إسم الدورة
مجاالت العمل

:
:

أهداف البرنامج التدرٌبً :
مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

مصطفً حسٌن عبد القادر محمد
شرٌف كمال محمد
محمد حمدي أنور عبد اللطٌف
محمد عبد الرحمن محمد أحمد خلٌل
كرٌم فوزى حافظ محمد
عمرو عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
رمضان السٌد علً سالم
حمدى السٌد محمد احمد
اٌهاب ٌوسف ابراهٌم رمضان
محمد فاروق رضوان نصار
محمد رشاد محمد الصاوى
عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن رجب
سمٌحه ابراهٌم محمود

دورة تأهٌـــل عامــلٌن
ألدارة النـــقل البحري و اللوجستٌــات بالموانئ
شركات المالحة والتوكٌالت المالحٌة وشركات النقل البحرى والموانئ العامة
والمتخصصة وشركات الخدمات البحرٌة بالموانئ وشركات متعهدى الشحن
والنقل متعدد الوسائط
أن ٌكون المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج قادرا على:
 -1فهم وإدراك عملٌات النقل واللوجستٌات كصناعة خدمٌة
 -2كٌفٌة التعامل مع الدورة المستندٌة لعملٌات النقل واللوجستٌات
 -3فهم وإدراك العالقة بٌن صناعة النقل البحري وصناعة اللوجستٌات
 -4فهم وإدراك والتعامل فً انشطة النقل متعدد الوسائط
عدد أٌام البرنامج  20اٌام
• التدرٌب العمــلً  20ساعة
• التدرٌب النظري  80ساعة
عدد ساعات ٌوم التدرٌب  5ساعة
• مفهوم اللوجستـٌات و عناصر المنــــظومة اللوجستٌة .
• أسالٌب خدمة العمالء وتشغٌل طلبات و اوامر العمالء
• أسالٌب جدولـــة عملٌات االمداد من واقع خطط المشترٌات وعملٌات ادارة االنتاج
• تتابع سالسل االمداد لخدمة عملٌات اإلنتاج وطلبات العمالء
• التعرف على عناصر صناعة النقل البحـري (السفٌنة – البضاعة – المٌناء).
• ماهٌة وخصائص النقل متعدد الوسائط.
• وثائق النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.
• مصطلحات التجارة الدولٌة INCOTERMS
• القواعد المطبقة على عقود البٌع العالمٌة وعلى األطراف المتعاقدة
• دور الجمارك واإلجراءات الجمركٌة (صادر – وارد  -تعقٌب شحن).
• دور مرحلً البضائع فً النقل العالمً ،ووظائفه ،ومؤهالته.
• مهارات تحدٌد المسارات والطرق لحركة النقل
• مهارات التغلب على مشاكل النقل وطرق التغلب
• مفاهٌم وطرق التخزٌن المختلفة
• كٌفٌة تحدٌد الحجم االقتصادى و نقطة اعادة الطلب للمخزون
• االسالٌب االحصائٌة فى حل مشاكل المخزون
• زٌارة مٌدانٌة للمناطق المختلفة بالمٌناء
• زٌارة مٌدانٌة للمناطق اللوجٌستٌة بالمٌناء

محمد محمود عبدهللا كامل فلٌفل
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد ٌحى
خالد أحمد حسن موسً
محمد خلٌفه ابراهٌم على الحلو
محمد احمد محمد الفخرانى
امٌرة عبدالمجٌد محمد عبدالمجٌد رشوان
احمد عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد
احمد سمٌر على محمد شادى
ماجدة احمد محمد سلٌم
سامح سعد اسكندر سعد
احمد عبدالجواد عوض محمد الرحمانى
محمد السٌد جابر السٌد
اسالم محمد حسن محمد
هشام ٌوسف محمود الزغبً
محمد على محمد على عبد هللا
السٌدعبد السالم عبد الهادى
احمد حسٌن اسماعٌل محمد عطٌة
وائل محمد السعٌد خمٌس بدوى
محمد ابراهٌم علً ابراهٌم شوشة
حاتم السٌد عبداللطٌف السٌد خلٌل
احمد السٌد عطٌة محمد مهران
محمد ٌاقوت محمد السٌد
محمد ٌونس عبدالفتاح عبد الجواد
بسام محمد شوقى عبدالغفار
احمد السٌد احمد عبدالسالم هٌبه
محمد سعٌدابراهٌم بصرى
نادر عالء الدٌن حسن محمد زاكى
كرٌم عالء الدٌن السٌد الصواف
أحمد عبد الهادى ذكى مرسى
مٌنا كمال جاب هللا سولاير
محمد رأفت عبد الرحمن عبد الرحٌم
محمدمسعد نصر الدٌن مسعد غبراهٌم
محمد محمد عبدالهادى كمال صقر
محمد احمد لطفً الرباط
محمد جمال محمد فوزى الخٌاط
جابر السٌد شحاته السٌد على
محمد شحات سٌد محمد الطحان
عمر شعبان سلٌم خلٌفه
محمد رجب محمد محمد زقزوق
إسراء محمد ٌسرى شعبان محمد على
احمد حمدى التابعى ابو النجا
محمود فوزى محمد زٌد
رحاب فراج صدٌق فراج سعٌد
هند السٌد محمد عاشور

فتحى فكرى إبراهٌم الغضبان
سارة عادل عٌس هبة هللا
مٌسرة أبو العطا أبو العطا الموافى
مصطفى محمد عبد الفتاح سٌد احمد
نجوى إبراهٌم حسن محمود الخطٌب
سارة محمد محمد عبد العال
حنان مجدى محمد محمد عبد العال
هاجر محمد هشام عبد المجٌد الفقى
سمر محمود عبد السالم نعمة هللا الرٌس
إسالم محمد محمد السوٌدى
كرٌم محمد أمام محمد الكحكى
سامر سمٌر مصطفى الصواف
احمد عبدهللا سالم سالم حسن
نهى على احمد مهران عمر
امانى على احمد مهران عمر
عمرو حسٌن ابراهٌم الدسوقى محمد صبحى
احمد محمود محمد جوهر
عبد الرحمن محمد ابوالعطا محمد ابو الورد
كرٌم حسن احمد محمد الدكرورى
محمود السٌد شلبى شلبى
توفٌق عبدالباسط محمد توفٌق
محمد حسن مختار عوض
خالد إراهٌم أحمد شحاتة الفرماوى

