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Shipping, Transport and Customs Programs

برامج  الشحن والنقل والجمارك

2

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 ) A.E.O(آليات خدمه الفاعل الاقتصادى المعتمد بالجمارك 

Economic actor service mechanisms 
  )adopted by  customs )A.E.O 

كوالالمبور5 أيام

 النقل البحرى والتوكيلات الملاحية
Maritime Transport and Shipping Agenciesدبي5 أيام

الإجراءات الجــمركـــية فى المنــاطــق الحرة
Customs procedures in the free zonesإسطنبول5 أيام

تقييم الأداء في الموانئ   
Evaluate the performance of ports                القاهرة5 أيام

عقود النقل البحري الدولي ومنازعتها
International shipping  contracts and their disputes لندن5 أيام

فبراير 2018
 دورة بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية

Training course about: Electronic air waybillدبي5 أيام

 دورة في شحن وتفريغ الطائرة والإشراف على عملية التحميل
 Loading and unloading aircraft and supervising the loading

 process
إسطنبول10 أيام

 إدارة المخاطر -سلسلة التوريد
Supply Chain Risk Managementشرم الشيخ5 أيام

 المهارات الإدارية الازمة لإدارة اسطول بحري ناجح و إدارة عمليات النقل
Successful Fleet and Transport Managementالقاهرة5 أيام

مارس 2018
الاتجاهات الحديثة فى خطابات ضمان  فى ضوء القواعد الجديدة

URDG758/010 
  واعتمادات الجهوز

 New trend for  Letter of Guarantee 
And standby L/C 

Subject   )URDG758) 

كوالالمبور10 أيام

 طرق وأنواع التهرب الجمركي
Ways and types of customs evasionالقاهرة5 أيام

 دور الجمارك في  مكافحة الفساد 
Customs' role in the fight against corruptionالنمسا5 أيام

 الحس الأمني والتفتيش الجمركي
Sense of security and customs inspectionشرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018

 الشــحن والنقل والجمارك



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 أساليب التهريب الحديثة

Recent smuggling techniquesدبي5 أيام

التعريفة الجمركية المتكاملة وتطبيقات الاعفاءات
Tariff exemptions and integrated applicationsجدة5 أيام

 الإدارة الإلكترونية الفعالة للمخازن والمستودعات
Effective stores and warehouses electronic managementالقاهرة5 أيام

 إدارة و تشغيل الموانئ
Port management and operationإسطنبول5 أيام

 دورة في الإشراف على التحميل
Loading supervisionشرم الشيخ5 أيام

مايو 2018
 دورة متقدمة في مهارات و إجراءات الشحن وعمليات تخزين البضائع

 Advanced course in procedures for freight and cargo storage
operations

ماليزيا5 أيام

 أفضل الممارسات فى تخطيط سلسلة الإمدادات 
 و جدولة الموردين وإجراء المطالبات

 Best practices in planning of supply chain, scheduling of
 suppliers and the claims procedures

شرم الشيخ5 أيام

يونيو 2018
    تقييم الأداء في الموانئ

                Evaluate the performance of portsدبي5 أيام

يوليو 2018
 عقود النقل البحري الدولي ومنازعتها

 International shipping  contracts and their disputesلندن5 أيام

 دورة بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية
Training course about: Electronic air waybillإسطنبول5 أيام

دورة النظم الجمركية
Customs regulations course دبي5 أيام

 تطوير الموانئ 
Port Development and Controlالرياض5 أيام

  ادارة وتشغيل محطة الحاويات
Management and operation of the container terminalالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

 الشــحن والنقل والجمارك



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 خطابات الضمانات/الأرصدة الدائنة
Letters of Guarantees/Creditsشرم الشيخ5 أيام

  دورة تدريبية للعاملين بنقــل المواد المعدية
 Shipping of Infectious Substances Training course for shippersدبي5 أيام

 إدارة عمليات تخزين البضائع في الموانئ
Management of cargo storage operations at portsالاردن5 أيام

 الأساسيات في وثائق الشحن البحري و اللوجستيات
Fundamentals of Freight Logistics and Documentationماليزيا5 أيام

Customs Risk Management  الاسكندرية5 أيامإدارة المخاطر الجمركية

سبتمبر 2018
 إدارة عمليات تخزين البضائع في الموانئ

Management storage of cargo operations at portsمدريد5 أيام

 التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموانئ  
Port operations & managementشرم الشيخ5 أيام

 دبلوم إدارة المواد واللوجستيات
Diploma in Materials Management and Logisticsدبي5 أيام

 الشحن الجوي (برنامج تعرفة الشحن الجوي (
 Air cargo )airfreight tariff program) كوالالمبور5 أيام

البرنامج المتكامل في الشراء الدولي
Integrated program in international procurementدبي10 أيام

