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عن المعهد

معهد منظمة التجارة العاملية :هو معهد متخصص يف العلوم التجارية كالشحن الدويل واجلمارك واالسترياد والتصدير والعديد من العلوم التجارية
األخرى ،ويقع املقر الرئيسي للمعهد يف مدينة واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكية ،ويتخذ املعهد مق ًرا إقليم ًيا له يف مدينة القاهرة عاصمة مجهورية
مصر العربية ،ليكون مشر ًفا ومراق ًبا على أداء املعهد وأهدافه ووظائفه يف منطقة الشرق األوسط ،وهناك فرع للمعهد داخل مصر يتخصص يف نقل العلوم إىل
املصريني من خالل دورات متخصصة وخمفضة ،ويدور سؤال مهم يف أذهان الكثريين ،وهو :ما طبيعة عالقة املعهد مبنظمة التجارة العاملية بسويسرا؟ واجلواب
األوحد هنا أهنا عالقة فنية ،مبعىن أن املعهد ينقل كل علوم املنظمة التجارية ومفاوضاهتا للطالب ،فكل املناهج معتمدة من املنظمة ،أما عن الطبيعة
اإلدارية فاملعهد اليتبع إدار ًيا املنظمة ،وفروعه ال متثل املنظمة العاملية ،ولكن املعهد يقوم هبدف نشر علوم املنظمة لدى شعوب العامل النامي فتلك املنظمة
تتحكم يف  %95من جتارة العامل ،وتعاىن بلدان العامل الثالث مشكلة يف عدم وعي أفرادها العاملني يف املجال التجارى بتلك األحكام ،ويهدف املعهد إىل
حتقيق عدة أهداف:
 توصيل العلوم التجارية الصحيحة للعاملني هبذااملجال ،إخراج كوادر جتارية تستطيع قيادة التجارة
داخل مصر ،زيادة املعرفة باملفاهي ــم التجاريـ ــة لـ ــدى
عموم النــاس ،تفعـ ــيل البحــث العلـ ـ ــمي التج ـ ــاري
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مصـر ،تنشيط االحتكاك بني املص ـ ــريني
وال ـ ــدول الناجحـ ـ ــة ،ويف سبيل حتقيق املعهد هذه
األهداف املنشودة فقد جذب إليه العديد من اخلربات
التعليمية والفنية املعتمدين من أكرب اجلهات العاملية
كمنظمة التجارة العاملية ،منظمة اجلمارك العاملية ،البنك الدويل ،الشركات العمالقة والعاملية .
جناحا منقطع النظري بعد ختريج أكثر من 2000طالب أثروا يف احلياة التجارية
وهاهو معهد منظمة التجارة العاملية يدخل عامه الرابع داخل مصر ،حمق ًقا ً
املصرية ويف إرساء الطرق العلمية الصحيحة داخل البيئة التجارية املصرية وهو ماشهدت به الوزارات املختلفة واهليئات املستقلة والبحثية ،كما أن املعهد قدم
ناجحا يف تطوير منظومة التعليم يف مصر وهو ما شهد به الطالب .
ً
منوذجا ً

