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 ة:ـــــالمقدم

 لتدددددد ا   أ هددددددف الم ادددددد  ا  ف دددددد  حيدددددد  الخطددددددر  لع امدددددد  ُعرضدددددد    الم اقدددددد  أكثددددددر أحدددددد  البحريدددددد  المدددددد ا   تُعدددددد 

دددددد   أ ددددددفبس.  العددددددفل  أ حددددددف  جميدددددد  فدددددد  البضددددددف    علدددددد  المدددددد ا    قدددددد  ألهددددددرس التجددددددفرِ ال ددددددفب   أ مددددددفس  ع 

عمليدددددددفس الت ددددددد ي  أ   عددددددد   فتجددددددد  أ مدددددددفس أ   بف يددددددد  أ  إقت دددددددف ي  أ مدددددددفس  ددددددد ا   كف دددددددس الم دددددددت يفس مختلددددددد 

 .الت ا   أ التخ ي 

 

الحددددف   ا    فدددد  تددددفري    مددددف لحددددأ بدددد  مدددد  أ مددددفس   لددددي  بيددددر س مرفدددد   لعدددد  مددددف حدددد   فدددد  لب ددددف  مدددد  إ اجددددفر

فلددددد   المفضدددددي .  عدددددف  المف ددددد  خددددد   البحريددددد   لك ددددد   احددددد  مددددد  أكبدددددر الكددددد ار  فددددد  تدددددفري  المددددد ا   المددددد ا   

  بدددد . المحيطدددد     الم ددددفطأ  الم ي دددد بدددد  طفلددددس  ثددددفر  المرفدددد  ت ت ددددر الكفرثدددد  علدددد  مف ددددببت  مدددد   ثددددفر  ت ميريدددد  علدددد 

 المف ددددد  هددددد  تلددددد  الحفجددددد   أهمهدددددف الم دددددتاف   الددددد ر   مددددد  الع يددددد  علددددد  ب ددددد    قددددد   دددددلطس تلددددد  الكفرثددددد  الضددددد  

  المخفطر ف  الم ا  . ا  مفس إ ار  ل ل 

 األهـــــداف:

 ب ل  إ ار  ضر ر  االهتمف الم ا    كمف ترك  عل  كاف    عل  أثرهف  ا تعراض إ ار  اال مفس  المخفطر إل  ال     ته  

ال  لي  لتـ ا    للم      ف ف   الم ا   ف   ا م  بفل  م  المتعل   أح   اإلتافقيفس ال  لي  لمتطلبفس ف  الم ا    ف  ف  ا  مفس

 :التفلي  للم ض عفس خ   م فق   ال     م    ل (IMGD)  الخطر البضف  

 

 ة الخطر الدولية لتداول البضائع للمدونة البحريةوفقاً  ئالموان في األزمات إدارة IMDG 

 الموانئ في المخــــاطـــر تحـــــــليل. 

  الوطنيــــــة. الموانئ قــــــــرارات توثيــــق 
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 جــــــدول األعمــــال                                             

 

 البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــامج التوقيت

 ةالبحرية العربي ئالموان بإتحاد البشرية المهارات تنمية للجنة والعشرين الرابع اإلجتماع إفتتاح

 م12:30

 الكلمة االفتتاحية

 بدوي الدين عصام /سعادة اللواء بحري

  البحرية العربية ئالموان إتحاد عام أمين

  الخطرة البضائع تداولل لمدونة البحرية الدوليةل وفقا   الموانئ في المخاطر وتحليل دارةافتتاح ندوة إ

 م12:40

 الكلمة االفتتاحية

 سماعيل فرجإسماعيل عبد الغفار إستاذ الدكتور/ األ سعادة

 .يا والنقل البحريجكاديمية العربية للعلوم والتكنولورئيس األ، ورئيس الندوة

 م12:50

 المستقبل( – )االتجاهات: الموانئ فيالدولية لتداول البضائع الخطرة  المدونة البحرية لوائح تطبيق

 العطــــــار إبــــــراهيم ربــــان/ال
 .يا والنقل البحريجالعربية للعلوم والتكنولواألكاديمية  ،الموانئ تدريب البحرية، معهد الدراسات قسم رئيس

 ".البحري والتدريب التعليم" فى مجال العالمية البحرية من الجامعة فى العلوم ماجستير

13:05 

 صناعة النقل البحري والنقل متعدد الوسائط في األزمات إدارة

 جوميه فيليب الدكتور/ 

 البحر المتوسط. هيئة موانئ عام أمين

 .فرنسا مرسيليا، ميناء والدولية، هيئة األوروبية المشاريع مدير

13:20 

  البيانات وتحليل والمحاكاة االصطناعي الذكاء دمج خالل من ئالموان في واألمن لتطويرالسالمة كنهج اإلستراتيجية الهندسة

 بروزون أجوستينو البروفيسور/

  واألمن، اتالستراتيجيل الهندسية التقنيات في ماجستير ،المحاكيات فريققسم الدراسات االستراتيجية، ورئيس  رئيس

 .إيطاليا ، جنوة جامعة

13:35 

 الدولية البحرية المنظمة من التطورات آخر على اإلطالع

 خفـــــاجي ربــــان/ عمــــــــــادال

 (.IMO) الدولية البحرية المنظمة مجمع عميد

13:50 

 المنـــــــــــاقشـــات

 أكرم سليمان السلمي األستاذ الدكتور/

 ، الساحلية المنشئاتو ئالموان هندسةأستاذ 

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.ئ، الموانعميد معهد تدريب 

 الندوة ختــــــــــــام 14:00

 العربية البحرية الموانئ إتحاد الخاصة بأعضاء التدريب متطلبات عرض 14:05

 ةالعربيالبحرية  الموانئ بإتحاد البشرية المهارات تنمية للجنة والعشرين الرابع اإلجتماع توصيات 14:30

 اإلجتمــــــــــــــاع ختــــــــــــام 15:00

 


