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إدارة الموانئ واللوجستيات

مقر االنعقادتاريخ االنتهاءتاريخ البدايةاسم البرنامجالرقم

1Marine Operations In Offshore Petroleum Industry2020/06/072020/06/11دبي

2Logistical and Transportation Planning Methods2020/06/072020/06/11سنغافورة

3
"Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port 
Operations"

دبي2020/06/072020/06/11

4
Communication skills between ships and ports and maritime 
surveillance in ports 

كوااللمبور2020/06/142020/06/18

دبي/كوااللمبور2020/06/142020/06/18لمفاهيم الحديثة في إدارة الموانئ وصناعة النقل البحري5

6IMDG - International Maritime Dangerous Goods2020/06/212020/06/25دبي / لندن

7Health, Safety, Security and the Environment (HSSE) in Ports2020/06/21202/06/25دبي / الدوحه

8Advanced training for chemical tanker cargo operations2020/06/282020/07/02دبي / القاهرة

9Investigating Offshore & Marine Incidents to Root Cause2020/06/282020/07/02دبي/كوااللمبور

دبي / القاهرة2020/07/052020/07/09تأهيل األخصائيين الجدد للنقل البحري 10

11Managing Marine Operations and Conservancy2020/07/052020/07/09اسكندرية/ لندن

12Regulatory, Legal Issues and Insurance for Ports2020/07/122020/07/16دبي/ الدوحة

13Oil Gas Marine Terminals Operations Management2020/07/122020/07/16سنغافورة / القاهرة

اسكندرية/ الدوحة2020/07/192020/07/23مهارات التفتيش البحري الحديث من خالل تفتيش المنشآت البحرية الحيوية14

15
 BASIC Oil Chemical & Liquified Gas Tanker Cargo Operations - "
"(COMBINED  (TANKER FAM

دبي / لندن2020/07/192020/07/23
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ابو ظبي 2020/07/262020/07/30التحكيم البحري الدولي ومدى فاعليته وتطبيقه على المنازعات البحريه16

القاهرة / دبي2020/07/262020/07/30التطبيقات اللوجستية الحديثة بقطاع النقل17

18Transport Infrastructure Performance and Maintenance2020/08/092020/08/13القاهرة / لندن

19 Maritime Management and Leadership2020/08/092020/08/13دبي /كوااللمبور

20
:International Maritime Dangerous Goods Training" 
"Understanding the Purpose of the IMDG code

اسكندرية/ لندن2020/08/232020/08/27

21
"Oil, Gas & Petrochemical Shipping 
IBC Academy"

سنغافورة / القاهرة2020/08/232020/08/27

دبي / القاهرة2020/08/302020/09/03أساليب الرقابة و التفتيش بالموانئ22

سنغافورة / دبي2020/08/302020/09/03التميز اإلداري والفاعلية القيادية بالموانئ23

24Subsea & Marine Design,Operation and Maintenance2020/09/062020/09/10اسكندرية/ لندن

القاهرة / لندن252020/09/062020/09/10

اسكندرية/ لندن2020/09/132020/09/17أساليب الرقابة و التفتيش بالموانئ26

27Ships and Marine Ports Management 2020/09/202020/09/24دبي / كوااللمبور

28Advanced International Trade2020/09/202020/09/24القاهرة / دبي

دبي/ اسكندرية2020/09/272020/10/01استراتيجية الخدمة  الحديثة في الموانئ29

30Marine Operations In Offshore Petroleum Industry2020/09/272020/10/01لندن / القاهرة

دبي2020/10/042020/10/08إدارة وصيانة وتشغيل أسطول النقل البري31
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سنغافورة / القاهرة2020/10/042020/10/08تكامل نظم أنشطة النقل والتخزين اللوجستية بالموانئ32

دبي / لندن2020/10/042020/10/08تقنيات التجارة العالمية والنقل الحديث33

34BASIC Oil & Chemical Tanker Cargo Operations2020/10/112020/10/15دبي / لندن

35(TANKER FAM)2020/10/112020/10/15الدوحة / دبي

36Liquified Gas Tanker Training Programme (GASCO)2020/10/112020/10/15دبي / لندن

37 Perishable Exporters Logistics Workshop2020/10/182020/10/22سنغافورة / القاهرة

اسكندرية / الدوحة2020/10/182020/10/22كيفية فتح أسواق جديدة لخدمات اللوجستيات38

39Process Safety Implementation in Offshore Marine Operations2020/10/182020/10/22القاهرة / دبي

سنغافورة / اسكندرية2020/11/012020/11/05كيفية قياس مؤشرات األداء األساسية بالموانئ ورفع كفاءة التشغيل 40

41
دورة المنظومة الحديثة في إدارة الموانئ (اللوجستيات – الجمارك – 

التحكيم)
دبي2020/11/082020/11/12

42Marine Accident Investigation2020/11/082020/11/12دبي / القاهرة

43Container Terminal Operations & Management2020/11/082020/11/12اسكندرية / دبي

لندن / اسكنرية2020/11/082020/11/12مفهوم اللوجيستيات واستخداماتها في المحطات البحرية44

45
  BASIC Liquified Gas Tanker Cargo Operations " 
"(TANKER FAM)

دبي/ الدوحة2020/11/152020/11/19

لندن / دبي2020/11/152020/11/19النظم التنظيمية واإلدارية الحديثة لتطوير الموانئ 46