كلمة مدير المعهد
يدخل املعهد عامه الرابع داخل بلدنا احلبيب مصر ،وقد قدم املعهد للمعهد بشكل أفضل.
معتمدا على نقل ويبدأ املعهد عامه اجلديد بدورات جديدة عكف عليها عامًا
جديدا لطريقة التدريب داخل مصر،
منوذجا
ً
ً
ً
اخلربات الفنية والعلمية أكثر من العلوم األكادميية ،وعلى خنبة كامالً وهي:
واعدة يف جمال التدريب ،وكان معيارنا يف انتقاء خنبتنا هو ضرورة البحوث التسويقية
توافر اخلربات ،وأن يكونوا عاملني يف املواقع امليدانية ،واملعهد اآلن البورصة والبنوك
ومعتمدا اللوجستيك
لديه هيئة تدريس تضم أكثر من عشرين مدر ًبا حمتر ًفا
ً
من هيئات دولية خمتلفة ،واملعهد قدم علو ًما جديدة للسوق املصري التخطيط االستراتيجي
وهي العلوم التجارية اليت حتتاجها مصر يف الفترة احلالية خصوصا كما أن املعهد قرر تدشني جسر كبري للبعثات اخلارجية حول
وأن التوجه العاملي اآلن هو أن تصبح مصر مرك ًزا لوجيست ًيا عامل ًيا ،العامل من خالل:
فقد قدمنا علوم اجلمارك انتقاالً إىل تكريس العلوم الصحيحة البعثة التجارية إىل تركيـا 2013م
يف التسويق ،وبعدها مت البدء يف إعطاء دورات الشحن الدويل بسعر البعثة التجارية إىل الصـ ـ ـ ــني 2013م
خمفض للغاية لكي نعطي الفرصة لغري القادرين على حتصيل هذا البعثة التجارية إىل اليابـ ـ ـ ــان 2013م
العلم اهلام من األماكن الكبرية ،واليت تصل قيمة الدورة هبا إىل البعثة التجارية إىل اهلن ـ ـ ـ ـ ــد 2013م
أكثر من 12000جنيه مصرى ،مع مراعاة أن تكون هي نفسها املادة البعثة التجارية إىل ماليزي ـ ــا 2013م
العلمية ،مع توفري حماضرين أقوى من اآلخرين ،وقد بدء املعهد عام البعثة التجارية إىل أفريقيـ ــا 2013م
 2012م بدورة االسترياد والتصدير وهي الدورة اليت القت قبوالً هائالً وق��د ق��رر املعه��د زي��ادة ع��دد املعس��كرات التدريبي��ة داخ��ل مص��ر
لدى األوساط التعليمية ،لكوهنا أول دورة علمية يف هذا املجال يف كمعسكر طابا التدريىب.
مصر وقد شارك يف تدريسها أكثر من  12حماض ًرا دول ًيا ،وكما أن وتأم��ل إدارة املعه��د يف حتقي��ق أهدافه��ا يف الع��ام اجلدي��د وحتقي��ق
املعهد أدخل ألول مرة يف مصر فكرة أن يشارك يف التدريس املالحق أح�لام طالبنا وأن نق��دم خدمة مرضية ،مع ثبات أس��عارنا إضافة إىل
التجارية لدى السفارات األجنبية داخل مصر ،واضعني نصب أعيننا أن تقدمي قيمة جمتمعية جديدة لبلدنا احلبيب مصر .
تكون تلك الدول اليت حققت هنضة سريعة لنقل التجارب واخلربات
لشباب معهدنا ،وشرفنا عام 2012م بوجود امللحق التجاري التركي
واملاليزي معنا ،وبدءنا يف عام 2012م إطالق أول بعثة علمية جتارية
جناحا مقبوالً وصل إىل إمتام صفقات بقيمة
إىل تركيا ،واليت حققت ً
مليون ونصف املليون دوالر بني اجلانب املصرى والتركي ،موجهني
الشكر للحكومة التركية ومجعية رجال األعمال املصريني
األتراك ،كما أن املعهد أهنى عام 2012م بتجربة فريدة من نوعها
وهي املعسكرات التدريبية يف مدينة طابا الساحرة واليت حقق
املعسكر فيها أهدافه كاملة .
ويف عام 2013م نسعى إىل تقدمي املزيد لطالبنا ،واضعني نصب
أعيننا حقوق الطالب القدامى يف تقدمي العلوم املستمرة ،جما ًنا
ومساعدهتم على إجياد فرص عمل ممتازة وتطوير املنظومة اإلدارية

هيئة التدريس:

