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 22/2/2024  : االسكندرية فى
                            2024/ت.م:  م ـــلف رقــم 

 
 

 (5/4202)تدريبى رقم منشور 
 

منظور التنمية "  )5 –مارلوج " المؤتمر الدولىفعاليات : الموضوع 
 2024مارس  12-22باالسكندرية  (المستدامة للمشروعات العمالقة

 
 

 المحترم               عضو االتحاد العربى لغرف المالحة البحرية/ سعادة 
 

 

 ،،، تحية طيبة وبعد

رئدل    –إسداايل  يددك الاردار    / ورد لالتحاد كتاب سعادة الدككترر           

كتددالر  األكاديالددا العيةلددا لمعمددرك والتيارلرللددا والاىدد  الدحددي   ي ىددا  ةدد      

منظوور  "  )4 – دارلر   " الادتتاي الدكولى   ى  عاللات   استاارة االشتياكو

خدددالل الرتدددية            الدددس  سدددلاعىك ( مة للمشوووروعات العمالقوووةاالتنميوووة المسوووتد

االسدددياكريا  –ةرادددكي تلمتدددرن  لددديي  ةدددال ا   –( 9132 دددار   92-13)

حلددس سددتىكك  لدد  بوراي ةحدلددا لعددكد  دد  الصددديا  الاتص  ددل   ددى الاىدد       

لرللددددا الدحددددي  والاددددراجي والمرلللددددتلات والاىدددد   تعددددكد الرسددددائ  وتيار 

إلدددى لاجدددم تا دددل  يوجلدددا  ددد  كا دددا دول العدددال  تالاعمر دددات واالدارة االلي

جاسلا وتحملد  ياملدات  ح دا    : حرل ورشتى يا  خالل  عاللات الاتتاي 

 "التحكيات والريص " الحاويات ، صاايا ةاا  وإصالح اللر   ى   ي 

        /الادددتتاي  ىددد   / تىدددكي  وربدددا ةحدلدددا   : االشدددتياك  دددى    ي دددم جادددر   ) 

 .(ورشا العا  والاتتاي/ العا   ى   ورشا
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والاىد    ل خك ات الاراجي تص ص  ى  جاوسل احم الاتتاي   عيض  

ت  ى   ي ويمى  لتر  الكول الدحي  وتيارلرللا الاعمر ات واالت اال

 .(واليتالر  جار   االشتياك  ى الاعيض ي م ) العيةلا 

  ى تسا الص رص ( و محى   3/9132)التكريدى رب   جاااشرروإلحابا  ل   

تحاد باك ةالتاللم  د   عددك تدكريم الادراجى     إلا بن جتشيف ةالتأكلك يمى     

  اتتحاد    الدكول العيةلدا   إليضا  ابااح الاشاركل     لالاا   لماتتاي 

لالدد    ددي  بو ددا   3111)ما ددييل   ددى الاددتتاي  ل شددتياكإلارسدد  بلاددا 

الاسا   اتولد -وثائم الاتتاي  -لاشاركل  استىدال إحر    :تشا   و يعادل 

 . (ير ى ةييك ال-

 .لمؤتمر فور وروده إلينا اهذا وسوف نخطركم ببرنامج      

 مي االستاارة الاي ىا وإيادتدا لاا  ييلى حالا اليغدا لماشاركا و ى     

خ ارجا لماتاةعا     عدك تكريم إو يمى الارب (online)يت  التلجل  بو 

 .الاراجى 

خبار الخاصة بالمؤتمر على كافة البيانات واألالطالع للتسجيل واه علمًا بأن

 aast.org-http://www.marlog : للموقعبرجاء الرجوع 

 

 و تفضلوا بقبول وافر تحياتى و تقديرى ،،،

 محسن المصرى/ لواء بحرى                                   
 

                                                                          عام  مينأ                                                             
 االتحاد العربى لغرف المالحة البحرية                                              

http://www.marlog-aast.org/







