
 زيارة وفد أردني من الهيئة البحرية األردنية

 2018نونبر  30

 30اسات البحرية يوم استقبل المعهد العالي للدر

وفدا من المملكة األردنية الهاشمية  2018نونبر

 ،ممثال عن الهيئة البحرية األردنية.

و يترأس الوفد األردني السيد صالح علي أبو 

و الذي ردنية،عفيفة، مدير عام الهيئة البحرية األ

 بالسيد بالل يوسف إبراهيم الخلفات،كان مرفوقا 

وكذا السيد مدير العالقات الدولية والتخطيط 

رئيس قسم تسجيل السفن،  حسام محمد الدالبيج،

 بالهيئة البحرية األردنية.

 

إجتماع  و تأتي هذه الزيارة على هامش انعقاد

 المختصين في مجال النقل البحري بين البلدين

 28مديرية ميناء الدار البيضاء ، يوم  مقرب

السيد صالح علي أبو برئاسة  2018نونبر 

السيدة أمان فتح ، و األردنيعن الجانب عفيفة، 

عن الجانب  هللا، مديرة المالحة التجارية،

 .المغربي

هذا االجتماع تفعيال لتوصيات عقد و قد 

اإلجتماع األخير للمختصين في مجال النقل 

يناير  23و  22نعقد بالعقبة يومي البحري الم

2017. 

 

بمقر المعهد العالي  و خالل اللقاء الذي انعقد 

حضرته السيدة أمان للدراسات البحرية و الذي 

فتح هللا، و ترأسه السيد محمد بريويك، مدير 

المعهد العالي للدراسات البحرية، تم الترحيب 

بأعضاء الوفد األردني و تدارس كل من رئيس 

ئة البحرية و السيد مدير المعهد العالي الهي

للدراسات البحرية سبل توطيد العالقات الثنائية 

بين البلدين الشقيقين في كل ما يتعلق بميدان 

التكوين البحري، سواء تعلق األمر بالتكوين 

 األساسي أو التكوين المستمر.

 

عن  دأعرب السيد مدير المعه و في هذا االطار،

سبل التعاون في هذا المجال، لتدارس استعداده 

و تبادل  مع ضرورة تشجيع البحث العلمي

 الخبرات بين البلدين في مجال التكوين البحري

و برامج و مناهج و كذا تبادل الطلبة و المكونين.

 التكوين.

 



و تجدر االشارة أنه سبق للمعهد العالي 

على مذكرة تفاهم للدراسات البحرية أن وقع 

األكاديمية األردنية مع  للتعاون األكاديمي

يناير  22للدراسات البحرية األردنية بتاريخ 

2017 . 

 

د طالبين و تفعيال للمذكرة المذكورة بعث المعه

)يوليوز  راء تدريب استمر لمدة شهرينقاما باج

األكاديمية األردنية  ( بمقر2018غشت و

خالل الموسم األكاديمي للدراسات البحرية 

2017-2018 . 

هذه الزيارة، قام السيد مدير المعهد و خالل 

عن المعهد و عن الدراسة به عبر عرض تقديم ب

تقديم مختلف األسالك و كذا المؤهالت 

 البيداغوجية التي يتوفر عليها المعهد.

د و المعه إلستراتيجية كما تطرق السيد المدير

ير خالل السنوات للمنجزات التي حققها هذا األخ

مكانة مهمة  لمعهد لتبوأاألخيرة و التي تؤهل ا

تكوين البحري على الصعيد في منظومة ال

الوطني والجهوي و الدولي ، حيث يتوفر المعهد 

حاليا على تجهيزات بيداغوجية متطورة تمكنه 

ذي جودة عالية، يستجيب من توفير تكوين 

 .STCWلمتطلبات االتفاقية الدولية 

 

 