وزير أول مفوض :
حسن بيك علي
الملحق التجاري التركي
قسم االستيراد والتصدير

 وزير اول مفوض :وان احمد ترمزي
الملحق التجاري الماليزي
قسم االستيراد والتصدير

أ .عماد قطارة :
مدير إئتمان البنك العربي
االفريقي ( , )AAIBاستشاري
ومحاضر بالبنك المركزي المصري
()EPI
قسم البنوك

 أ .محمد هاشم :استشاري تسويق دولي لدبي
القابضة وعدد من الشركات
االجنبية
قسم التسويق

أ .محمد الكردي :
مدير تسويق مجموعة الفين
النمساوية
استشاري تسويق دولي لشركات
عالمية داخل مصر
قسم التسويق  -قسم المبيعات

د .محي الدين الهواري :
مدير المعهد القومي للجمارك
للتدريب الجمركي بالقاهرة
قسم االستيراد والتصدير
قسم التخليص الجمركي

د .بدوي محمد إبراهيم :
مدير ادارة المعلومات بالجمارك
المصرية
معتمد من منظمة الجمارك
العالمية
قسم االستيراد والتصدير
قسم التخليص الجمركي
قسم الشحن

أ .جمال خليل
مدير جمرك بمصلحة الجمارك
المصرية
قسم االستيراد والتصدير
قسم التخليص الجمركي

أ .رضا عبد الحميد
مدير إدارة بمصلحة الجمارك
المصرية
قسم االستيراد والتصدير
قسم التخليص الجمركي

أ .محمد خليل
مدير جمرك بمطار القاهرة
الدولي بمصلحة الجمارك
المصرية
قسم الشحن
قسم االستيراد والتصدير
قسم التخليص الجمركي

أ .ابراهيم عبد الحميد
مدير جمارك بمطار القاهرة
الدولي بمصلحة الجمارك
المصرية
قسم جمارك

أ .نجيب عطية
وكيل وزارة باإلدارة المركزية
بمصلحة الجمارك المصرية

أ .محمد الفقي
مدير تسويق مرسيدس بينز
قسم المبيعات

منحة استشاري استيراد وتصدير
اآلن وألول م��رة يف مص��ر منح��ة تدريبي�� ٌة للحص��ول عل��ى لق��ب رحلة إىل تركيــا