اكتوبر 2018
 الشحن: ملامح عامة، عقود التأجير والعمليات

 Shipping: General Features, Chartering Contracts and 
Operations

القاهرة5 أيام

 ادارة الشحن والتخليص الجمركي المتقدمة
Shipping management and customs clearance 

Advanced course 
إسطنبول5 أيام

  نظم ادارة الوثائق اللألكترونية
Electronic Document Management Systemsدبي5 أيام

Logistics Management الدمام5 أيامأدارة اللوجيستيات
   إدارة محطة سفن الركاب والسفن السياحية

Ship Stations management of passenger and tourist الاسكندرية5 أيام

 الشــحن والنقل والجمارك
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 التعريفة الجمركية المتكاملة وإعداد البيانات الاحصائية

The customs tariff  and the preparation of statistical dataدبي5 أيام

    تداول البضائع الخطرة بالموانئ
Handling of dangerous goods to portsالقاهرة5 أيام

      دورة  متقدمة لاخصائيي الشحن الدولى 
Advanced Course for international shipping specialistsفرنسا5 أيام

 ادارة الموانئ البحرية
Seaports Administrationلندن5 أيام

ديسمبر 2018
 منظومة الجودة البيئية لإدارة وتشغيل الموانئ البحرية

 Environmental quality system management and operation of
seaports

القاهرة5 أيام

 دبلومة الاستيراد و التصدير  
Import and export Diploma

 شهر
شرم الشيخ 12 يوم

 التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموانئ  
Port operations & managementدبي5 أيام

 دبلومة إدارة اللوجستيات العالمية
international Logistics Management

 شهر
إسطنبول 12 يوم

    دورة تدريبية  في مجال الإدارة اللوجستية في الموانئ 
A training course in the field of logistics management in ports الدمام5 أيام

 الشــحن والنقل والجمارك

نوفمبر 2018
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



Procurement and Warehousing programs

برامج المشتريات والمخازن
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 تطوير سياسات الشراء والعمليات ومستوى الخدمة

Developing Purchasing Policies, Processes and SLAsكوالالمبور5 أيام

 أساليب وتقنيات لتحسين الكفاءة والأداء والسلامة في المستودعات
 Methods &Techniques to improve the efficiency , performance and

safety in Warehouse
دبي5 أيام

 الابتكار والإبداع في إدارة المخازن, المواد والمخزون الراكد
 Innovation and creativity in warehouse management, materials and

 stagnant inventory
إسطنبول5 أيام

تخطيط وإدارة المشتريات في ظل المنافســـــة العالميـــــــــة
Planning and procurement management in light of global 

competition
القاهرة5 أيام

قيادة وإدارة علاقات الموردين  
Leading and Managing Vendor Relationsلندن5 أيام

فبراير 2018
 تقنيات خفض التكاليف و إدارة المشتريات

Purchasing Management and Cost Saving Techniquesدبي5 أيام

 البرنامج المتكامل في إدارة المستودعات والخدمات اللوجستية
Integrated Program In Warehouse and Logistics Managementإسطنبول10 أيام

 تنمية مهارات مشرفي النقل والإمداد وسلاسل التوريد
 Administrators Skills Development of Logistics Transport and Supply

Chains
شرم الشيخ5 أيام

 دورة متقدمة في تقنيات المشتريات و تقليل التكاليف
Advanced Purchasing and Cost Saving Techniquesالقاهرة5 أيام

مارس 2018
التخطيط الاستراتيجى وتنفيـــذ عمليات التموين من خلال الشبكـة اللوجستيــة

Strategic planning and implementation of Supply operations through 
logistics network

كوالالمبور10 أيام

 تنظيم عمليات الشراء وتحليل العطاءات و تقييم العروض و الموردين
 Organize procurement and analysis of bids and evaluate bids and

suppliers
القاهرة5 أيام

إدارة عمليات تخزين البضائع في الموانئ
Managing storage of goods in portsالنمسا5 أيام

دبلوم إدارة المواد واللوجستيات
  Logistics and materials management  Diplomaشرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018

برامج المشــتريات والمخازن



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 التقنيات المتقدمة في إدارة المشتريات وكيفية التفاوض وتقييم أداء الموردين
 Advanced techniques in the management of procurement and how

to negotiate and evaluate the performance of suppliers
دبي5 أيام

 طرق الشراء واجراءات طرح المناقصات
Procurement methods and procedures for tenderingجدة5 أيام

 مهارات اعداد وترسية المناقصات
The preparation and awarding of tenders skillsالقاهرة5 أيام

 قوانين و لوائح الشراء الداخلى و  الخارجي
The laws and regulations of internal procurement and externalإسطنبول5 أيام

 الاستراتيجيات الحديثة في التوصيف والتبويب وترميز المواد
Modern strategies in characterization, classification 

and coding materials 
شرم الشيخ5 أيام

مايو 2018
 دعم الأداء المهنى للعاملين فى أنشطة الشراء وتموين المخـازن

 Professional performance support for employees in the procurement
and supply stores activities

