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 .هدف الدورة :

إلى رفع مستوى أداء منظومة العمل اإلداري للمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل  تهدف هذه الدورة

البري في وذلك باألخذ بالمفاهيم الحديثة في اإلدارة وإمكانية تطبيق لبعض التقنيات التي ظهرت في العديد من 

 التطبيق الفعلي على مدار سنوات عديدة.الدول وتبنت نجاحها من خالل 

 :وتتضمن أهداف هذا البرنامج ما يلي 

   التعرف على القضايا والمشاكل التي تجابهها مؤسسات وشركات النقل البري سواء على الصعيد الوطني

 في مجال النقل بين مختلف الدول أو على المستوى اإلقليمي 

  اللوجستيات والفوائد التي من الممكن أن تقود على السلسلة توضيح األسس التي يقوم عليها نظام

 تكاملة للنقل والتخزين والتوزيعالم

   التطبيقات الخاصة بالوقت المحددJIT واآلثار الناجحة. وااللتزامات المرتبطة بالتطبيق 

   .تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال النقل 

  والمشتركة ودورها في مجال النقل.ركات القابضة التحالفات االستراتيجية والش 

   مخلصون( ودورهم في مجال العمل. –متعهدون  –الخدمات المساعدة )وكالء 

 :لفئة المستهدفة ا

 لىع المشتغلين سواء المواقع مختلف في البري النقل وشركات مؤسسات في اإلدارية المستويات مختلف 

 .الدول بين النقل بأعمال المهتمين أو الوطني المستوى

 فمختل في النقل إدارة مسئولي الطرق على البري النقل خدمات وتنظيم بإجارة المعنية الحكومية اإلدارات 

 .مؤسسات

 :محتوى الدورة 
 

 دور النقل البري الدولي في التجارة البينية والتنمية الشاملة. المحور األول:

 

 اإلطار القانوني لعقود النقل البري الدولي. المحور الثاني:

 

 الطبيعة القانونية لعقود النقل البري الدولي  -

 شروط وأركان عقود النقل البري الدولي -

 القانون الواجب التطبيق علي المنازعات الناشئة عن عقود النقل البري الدولي -

 

 : التأمين في عقود النقل البري الدولي.المحور الثالث
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 التحكيم في عقود النقل البري الدولي. المحور الرابع:

 

 شرط ومشارطة التحكيم -

 تحديد جهة وهيئات التحكيم -

 إجراءات التحكيم -

 القرارات التحكيمية وكيفية تنفيذها -

 

 تطبيقات عربية ناجحة في مجال عقود النقل البري الدولي. المحور الخامس:

 :رسوم الدورة 
 

  بوفيه غداء استراحة 2عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + السعر أعاله شامل + 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 

 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