رياد وتصدي��ر دويل معتم��د م��ن أك�بر املعاه��د
استش��اري اس��ت ٌ
العاملي�� ٌة وم��ن احلكوم��ة املصري�� ٌة وبالتع��اون م��ع مخ��س س��فارات
أجنبي�� ٌة وال�تي تؤهلك لفتح ش��ركة اس��ترياد وتصدير يف مجيع
أرجاء العامل لتكون من ملوك التجارة يف العامل .
إهن��ا املنح��ة األوىل من نوعها يف مصر والش��رق األوس��ط ،اليت هتتم
بعل��وم وأمور التجارة واالس��ترياد والتصدير ،فهى منحة اهلدف منها
��ف تس��تورد وكيف رحلة إىل ماليزيا
تأسيس��ك عل��ى املنه��ج الصحي��ح لتفهم كي ٌ
ٌ
يعطيه��ا امللح��ق التج��اري املالي��زي مبصر  للتع��رف عل��ى أه��م
تصدر؟ ومن أين تستورد؟ وإىل أين تصدر؟ فهى تتيح لك التعرف
قالعه��ا الصناعي��ة وكيفي��ة الس��فر ملاليزي��ا وكيفية اس��ترياد
على أسرار عملي ٌة االسترياد والتصدير
بضاعة منه��ا بأق��ل األس��عار وضمان��ات وحوافز االس��ترياد أو
مميزات املنحة
التصدير منها (مرفق دليل ماليزيا التجاري)
جياد فرصة عمل جدي��دة ً
وأيضا احلصول على
 .1تس��اعدك على إ َ
مميزات املنحة
أجر مادي ممتاز.
حيص��ل املت��درب على ش��هادة وكارنيه م��ن معهد منظم��ة التجارة
��ح الفرص��ة للمتميزي��ن ً
أيض��ا ك��ي يتدرب��وا يف أك�بر
 .2تتي ُ
العاملية.
الشركات ويعملوا هبا.
 -1شهادة استرياد وتصديرمعتمدة دول ًيا من معهد منظمة التجارة
 .3حيص��ل املت��درب عل��ى خ�برة عملي��ة م��ن خ�لال ورش عم��ل يف
العاملية.
ختليص احلاويات مجرك ًيا.
 -2كارني��ه رقم��ي م��ن املعه��د علي��ه ص��ورة املت��درب تفي��د بأنه
.4تؤهل الدارس�ين الس��تكمال الدراس��ات التكميلي��ة للمعهد
استشاري استرياد وتصدير.
للحصول على لقب مستشار جتاري دويل.
 -3كما ميكن توثيق الشهادات من أي خارجية يف العامل.
قواع��د االس��ترياد والتصدي��ر ،األنظم��ة االس��تريادية اخلاص��ة،
الشحن الدويل ،االتفاقيات الدولية ،املعامالت البنكية والتجارة
وضم��ان النق��ود والبضائ��ع ،ليس ه��ذا فق��ط إهن��ا متعة التج��ارة اآلن
م��ن خ�لال رح�لات بالفيدي��و إىل أصول التج��ارة يف الع��امل للتعرف
عل��ى أه��م ال��دول التجاري��ة وأه��م أس��واقها وم��ا تتمي��ز ب��ه تل��ك
األسواق وماميكن أن تصدره أو تستورده وهي:
يعطيه��ا امللح��ق التج��اري الترك��ي بالس��فارة التركي��ة مبص��ر
للتعرف عل��ى أه��م قالعه��ا الصناعي��ة وكيفي��ة الس��فر لتركيا
وكيفي��ة اس��ترياد بضاع��ة منه��ا بأقل األس��عار وضمان��ات
وحوافز االس��تريادأو التصدير منها(مرف��ق دلي��ل تركي��ا
التجاري)

رحلـة إىل الصني

يعطيه��ا امللح��ق التج��اري الدبلوماس��ي بالس��فارة الصينية  للتع��رف
عل��ى أه��م قالعه��ا الصناعي��ة وكيفية الس��فر للص�ين وكيفية
اس��ترياد بضاعة منها بأقل األسعار ،وضمانات وحوافز االسترياد أو
التصدير منها(مرفق دليل الصني التجاري)

منحة استشاري تسويق دولي
فرصة للشباب املصري منحة مقدمة من معهد منظمة التجارة
العاملية ،يقدم منحة تسويق دويل ،وسيعتمد منهج الشرح على
منهج (السيد /فيليب كوتلر) امللقب بأبو التسويق يف العامل فهو
ً
االستشاري التسويقي لشركة اتصاالت ً
وأيضا
وأيضا جنرال موتورز
شركة نوكيا ،فهو شريك جناح لكل الشركات العمالقة يف العامل

ماذا تتعلم في هذه المنحة؟
 -1التسويق االستراتيجي

 -2التسويق التكتيكي
 -3التسويق اإلداري
 -4التسويق التحويل
 -5الترويج

ورش العمل

إهنا ليست الورش املعتادة استعد معنا فقط للتدريب والدخول
يف عامل الكبار مثل جنرال موتورز – تويوتا – اتصاالت مصر
– ماكدونالدز –كنتاكي – بروكتور جامبل ...كل ما عليك هو
فقط االلتحاق بأصدقائك  -يف الدورة لتتمتع مبعايشة فرق
العمل التسويقية  هلؤالء الكبار..ال تضيع فرصة معايشة هذه
الفرق الناجحة ،وميكنك احلصول على فرصة ناجحة للعمل معهم
متتع بالعمل اجلماعي يف مشروع التخرج مع أصدقائك  ..مشاريع
واقعية وستنفذها على أرض الواقع مع زمالئك  ..متتع بفريق عمل
متعدد اجلنسيات والثقافات.