ماليزيا5 أيام

Suppliers’ evaluating methods  شرم الشيخ5 أيامأساليب تقييم الموردين

يونيو 2018
  تقييم وتحليل المناقصات واعداد التقارير الفنية 

Evaluation & analysis of tenders & the preparation of technical reportsدبي5 أيام

Warehouse Operations and Management  لندن5 أيامتشغيل وإدارة المستودعات

يوليو 2018
 صياغة المواصفات الفنية للمشتريات واعداد كراسة الشروط

 Drafting technical specifications for the procurement and preparation
of bids requirements

إسطنبول5 أيام

 النظم المتقدمة فى إدارة المخازن و تحليل و مراقبة المخزون
 Advanced Systems in warehouse management, analysis and inventory

control
دبي5 أيام

 مهارات أخصائي الشراء و التخزين الناجح
The advanced skills for Procurement specialistالرياض5 أيام

المهارات المتكاملة فى ادارة المستودعات ومراقبة المخزون
The Integrated skills in warehouse management & inventory controlالاسكندرية5 أيام

 إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد 
Logistics & Supply Chain Managementشرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

برامج المشــتريات والمخازن



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
الإدارة الحديثة للعقود والمشتريات

Modern management of contracts and purchasesدبي5 أيام

 التفـاوض التـــعاقدي فى مجـــال الشراء
Negotiating contractual in procurementالاردن5 أيام

 إدارة الجودة الشاملة  في مجال المشتريات و المخازن
Total Quality Management in procurement and stores fieldماليزيا5 أيام

 التقنيات الحديثة فى الجرد المخزنى
 Modern technologies in Inventory stockالاسكندرية5 أيام

 المخزون السلعى الراكد وعلاج مشكلاته والمهارات الأساسية لجرد المخزون
Eliminating stagnant inventory and basic skills in Inventory stockمدريد5 أيام

سبتمبر 2018
 إدارة عمليات تخزين البضائع في الموانئ
Managing storage of goods in portsشرم الشيخ5 أيام

 دبلوم إدارة المواد واللوجستيات
Logistics and materials management  Diploma  

شهر 
دبي12 يوم

التقنيات المتقدمة في إدارة المشتريات وكيفية التفاوض وتقييم أداء الموردين
Advanced techniques in the management of procurement and how 

to negotiate and evaluate the performance of suppliers
كوالالمبور5 أيام

طرق الشراء واجراءات طرح المناقصات
Procurement methods and procedures for tenderingدبي10 أيام

اكتوبر 2018
 مهارات اعداد وترسية المناقصات

The preparation and awarding of tenders skillsالقاهرة5 أيام

 قوانين و لوائح الشراء الداخلى و  الخارجي
The laws and regulations of internal procurement and externalإسطنبول5 أيام

 الاستراتيجيات الحديثة في التوصيف والتبويب وترميز المواد
Modern strategies in characterization, classification 

and coding materials 
دبي5 أيام

 دعم الأداء المهنى للعاملين فى أنشطة الشراء وتموين المخـازن
 Professional performance support for employees in the procurement

and supply stores activities
الدمام5 أيام

 أساليب تقييم الموردين
Suppliers’ evaluating methods الاسكندرية5 أيام

برامج المشــتريات والمخازن
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
  تقييم وتحليل المناقصات واعداد التقارير الفنية 

Evaluation and analysis of tenders and the preparation of technical 
reports

دبي5 أيام

 الاتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا 
Recent trends in the management of procurement electronicallyالقاهرة5 أيام

 التخطيط الاستراتيجي للمخزون
Strategic Planning for stocksفرنسا5 أيام

 إدارة الخدمات اللوجستية في المؤسسات والشركـات
Logistics services in institutions and corporate governanceلندن5 أيام

ديسمبر 2018
 التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات
 Modern techniques for planning, accounting and control of the

stores and procurement
القاهرة5 أيام

 إدارة المخاطر في سلسلة الامداد
 Supply Chain Risk Management شرم الشيخ5 ايام

الإدارة الناجحة لاسطول النقل البري
Successful management of a fleet of road transportدبي5 أيام

تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الشراء
Planning, implementation 

 and evaluation of procurement work
إسطنبول5 ايام

دورة متقدمة في تقنيات المشتريات و تقليل التكاليف
Advanced Purchasing and Cost Saving Techniquesالدمام5 أيام

برامج المشــتريات والمخازن
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



فرع دولة األمارات العربية المتحدة
بناية  فندق ميلينيوم بالزا  -  الدور 8 - مكتب  802  

شارع الشيخ زايد امام محطة مترو ابراج االمارات - دبى . 
تليفون : 0097143256200 
فاكس  : 0097143256500

موبايل : 00971557720801
صندوق بريد : 80355

مكتب بريد هور العنز منطقه ديره

جمهورية مصر العربية
تليفون : 0020226215920
فاكس  :  0020226215919

ص ب    20 - الرمز البريدى 11843

info@metcegy.com                      www.metcegy.com
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