شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1014 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

ADVANCED FIRE FIGHTING

مكافحة الحرائق املتقدمة
ً

In accordance with the requirements of chapter VI regulation VI/3 of طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
International convention on Standards of Training, Certification and
A-VI/3 والقسم،VI/3  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
Watchkeeping for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/3,
. من املدونةA-VI/3 والجدول رقم
table A-VI/3 of the STCW Code.
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1017 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

MARINE RADAR AND AUTOMATED RADAR PLOTTING
AIDS “ARPA”
In accordance with the requirements of Chapter II of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-II/1, table A-II/1 of
the STCW Code

"الرادارالبحري والرادارذو التوقيع االتوماتي"آربا
ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-II/1 والقسم،II/1  الفصل الثاني الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-II/1 والجدول رقم

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1021 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

CROWD MANAGEMENT

إدارة الحشود

In accordance with the requirements Chapter V/2 of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-V/2 paragraph 1,
table A-V/2 of the STCW Code.

ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-V/2 والقسم،V/2  الفصل الخامس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-V/2  والجدول رقم1 الفقرة

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1018 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

USE OF ELECTRONIC CHART DISPLAY &
INFORMATION SYSTEM (ECDIS)

استخدام أنظمة عرض الخرائط واملعلومات املالحية
اإللكترونية

In accordance with the requirements of Chapter II of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-II/1, table A-II/1 of
the STCW Code

ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-II/1 والقسم،II/1  الفصل الثاني الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-II/1 والجدول رقم

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1007 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

ELEMENTRY FIRST AID

مبادئ اإلسعافات األولية
ً

In accordance with the requirements of Chapter VI regulation VI/1 of طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
International convention on Standards of Training, Certification and
A-VI/1 والقسم،VI/1  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
Watchkeeping for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/1
. من املدونةA-VI/1-3  والجدول رقم2 الفقرة
paragraph 2 and table A-VI/1-3 of the STCW Code.
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1008 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتمادها لتقديم برنامج التدريب البحري على

FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING

الوقاية ومكافحة الحرائق
ً

In accordance with the requirements of chapter VI regulation VI/1 of طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
International convention on Standards of Training, Certification and
A-VI/1 والقسم،VI/1  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
Watchkeeping for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/1
. من املدونةA-VI/1-2  والجدول رقم2 الفقرة
paragraph 2, table A-VI/1-2 of the STCW Code.
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1023 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM
(GMDSS)

النظام العاملي لالستغاثة والسالمة البحرية

In accordance with the requirements Chapter IV of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-IV/2, table A-IV/2 of
the STCW Code

ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-IV/2  والقسم،IV/2  الفصل الرابع الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-IV/2 والجدول رقم

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1020 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

OPERATIONAL USE OF INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS
INCLUDING INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS

استخدام أنظمة غرفة القيادة املتكاملة بما فيها أنظمة املالحة
املتكاملة
ً

In accordance with the requirements of Chapter II of International طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
A-II/2 والقسم،II/2  الفصل الثاني الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-II/2, table A-II/2 of
. من املدونةA-II/2 والجدول رقم
the STCW Code
Issue date: 16/09/2020
2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

Expiry date: 15/09/2021

..

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1015 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

MEDICAL FIRST AID AND MEDICAL CARE

اإلسعافات األولية والرعاية الطبية
ً

In accordance with the requirements of chapter VI regulation VI/4 of طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
International convention on Standards of Training, Certification and
A-VI/4 والقسم،VI/4  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
Watchkeeping for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/4,
. من املدونةA-VI/4-1,4-2 والجدول رقم
table A-VI/4-1, 4-2 of the STCW Code.
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1013 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO)

ضابط أمن امليناء

In accordance with the requirements of regulation VI/5 of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/5, table A-VI/5 of
the STCW Code

ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-VI/5  والقسم، VI/5  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-VI/5 والجدول رقم

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1050 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY
DEVELOPMENT CENTER (ETSDC)
Has been accredited to provide training program for

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Operator of Power Driven Pleasure Boat up to 12
meters in length

 متر12 قيادة وسيلة نزهة بحرية ال يزيد طولها عن

In accordance with the Chairman of Board of Directors Decree No.
133/2015 as amended by Decree No. 94/2017 regarding the conditions
for granting certificate of competence to operate Small Power Boats and
adding a Profession to the Seafarers Licenses who are working on UAE
Flag Boats (Commercial and Pleasure) and Foreign Flag Boats operating
in UAE territorial waters and Chairman of Board of Directors Decree No.
7/2018 for accreditation and licensing of maritime training and
education institutes in UAE.