مميزات المنحة
حيصل املتدرب على شهادة وكارنيه من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -1شهادة تسويق دويل معتمدة دول ًيا من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -2كارنيه رقمي من املعهد عليه صورة املتدرب تفيد بأنه استشاري تسويق دويل.
 -3كما ميكن توثيق الشهادات من أي خارجية يف العامل.

منحة التخليص الجمركي
منح��ة مقدم��ة م��ن معه��د منظم��ة التج��ارة العاملية ...بالتع��اون م��ع
جمموعة شركات اجلات
تق��دم منح��ة أخصائ��ي التخلي��ص اجلمرك��ي واالس��ترياد والتصدير
كيف تصبح العقل املدبر ألكرب شركات االسترياد والتصدير؟
كيف ختلص البضائع داخل املوانئ ؟

ماذا تتعلم في هذه المنحة؟
 -1القانون اجلمركي
 -2األنظمة اجلمركية اخلاصة
 -3اإلجراءات اجلمركية
 -4االتفاقيات الدولية
 -5مادة االسترياد والتصدير
 -6مادة القيمة اجلمركية
 -7مادة التعريفة اجلمركية والتبنيد
 -8مادة الشحن الدويل

مميزات المنحة
حيصل املتدرب على شهادة وكارنيه من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -1ش��هادة مس��تخلص مجرك��ي معتم��دة دول ًي��ا م��ن معه��د منظم��ة التج��ارة العاملي��ة.
 -2كارني��ه رقم��ي م��ن املعه��د علي��ه ص��ورة املت��درب تفي��د بأن��ه مس��تخلص مجرك��ي.
 -3كما ميكن توثيق الشهادات من أي خارجية يف العامل.

منحة أخصائي شحن دولي
منحة أخصائي شحن دولي
تلك املنحة املقدمة من أقوى كيان اقتصادي وجتاري متحكم يف جتارة  %95من جتارة العامل  وهو معهد منظمة التجارة العاملية،
منحة مدعومة تقدم لعدد حمدود من مندويب و مديري املبيعات املميزين  ..ألن هذه املنحة ستمنحك صفة التميز.
هل حتلم أن تعمل يف أعايل البحار ؟
هل تريد أن تتعرف على أسرار عملية الشحن الدويل؟
هل حتلم يف العمل يف أكرب شركة للمالحة اجلوية والبحرية والربيــة؟
هل فكرت يو ًما أن تتعرف على كيفية ختفيض نفقات الشحن واختي ـ ــار
املواعيد املناسبة لشحن البضائع وأقصر الطرق للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول؟

وتدرس فيها
مقدمة يف مفهوم الشحن
شركات الشحن الدويل
الشحن اجلوي  
الشحن البحري  
التأمني على البضائع  
اللوجيستيك
العمليات اجلمركية املصاحبة

مميزات المنحة

حيصل املتدرب على شهادة وكارنيه من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -1شهادة أخصائي شحن دويل معتمدة دول ًيا من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -2كارنيه رقمي من املعهد عليه صورة املتدرب تفيد بأنه استشاري تسويق دويل.
 -3كما ميكن توثيق الشهادات من أي خارجية يف العامل.

منحة اخصائي مبيعات
منحة استشاري مبيعات تلك املنحة املقدمة من أقوى كيان اقتصادي وجتاري متحكم
يف جتارة  %95من جتارة العامل  وهو معهد منظمة التجارة العاملية ،منحة مدعومة تقدم لعدد
حمدود من مندويب و مديري املبيعات املميزين ألن هذه املنحة ستمنحك صفة التميز.
هل تبحث عن إجابة ألسئلتك؟

