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فبراير  19استقبل المعهد العالي للدراسات البحرية يوم 

هامش اجتماع وفدا من الجمهورية التونسية، على  2019

 .التونسية-اللجنة البحرية المشتركة المغربية

السيد يوسف بن رمضان، المدير العام  تونسيوترأس الوفد ال

للنقل البحري و الموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل،والذي 

الرئيس المدير العام  كان مرفوقا بالسيد فرحات الزواغي،

للشركة التونسية للشحن و الترصيف وكذا السيدة سامية 

لديوان البحرية الرئيس المدير العام المساعد  سعيداني،

 التجارية و الموانئ.

 

إجتماع المختصين  و تأتي هذه الزيارة على هامش انعقاد

مديرية المالحة  بمقر في مجال النقل البحري بين البلدين

برئاسة  2019فبراير  19، يوم بالدارالبيضاء التجارية

السيدة ، و التونسيعن الجانب السيد يوسف بن رمضان، 

عن الجانب  ديرة المالحة التجارية،أمان فتح هللا، م

 .المغربي

 16و قد عقد هذا االجتماع تفعيال لمقتضيات المادة 

التفاقية التعاون في المجال البحري الموقعة بين المغرب 

 .2007غشت  2و تونس بتاريخ 

 

و خالل اللقاء الذي انعقد بمقر المعهد العالي للدراسات  

ن فتح هللا، و ترأسه البحرية و الذي حضرته السيدة أما

السيد محمد بريويك، مدير المعهد العالي للدراسات 

و تدارس كل  تونسيالبحرية، تم الترحيب بأعضاء الوفد ال

و السيد مدير المعهد  المدير العام للنقل البحري بتونسمن 

العالي للدراسات البحرية سبل توطيد العالقات الثنائية بين 

البلدين الشقيقين في ميدان التكوين البحري، سواء تعلق 

 األمر بالتكوين األساسي أو التكوين المستمر.

 

 

 

 

 التونسية-زيارة وفد تونسي على هامش اجتماع اللجنة البحرية المشتركة المغربية

2019فبراير  19يوم الثالثاء   



2 
 

 

العالي و في هذا االطار، أعرب السيد مدير المعهد 

عن استعداد المعهد لتدارس سبل التعاون  للدراسات البحرية

في هذا المجال، مع ضرورة تشجيع البحث العلمي و تبادل 

الخبرات بين البلدين في مجال التكوين البحري و كذا تبادل 

 و برامج و مناهج التكوين. الطلبة و المكونين

و تجدر االشارة أنه سبق للمعهد العالي للدراسات البحرية 

المعهد مع للتعاون األكاديمي  وكولبروتعلى أن وقع 

 19بتاريخ  المتوسطي للتكوين في المهن البحرية بتونس

 . 2017يونيو

 

 

و خالل هذه الزيارة، قام السيد مدير المعهد بتقديم عرض 

عن المعهد و عن الدراسة به عبر تقديم مختلف األسالك و 

 كذا المؤهالت البيداغوجية التي يتوفر عليها المعهد.

إلستراتيجية المعهد و للمنجزات التي  تطرق السيد المدير كما

حققها هذا األخير خالل السنوات األخيرة و التي تؤهل 

 المعهد لتبوأ مكانة مهمة في منظومة التكوين البحري على

، حيث يتوفر المعهد الصعيد الوطني والجهوي و الدولي

حاليا على تجهيزات بيداغوجية متطورة تمكنه من توفير 

تكوين ذي جودة عالية، يستجيب لمتطلبات االتفاقية الدولية 

STCW. 

 

 

 


