المعهد العالي البحري
-

يعتبر المعهد العالي البحري في جامعة سيفاستوبل الحكومية من المراكز الرائدة لتعليم التخصصات
البحرية في شبه جزيرة القرم  ،إذ يتم فيه إعداد االختصا ّصيين لخدمات السفن البحرية (مالحين
وميكانيكيي السفن والميكانيكيين اإللكترونيين )  ،و كذلك للمؤسسات الساحلية ذوات التخصصات
صصون في المع ّدات الكهربائية للسفن وكذلك في أتمتة السفن ) .
البحرية ( بناة السفن و المتخ ّ

 و تعتبر التختصاصات البحرية وإعداد كوادرها  ،تقليديًا أولويا  ،مرتبطا بإحياء شركات بناءالسفن في شبه جزيرة القرم  ،فضالً عن الطلب المتزايد على الب ّحارة المؤ ّهلين للعمل في األساطيل
الروسية واألجنبية .
 تستند العملية التعليمية في المعهد إلى السنوات العديدة من الخبرة  ،والتي بدأت في عام 1951 /م / .عندما تم إنشاء فرع معهد نيكوالييف لبناء السفن .
 تم في فرع معهد نيكوالييف لبناء السفن )  ، ( НКИفي عام  1963 /م تأسيس معهد سيفاستوبوللصناعة األجهزة (  , ) СПИمع كلية بحرية منفصلة – (  ( ) КЭКهندسة طاقة السفن و هندسة
بناء السفن )  ،وحصل خريجوه بفضل مؤ ّهالتهم العالية على شهرة طالت جميع أرجاء االتّحاد
السوفييتي آنذاك.
 أطلق على معهد سيفاستوبول لصناعة األجهزة )  ( СПИفي التسعينيات  ،اسم الجامعة الحكومية،وحصل المعهد في عام  2002م .على تسمية المرتبة العليا " الجامعة الوطنية " .
 حصلت كلية التقنييات البحرية لإلعداد البحري والمالحة (  ، ) МТСعلى االعترافين المحليوالدولي .
 أدرحت الجامعة في عام  2001م .في القائمة " البيضاء " للمنظمة البحرية الدولية ( ) ИМОكمؤسسة تعليمية تقوم بإعداد الب ّحارة وفقًا للمتطلّبات الدولية .
 اجتازت الجامعة في عام (  2010م ، ) .عمليات تدقيق و مراجعات مستقلّة  ،حصلت بموحبهاعلى اعتراف من وكالة السالمة البحرية األوروبية (  ) EMSAو من اإلدارة البحرية الدانماركية
 حصل المعهد العالي البحري  -والذي تم تأسيسه على قاعدة كلية التقنيات البحرية و المالحةصصات
(  ) МТСومركز إعداد واعتماد الب ّحارة – مؤخراعلى االعتماد األكاديمي لجميع التخ ّ
البحرية في وزارة التعليم والعلوم في روسيا  ،وكذلك على اعتراف وزارة النقل  .ويواصل المعهد
نشاطاته في تدريب األختصاصيين البحريين في إطار المجال التعليمي في روسيا االتحادية .
التدريس بالمعهد حاليا على أكثر من مئة من الكوادر العلمية والتربوية  ،من
 تضم هيئة أعضاءّ
بينهم عشرة أستاذة بمرتبة ( بروفيسور ) وأكثر من خمسين آخرين بمرتبة (أستاذً مساعد) .
-

المدرسين الذين يعملون مع طاقم ّ
طالب التخصصات البحرية هم من الب ّحارة المتمرسين
إن معظم
ّ
ّ
والمالحون والميكانيكيون م ّمن لديهم الخبرة الواسعة للعمل في البحر .
من القباطنة

صصيا ً مجهزا"بمع ّدات السفن الحقيقية وأجهزة
 يحتوي المعهد على أكثر من أربعين مخبرا ً تخ ّالمحاكاة الحديثة .
 تسمح تلك القاعدة بالحصول على المعرفة و تطوير المهارات وفقًا لالتفاقية الدولية إلعدادو تخريج البحارة (  ، ) ПДНВوالتي يتم اكتسابها أثناء الممارسات البحرية العملية .
ّ
للطالب على السفن وفقًا التفاقيات مع مؤسسات وشركات محلية وأجنبية
 يتم تنفيذ التدريب العمليرائدة  ،بما في ذلك شركة الشحن األلمانية ( ) Breeze Sheafarts - Бризе Шифартс
التي تنفذ برامج طالبية مع المعهد  ،و شركات القرم مثل :
شركة البحر األسود للنفط و الغاز (، ) Черноморнефтегаз
إدارة أسطول البحر األسود (، )Управление Черноморского флота
اسطول بحر الجنوب لصيد األسماك ( ، ) Южморрыбфлот
العالمية لالستشارات ( ، )Юниверсал Консалтинг
معمل بحر الشمال ( ، )Севморзавод
مصنع بناء السفن ( ، ) Залив
وكذلك شركات الشحن الرائدة في جنوب روسيا االتحادية .