هل أنت من هؤالء؟

كيف تنجح يف عقد صفقات؟

هل أنت من عشاق املبيعات؟

كيف تعمل خطة مبيعات رائعة؟

هل أنت رجل مبيعات من الطراز األول؟

ملاذا يفشل مندوبوا املبيعات؟

هل تريد أن تصبح استشاري مبيعات؟

كيف تتوقع املبيعات لشركتك والتكاليف؟

هل تبحث عن زيادة يف العلم؟

كيف تدير عملية البيع داخل الشركة؟

هل تريد زيادة راتبك داخل السوق؟

ماذا تدرس في تلك المنحة؟
أو ً
ال :إدارة املبيعات
ثان ًيا :فنون البيع
ثال ًثا :التسويق اإللكتروين
رابعا :مبادئ التسويق
ً

مميزات المنحة

حيصل املتدرب على شهادة وكارنيه من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -1شهادة اخصائي مبيعات معتمدة دول ًيا من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -2كارنيه رقمي من املعهد عليه صورة املتدرب تفيد بأنه اخصائي مبيعات.
 -3كما ميكن توثيق الشهادات من أي خارجية يف العامل.

منحة أخصائي معامالت بنكية
تأهيل الدارس لكيفية االلتحاق بوظيفة يف البنوك املصرية واألجنبية.
تأهيل املوظفني وأصحاب األعمال يف التعامل مع البنوك يف كافة فروعها.
تأهيل الدارس للمرور و النجاح يف امتحانات البنوك الدولية.

أو ًال :أساسيات المعامالت البنكيه

محتويات الكورس
دراسة الـ()Body language

املشاكل اليت يواجها الفرد وطرق حلها.

دراسة طرق املبيعات.

طريقة كتابة السرية الذاتية

دراسة طرق التسويق.

واملذكرات واملالحظات.

البنوك اإلسالمية (املعامالت اإلسالمية)
عمليات غسيل األموال.

ثانيآ:الحسابات الشخصية
خدمة العمالء

كيفية إجراء املقابلة الشخصية.

ثالثآ :منتجات البنوك

فتح احلساب الشخصي بأنواعه

Back Office

(جاري –توفري – وديعة –شهادات)

  الكاشري(املعامالت املادية)

قانون الشبكات وطريقة املعاملــة.

Front Office

القروض الشخصية.
(الفيزا -قرض سيارة-قرض شخصي-قرض إسكاين).
التحويالت اخلارجية والداخلية. .

مميزات المنحة
حيصل املتدرب على شهادة وكارنيه من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -1شهادة أخصائي معامالت بنكية معتمدة دول ًيا من معهد منظمة التجارة العاملية.
 -2كارنيه رقمي من املعهد عليه صورة املتدرب تفيد بأنه أخصائي معامالت بنكية.
 -3كما ميكن توثيق الشهادات من أي خارجية يف العامل.

رابعآ:حسابات الشركات
شروط فتح حساب شركات
خطاب الضمان.
مناقصات (اعتمادات
مستندية)
متويل املشروعات الصغيرة.

Making Deals in English
هو كورس جديد من نوعه يقدمه معهد منظمة التجارة العاملية لطالبه حبيث يعرفهم
الكورس على كيفية تقدمي انفسهم باالجنليزية وفنون االتيكت
ىف االعمال الدولية وكذلك مهارة حتضري االجتماعات وادارهتا
وكذلك فن التفاوض باالجنليزية واهم اجلمل الشهرية واالسئلة
املعتادة وكذللك اهم املصطلحات االقتصادية والتجارية
باالجنليزية ويقدم اجلديد ىف تعريف الطالب بالثقافات
االجنبية املختلفة ىف ادارة االعمال وكيفية التعامل معها وكيفية
جتهيز عروض تقدميية وكيفية عرضها وكذلك كيفية كتابة
فاكس او او إمييل جتارى باللغة االجنليزية

ماتتعلمه في المنحة
Class 1: introductions, meetings, discussions, phone calls
Class 2: Negotiation
Class 3: Writing proposals and emails
Class 4: International trade and logistics
)Class 5: American (and other) business culture (+business idioms
Class 6: Presentation