تم اعتماده لتقديم برنامج تدريب

ً
)94(  وتعديالته بالقرار رقم2015 ) لسنة133( طبقا لقرار رئيس مجلس اإلدارة قرار رقم
 في شأن شروط منح شهادة أهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة وإضافة مهنة2017 لسنة
ضمن تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والنزهة والسفن االجنبية العاملة في
 في شان إعتماد2018 ) لسنة7(  وقرار رئيس مجلس اإلدارة رقم.البحر اإلقليمي للدولة
.وترخيص ورقابة مؤسسات التعليم والتدريب البحري في دولة اإلمارات العربية املتحدة
2020/09/16 :تاريخ اإلصدار
2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

Issue date: 16/09/2020
Expiry date: 15/09/2021

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng. Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1016 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFTS AND RESCUE BOATS

الكفاءة في استخدام عائمات النجاة وقوارب اإلنقاذ
ً

In accordance with the requirements of regulation VI/2 of International طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
A-VI/2  والقسم، VI/2  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/2, table A-VI/2-1
. من املدونةA-VI/2-1 والجدول رقم
of the STCW Code
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1006 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES

السالمة الشخصية واملسؤوليات االجتماعية
ً

In accordance with the requirements of chapter VI regulation VI/1 of طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
International convention on Standards of Training, Certification and
A-VI/1 والقسم،VI/1  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
Watchkeeping for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/1
. من املدونةA-VI/1-4  والجدول رقم2 الفقرة
paragraph 2, table A-VI/1-4 of the STCW Code.
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1009 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES

تقنيات سالمة األرواح
ً

In accordance with the requirements of chapter VI regulation VI/1 of طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
International convention on Standards of Training, Certification and
A-VI/1 والقسم،VI/1  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
Watchkeeping for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/1
. من املدونةA-VI/1-1  والجدول رقم2 الفقرة
paragraph 2, table A-VI/1-1 of the STCW Code.
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1010 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

SECURITY AWARENESS

الوعي األمني
ً

In accordance with the requirements of regulation VI/6 of International طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
A-VI/6  والقسم، VI/6  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/6, table A-VI/6-1
. من املدونةA-VI/6-1 والجدول رقم
of the STCW Code
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1019 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK

محاكي السفينة وفريق عمل غرفة القيادة

In accordance with the requirements of Chapter II of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-II/1, table A-II/1 of
the STCW Code

ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-II/1 والقسم،II/1  الفصل الثاني الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-II/1 والجدول رقم

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1011 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH
DESIGNATED SECURITY DUTIES

املهام املتعلقة باألمن البحري
ً

In accordance with the requirements of regulation VI/6 of International طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
A-VI/6  والقسم، VI/6  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/6, table A-VI/6-2
. من املدونةA-VI/6-2 والجدول رقم
of the STCW Code
Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

شهادة اعتماد

Certificate no: 2020 / 1012 R2

CERTIFICATE OF ACCREDITATION
: تشهد الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية بأن

The Federal Transport Authority- Land & Maritime certify that:

EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT
CENTER (ETSDC)

مركزاإلمارات للتطويرالفني والسالمة

Has been accredited to provide training program for

:تم اعتماده لتقديم برنامج التدريب البحري على

SHIP SECURITY OFFICER (SSO)

ضابط أمن السفينة

In accordance with the requirements of regulation VI/5 of International
convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for seafarers (STCW 1978 as amended), section A-VI/5, table A-VI/5 of
the STCW Code

ً
طبقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
A-VI/5  والقسم، VI/5  الفصل السادس الالئحة، وتعديالتها1978 للعاملين في البحر لعام
. من املدونةA-VI/5 والجدول رقم

Issue date: 16/09/2020

2020/09/16 :تاريخ اإلصدار

Expiry date: 15/09/2021

2021/09/15 :تاريخ االنتهاء

 حصــة بنت أحمــد آل مالك.م
املدير التنفيذي لقطاع النقل البح ــري
Eng.Hessa Bint Ahmed Al Malek
Executive Director - Maritime Transport Sector

