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برامجنا التدريبية في مجال الجمارك والعمل الجمركي
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استراتيجيات تعزيز تنافسية الجمارك
مؤشر التجارة عبر الحدود
الجمارك الرقمية
استراتيجية تحويل االدارة الجمركية الى منظمة عالمية
اسس حوكمة الخدمات الجمركية
النظام المنسق اصدار 2017
اللوجيستيات الجمركية
نظام توكيد الجودة بالجمارك
جودة البيانات اإلحصائية في التجارة الدولية
االستدامة الجمركية وتعزيز التنافسية
قضايا جمركية معاصرة
دور الجمارك فى تسهيل التجارة
التخطيط االستراتيجى للجمارك
تنافسية المناطق االقتصادية الخاصة فى ظل التصنيف الدولى
منظومة النافذة الواحدة
وسائل حل المنازعات الجمركية واتجاهاتها في العصر الرقمي
تطبيق بطاقة اﻷداﺀ المتوازن بالجمارك
تطوير اإلدارة لجمارك المستقبل
تحليل لتقرير ممارسة أنشطة اﻷعمال (البنك الدولي)
تحليل لتقرير التنافسية العالمية (المنتدى االقتصادي العالمي)
المبادرة سيف
مبادرة الدرع الواقى
مبادرة الجمارك الخضراء
سياسات واقتصاديات المناطق الحرة
دور الجمارك فى محاربة غسل اﻷموال
النزاهة بالجمارك
القيمة لالغراض الجمركية
الحس اﻷمني والتفتيش الجمركي
النظام المنسقالتعريفة الجمركية
التعريفة الجمركية المتكاملةوإعداد البيانات اإلحصائية
مشاكل وفنيات تبنيد المواد الكيميائية
مشاكلوفنيات تبنيد السلع الغذائية
إدارة المخاطر الجمركية
اﻷساليب الحديثة في مكافحةالتهريب الجمركي
تكنولوجيا وإجراءات فحصالحاويات
اتفاقية كيوتو المعدلة والنظامالتجاري الدولي
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اإلتجاهات الحديثة في أساليب الكشف والمعاينة
االتفاقات التجارية والدولية وتطبيقاتها العملية في المجال الجمركي
السياسات الجمركية والقانونالدولي
قوانينتحكمالتجارة العالمية
االحصائيات الجمركية وتحليل اﻷداء الجمركي
التبادل التجاري وتبادل المعلومات التجارية بين الدول العربية
مشاكل وقواعد المنشأ واالتفاقات الدولية
الدور االيجابي للجمارك في تنفيذ الرقابة البيئية على الواردات
جمع وتحليل البيانات والمعلومات الجمركية دور الجمارك فى الحد من اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفى
دورالجمارك فى حماية التعدى على حقوق الملكية الفكرية
دور الجمارك فى مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك
آليات تطبيق موازنة البرامج واالداء
الطريق نحو االتحاد الجمركى العربى
اإلجراءات الجمركية الحديثة
السياسات الجمركية والقانون الدولى
النقل الدولي
خطوط النقل المنتظمة والتحوية
التحالفات المالحية ومحطات تـداول الحاويـات والموانى المحورية
اﻷنشطة المختلفة لصناعة النقل البحرى
الشحن والتفريغ
إدارة الجودة الشاملة
نظم االعتماد الدولي ايزو
تطبيق فرق الجودة وفرق التحسـين بالجمارك
منظمات دولية (منظمة التجارة العالمية ،منظمة الجمارك العالمية ،آليات تطوير العالقات الخارجية مع
المنظمات الدولية).
التجارة االلكترونية
عقد البيع الدولى
آليات تيسير التجارة الدولية
التبـادل التجاري العربي
الممارسات التجارية غير الشرعية
قواعد التصدير في النظام التجاري العالمي
االجراءات التنفيذية للتصدير
االعتمادات المستندية وبوالص الشحن
االستثمارات اﻷجنبية وصور انتقاالتها وعوامل جذبها
التأمين البحري
ادارة االزمات
متطلبات ومواصفات المدير الناجح بالمنظمات الجمركية
اإلدارة الرشيدة بالمنظمات الجمركية
تطبيق االساليب الحديثة والحلول المبتكرةلحل المشكالت بالجمارك
االستراتيجيات اإلدارة باﻷهداف والنتائج بالجمارك
تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية بالجمارك
االستراتيجيات المعاصرة لقياس اﻷداء الجمركى
المنظومة المتكاملة إلدارة عالقات العمالء بالجمارك
مهارات العمل الجماعى بالمنظمة بالجمركية
مهارات التفكير االبتكاري واإلبداعي الجمركي

 .81إعداد خطط العمل وتحويل اﻷفكار الى برنامج
 .82ضغوط العمل الجمركي وأساليب السيطرة عليها
 .83االساليب الحديثة في اعداد التقارير الجمركية
 .84سياسات ومكافحة اإلغراق في ضوء اتفاقية منظمة التجارة العالمية
 .85أساليب الدعم الممنوحة للسلع المحلية
 .86االتفاقات الدولية لتجنب االزدواج الضريبي
 .87االحتيال البحري Marine Fraud
 .88قواعد التصدير في النظام التجاري العالمي الجديد
 .89الغش التجاري
 .90التعريف بمنظمة التجارة العالمية
 .91القيمة لألغراض الجمركية
 .92تجارة المنتجات الزراعية والغذائية في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية
 .93حماية العالمات التجارية في ظل االتفاقيات الدولية والقانون الوطني
 .94اساليب وسياسات تنمية الصادرات
 .95مفهوم قواعد المنشأ في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
 .96مفهوم وتطبيق اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة الدولية TBT
 .97إجراءات تفتيش الركاب
 .98التأمين البحري
 .99أساسيات التخليص الجمركي
 .100االحصائيات الجمركية وتحليل االداء الجمركي
 .101التدقيق االحق واإلجراءات الجمركية
 .102اإلجــراءات الجمـركـيـة المعـيـاريـــة
 .103التهريب الجمركي
 .104أجهزة وتحليل الصور الناتجة من التفتيش باﻷشعة السينية
 .105تقنيات إدارة المستودعات الجمركية والمناطق الحرة
 .106تنمية االسواق الخارجية للصادرات الصناعية
 .107حقوق الملكية الفكرية
 .108تنظيم وإدارة المعارض التجارية
 .109تسعير خدمات الموانئ
 .110النظام المنسق لترتيب وتصنيف السلع
 .111برامج العمليات المقابلة (االوفست) في ظل التنظيم الجديد لحركة التجارة الدولية
 .112دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير الجمارك
 .113فحص جودة المنتجات الصناعية (الغذائية – الكيميائية – النسيج – مواد البناء)
 .114تأهيل مختبرات فحص الجودة للحصول على ISO 17025
 .115معايرة أجهزة الفحص وحسابات الاليقين (عدم التأكد) لنتائج الفحص

