stierمالك ورئيس مجلس شركة  Grupo Stierبأسبانيا
•

 - Mr. Yotyu Vasilevمدير العمليات بشركة إنترأورينت بقبرص ،وأيضا ً  – Mr. Shane Rozarioمسئول الموارد البشرية
بشركة إنترأورينت

ثانى عشر :المجالت العلمية والنشرات الدورية

قام مركز شئون الخريجيين بإصدار العدد الرابع من النشرة الدورية Arab
 Mariner Newsletterوالمتخصصة فى نشر األخبار البحرية ،وتم توزيعها
كنسخة الكترونية ونسخة مطبوعة على المستوى اإلقليمى والدولى

تم اصدار العدد االول من دورية األبحاث العلمية البحرية والتي يصدرها مركز
البحوث واالستشارات البحرية وكلية النقل البحري والتكنولوجيا

شكرا لحسن المتابعة