القاهرة / لندن2020/11/152020/11/19هندسة تنظيم حركة النقليات فى قطاع البترول 47
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48Port Project Management: Principles and Techniques2020/11/222020/11/26دبي / القاهرة

49Maritime Safety Management2020/11/222020/11/26القاهرة / لندن

اسكندرية / الدوحة2020/11/292020/12/03إجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمينات على الصادرات البترولية50

51Freight Forwarding and Clearing2020/11/292020/12/03دبي / القاهرة

52Customs regulations and customs clearance2020/11/292020/12/03سنغافورة / القاهرة

53Economics of Port Operations, Port Pricing and Port Financing2020/12/062020/12/10دبي / لندن

دبي / القاهرة2020/12/062020/12/10النقل البحري ( اإلدارة – التشغيل – الحماية البيئية)54

55Marine Surveying Practices2020/12/132020/12/17لندن /القاهرة

56Advanced Oil Tanker Cargo Operations (STCW)2020/12/132020/12/17لندن / اسكنرية

سنغافورة / القاهرة2020/12/132020/12/17التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لسالمة ابحارالسفن 57

58Port Labour and People Management2020/12/202020/12/24اسكنردية / دبي

59
 أفضل الممارسات العملية في المستخلصات الجمركية واجراءات الشحن 

والتفريغ
لندن / القاهرة 2020/12/202020/12/24

60Maritime Emergency Preparation and Response2020/12/272020/12/31دبي / القاهرة

61Energy Efficiency in Shipping2020/12/272020/12/31سنغافورة / اسكندرية

القاهرة / لندن2020/12/272020/12/31الحوادث والكوارث والتحقيقات البحرية بالموانئ   62

63Effects of the environment on logistics2021/01/032021/01/07دبي /الدوحة
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64Cargo Care Different Ship Types2021/01/032021/01/07 اسكندرية / سنغافورة

دبي / القاهرة2021/01/032021/01/07التطبيقات اللوجيستية بقطاع النقل- إدارة عليا65

دبي / اسكندرية 2021/01/102021/01/14نظم جودة عمليات الموانئ66

67Introduction to International Trade and Logistics2021/01/172021/01/21دبي / كوااللمبور

لندن / اسكنرية2021/01/172021/01/21األمن والسالمة علي ظهر السفن (نظري – عملي) 68

69Surveying Yacht and Small Craft Engines2021/01/242021/01/28القاهرة 

القاهرة / لندن2021/01/242021/01/28تكاليف تشغيل السفينة التجارية 70

71Marine Insurance Claims2021/01/242021/01/28سنغافورة / القاهرة

72
The leading professional development course for port and harbour 
managers

دبي/ لندن2021/01/312021/02/04

73IMDG - International Maritime Dangerous Goods2021/01/312021/02/04 دبي/الدوحة

القاهرة/ الدوحة2021/01/312021/02/04 انواع السفن التجارية وعقود تأجيرها والتأمين البحري 74

75Customs regulations and customs clearance2021/01/312021/02/04دبي / كوااللمبور

76 Intermediate Course in Marine Cargo Insurance (IMCI)2021/02/072021/02/11سنغافورة / القاهرة

دبي / القاهرة2021/02/072021/02/11إدارة النقل متعدد الوسائط ودوره في التجارة الدولية – إدارة عليا77

78Ships and Marine Ports Management2021/02/072021/02/11دبي / القاهرة

سنغافورة / القاهرة2021/02/072021/02/11سفن الحاويات والنقل متعدد الوسائط 79
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اسكندرية / لندن2021/02/142021/02/18المصطلحات الفنية في إدارة األعمال البحرية وادارة االفراد على السفن 80

81Marine Operations In Offshore Petroleum Industry2021/02/142021/02/18القاهرة /سنغافورة

دبي / لندن 2021/02/142021/02/18التنمية المستدامة لصناعة الموانئ وأثرها على التجارة العالمية82

83 Introduction to Marine Insurance2021/02/282021/03/04سنغافورة / القاهرة

لندن / اسكنرية2021/02/282021/03/04التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات وعالقاتها باللوجيستيات 84

دبي /الدوحة2021/02/282021/03/04صيانة وأداء البنية التحتية لوسائل النقل85

86
فحص معايير مستندات الشحن المتداولة في نطاق اإلعتمادات المستندية 

الدولية والمسؤولية المدنية للتأمين
القاهرة / لندن2021/03/142021/03/18

87Introduction to trade basic (EIE) 2021/03/142021/03/18دبي/سنغافورة

88Ideal for port and maritime authority professionals2021/03/142021/03/18دبي/ اسكندرية

89Customs clearance and logistics 2021/03/212021/03/25دبي/ الدوحة

القاهرة/ الدوحة2021/03/212021/03/25نظم تبادل المعلومات الكترونيا في مجال النقل متعدد الوسائط90

91
Best practices in the extracts and customs procedures for loading and 
unloading 

دبي / كوااللمبور2021/03/212021/03/25

القاهرة2021/03/282021/04/01إدارة مشاريع البنية التحتية لوسائل النقل92

93
إدارة رصد الحركة الجوية في المطارات وآلية فوترة الرحالت الجوية في نظام 

أوراكل
دبي / الدوحه2021/03/282021/04/01

شرم الشيخ 2021/03/282021/04/01التخطيط االستراتيجي بالموانئ البحرية – إدارة عليا94