البعثات الدولية التجارية

البعثة العلمية التجارية لتركيا
هدف البعثة

إرسال عدد  100مصري من خمتلف املجاالت للتعرف على جناح التجربة التركية يف جمال
االقتصاد من خالل زيارة أكرب املصانع التركية وعمل ورش عمل ولقاءات مع أعضائها
ً
وأيضا زيارة األماكن االقتصادية الشهرية ،وكذلك من أجل التبادل التجاري من خالل
زيارة أكثر من  12معرض دويل خمتلف ،وكذلك هناك متعة للسياحة والتريض على خليج
البسفور الذي يفصل ما بني أوروبا وآسيا من خالل رحلة حبرية رائعة .

مايحصل عليه الملتحق بالبعثة :

شهادة إمتام بعثة جتارية معتمدة من مجيع اجلهات املاحنة سالفة الذكر.

برنامج البعثة
اليوم األول:

وصول مطار أتاتورك الدويل ،اإلقامة بالفندق مبنطقة التقسيم

مؤمتر دويل جبمعية املوصياد بتشريف وفد من رئاسة الوزراء التركية حماضرة
اليوم الثاني :علمية عن التجارة يف تركيا والنهضة االقتصادية يف تركيا حماضرة علمية
عن دور حزب العدالة والتنمية يف النهضة التركية يف املقر الرئيسي للحزب
اليوم الثالث:
لقاء الشركات الثنائية B2B
اليوم الرابع:
لقاء الشركات الثنائية B2B

اليومالخامس:
اليومالسادس:
اليوم السابع :

مميزات البعثة :

زيارة الشركات واملصانع التركية العمالقة
زيارة املعارض الدولية املنعقدة يف هذه الفترة
رحلة حبرية يف مضيق البسفور ويوم حر

أحصل علي شهادة معتمدة من معهد منظمة التجارة العاملية

البعثة العلمية التجارية إلى ماليزيا

هدف البعثة

إرسال عدد  100مصري من خمتلف املجاالت للتعرف على جناح التجربة املاليزية يف املجال
االقتصادي من خالل زيارة أكرب املصانع املاليزية وعمل ورش عمل ولقاءات مع أعضائها ً
وأيضا
زيارة األماكن االقتصادية الشهرية ،وكذلك من أجل التبادل التجاري من خالل زيارة املعرض
الدويل هناك

برنامج البعثة
اليوم األول:

وصول إىل كواالمبور  ،املبيت داخل الفندق

اليوم الثانى:

مغادرة الفندق إىل معرض ماتريد الدويل ،زيارة املعرض

مغادرة الفندق إىل معرض ماتريد الدويل،تسجيل احلضور يف
اليوم الثالث:
اللقاءات التجارية اخلاصة
اللقاءات التجارية الثنائية بني الشركات B2B

اليوم الرابع :

زيارة مدينة مالكا التارخيية

اليومالخامس :زيارة شركات ومصانع ،حماضرة يف الغرفة التجارية املاليزية،
لقاء مع د .مهاتري حممد لو أمكن هذا
اليوم األخير :
العودة للقاهرة

مميزات البعثة :

أحصل علي شهادة معتمدة من معهد منظمة التجارة العاملية

البعثة العلمية التجارية إلى الصين
قرر جملس إدارة معهد منظمة التجارة العاملية  WTOIتلبية دعوة إدارة معرض الكانتون
( )Canton Fairواحلكومة الصينية يف الذهاب بوفد جتاري لإلطالع على أحدث
الصناعات احلديثة والتطورات اإلقتصادية يف الصني ،وأيضا تعديد سبل التعاون اإلقتصادية
بني البلدين .
اليوم األول:
اليوم الثانى:
اليوم الثالث:
اليوم الرابع :

لقاء الشركات الثنائية B2B

اليومالخامس:

يوم حر وزيارة للمدينة

اليومالسادس:

زيارة ملدينة شيزنين بالقطار السريع

اليوم السابع :
اليوم الثامن :
اليوم التاسع:

