المعهد المتوسط البحري
-

وهو أقدم مؤسسة تعليمية للتعليم المتوسط التخصصي في مدينة سيفاستوبول .

 يعود تاريخه لقرابة مائة عام  ،وذلك عندما قررت مفوضية القرم الشعبية للتربية في مدينةسيفاستوبول ،إحداث معهد البوليتيكنيك المتوسط الوطني في سيفاستوبول في عام (  1921م. ) .
 نذكر من بين خريجي المعهد على مدى تلك السنوات العديدة :ميخائيل فيدوروفيتش خارتشينكو  -قائد القطار المدرع " جيليزنياكوف "  ،الذي دافع عن مدينة
سيفاستوبول خالل األعوام ( .) 1942-1941
يفجينيا ديريوجينا  -عالمة معروفة في مجال المحركات التوربينية  ،دكتورة في العلوم التقنية -
بروفيسور  -عضو فاعل في أكاديمية نيويورك للعلوم ( . ) N.Nاستشهدت بعد أن أبدت بسالة و وبطوللة
أثناء تحرير المدينة .
سالوف  -كبير البنائين السابقين في مصنع سيفاستوبول البحري ( . ) С. Л. Слуцкер
آ .ج .بارانوف  -دكتور في العلوم االقتصادية  ،أستاذ مساعد  ،رئيس قسم اقتصاد المصانع في جامعة
سيفاستوبول الحكومية .
واآلالف من األختصاصيين المتميزين اآلخرين الذين قدموا مساهمات كبيرة في إحداث وتعزيز القوة
االقتصادية والدفاعية للبلد .
 يتم في المعهد المتوسط البحري حاليا إعاد األختصاصيين من المستوى المتوسط ( الفنيين ) فيسبعة اختصاصات  :المالحة  ،استخدام محطات توليد الطاقة في السفن ،استخدام المعدات
الكهربائية ومعدات التشغيل اآللي  ،الخدمات التقنية الصالح السيارات  ،االستخدم الفني وصيانة
المعدات الكهربائية والكهروميكانيكية  ،أخصائيي التمويل وكذلك المبرمجين الفنيين .
 تحقق مرافق البنية التحتية المادية والتعليمية والمخبرية للمعهد المتوسط البحري  ،معايير التعليمالحكومي الفيدرالي  ،والتي تم تصديقها أثناء الحصول على الترخيص و شهادة االعتماد
عام  2015م.
 تحظى الدراسة افي المعهد المتوسظ البحري على تمويل من موارد الميزانية الفيدرالية  ،و يدرسالطالب  -الذين لم يجتازوا مسابقة االلتحاق بالكلية للحصول على مقاعد دراسية من موارد الميزانية
الفيدرالية  -على أساس مدفوع من حسابهم الخاص .

 تدرس في المعهد  -بشكل كامل في السنة األولى وجزئيًا في السنة الثانية  -برامج الصفين العاشروالحادي عشر ،نفسها التي تدرس في المدرسة الثانوية  .و يحظى الطالب على تحصيل دراسي
واسع المدى في المجالين النظري و التدريب العملي وفق التختصاصات المختارة .
 يتمتع مدرسو المعهد بمؤهالت علمية تخصصية عالية  ،ولديهم خبرة عملية كبيرة ومهارات تربويةومهنية احترافية من الفئتين األولى والعليا .
 يتم تدريس عدد من االختصاصات من قبل خريجي الدراسات العليا و الدكاترة و األساتذةالمساعدين ،و يشارك في إعداد بحارة المستقبل كبار من ميكانيكيي السفن المتمرسين ذوي الخبرة و
المالحون وقباطنة مالحة المسافات طويلة .
 تتميز خصوصية التعليم في المعهد بطرح مقررات عالمية  ،يراعى فيها عدم فصل مجالي التدريبالنظري والعملي .
 يبدأ التدريب العملي في السنة الثانية ويستمر حتى نهاية الدراسة في المعهد . تتوفر في المعهد أفضل الورش للتدريب واإلنتاج في شبه جزيرة القرم ،والتي تعطي االمكانيةللطالب في اكتساب المهارات العملية لعدد من االعمال المهنية خالل فترة التدريب .
 يوجد لدى المهعد المتوسط البحري شركاء رئيسيون يساهمون في تنظيم الدروس العملية فيالمالحة لطالب التخصصات البحرية من بينها  :الشركة المساهمة العامة ( اسطول المحيط لصيد
االسماك « ( - ) »Океанрыбфлотمدينة بتروبافلوفسك  -كامتشاتسكي )  ،وكذلك شركات
الصيد والنقل وإصالح السفن في سيفاستوبول مثل  ( :جرس البحر »Морской колокол« -
 ,الشركة البحرية الجنوبية  , »Южная морская компания« -شركة خدمات بحر
الجنوب  »Южморсервис« -و غيرها من الشركات . ) ...
 يتم االعتماد وبشكل أساسي في ممارسة الدروس العملية في المالحة لطالب االختصاصات البحريةفي المعهد على السفن التابعة لتلك الشركات  ،و يم َكنهم من خالل تلك التدريبات الناجحة ،الحصول
على وثائق العمل البحرية وكذلك يتاح لهم تأمين فرص عمل مستقبلية وفقا" لتخصصاتهم ،و
يؤهلهم ذلك للعمل مستقبال كمساعد قبطان ثاني أو ميكانيكي ثاني و هكذا  ...الخ . ...
 يشارك طالب المعهد بالنشاطات االجتماعية اإلبداعية بشكل كبير  ،وكذلك في النشاطات الرياضيةوالمناسبات القومية واألعياد العسكرية والنشاطات الثقافية  ،على مختلف المستويات الجامعية وعلى
مستوى روسيا عامة.
-

حصل فريق المعهد – ضمن االنتصارات المهمة األخيرة لطالبه  -على المركز الثاني في بطولة
الفرق للجامعات البحرية  ، 2015 -التي أقيمت في  / 8أيار  2015 /م , .حيث تم تمثيل فرق
الكبار من مؤسسات التعليم العالي البحرية األكثر شهرة في روسيا و السفينة الشراعية الشهيرة على
مستوى العالم " كروزينشتيرن " « . » Крузенштерн