مميزات البعثة :

وصول مطار جوانج زو & االقامة بالفندق
زيارة معرض الكانتون الدويل phase 2 -
*جدول املعارض ملحق باالسفل
لقاء الشركات الثنائية B2B
مؤمتر دويل بتشريف وفد من حكومة مجهورية الصني الشعبية

زيارة معرض الكانتون الدويل phase 3 -
*جدول املعارض ملحق باالسفل
زيارة معرض الكانتون الدويل phase 3 -
*جدول املعارض ملحق باالسفل
انتهاء الرحلة واالستعداد للسفر والتوجه للمطار للعودة ايل القاهرة

أحصل علي شهادة معتمدة من معهد منظمة التجارة العاملية

صور من بعثات 2012

صورة جماعية ألعضاء البعثة
من أمام الغرفة التجارية التركية

صورة ألحد االجتماعات ألصحاب نفس المجال

صورة للوفد المصري في أحد المصانع التركية

صورة للوفد المصري من بعثة تركيا أمام جمعية
رجال األعمال األتراك (الموصياد)

صور من بعثات 2012

الوفدالمصريداخلأكبرالمعارضالدوليةبتركيا

في أحد المناطق السياحية بتركيا

الوفد المصري يقابل رئيس شعبة النقل
الدولي والجمارك بتركيا

أحد اللقاءات الثنائية  B2Bبين الشركات المصرية
والتركية

المعسكر التدريبي للتجارة الدولية  -بحياة ريجينسي طابا هايتس
إميا ًنا من املعهد بأمهية تطوير طرق التدريب وللضرورة امللحة لتطوير السياحة املصرية الداخلية ،فقد مت االتفاق مع جمموعة فنادق
حياة العاملية على تقدمي خصومات هائلة ألفراد املعسكرات وهو ما مت بنجاح واحلمد هلل .
واملعسكر عبارة عن دورات مكثفة تنتهي يف  10أيام مبعدل  70ساعة دراسية ميتزجها أجواء من املرح واللعب واالستمتاع بالطبيعة
الساحرة مبنتجع حياة رجيينسي طابا هايتس  -ذو اخلمس جنوم بإقامة كاملة ص شاملة الوجبات الثالث ،بوفيه مفتوح Open
 Buffetبشكل حيقق متعة كاملة يف التعليم واختالط كبري جبنسيات أخرى ،ليس هذا فحسب فقد اتفق املعهد مع عدة سفارات
أجنبية هي املاليزية والتركية واليابانية ،على جعل يوم خاص لكل بلد نتعلم منهم أسباب النجاح داخل بالدهم ،ويشارك يف هذا
اليوم وفد دبلوماسي رفيع املستوى من كل دولة .

صورة جماعية العضاء المعسكر مع الملحق التجاري التركي

ويمكن اإلشتراك في أحد المنح األتيه في المعسكر
منحة استشاري تسويق دويل
منحة استشاري استرياد وتصدير دويل
منحة الشحن الدويل
منحة معامالت بنكية
منحة املبيعات
منحة التخليص اجلمركي

مميزات المعسكر :

ورشة عمل من منحة التسويق الدولي علي البحر
احصل على شهادة معتمدة من معهد منظمة التجارة العاملية ،باإلضافة إىل كارنيه رقمي أيضا

المعسكرات

الصالونات الثقافية االقتصادية

العالقات التجارية المصرية التركية
نظم معهد منظمة التجارة العاملية بالقاهرة
صالون ثقايف اقتصادي بعنوان
«العالقات االقتصادية املصرية التركية»
حبضور:
• أ  /حمي الدين اهلواري
رئيس معهد اجلمارك املصرية
• د  /أمحد السيد النجار
رئيس مركز األهرام االقتصادي للبحوث االستراتيجية
• أ  /مدحت حسن
نائب رئيس حترير جريدة األهرام
• ذكي أكيندي
رئيس مجعية رجال األعمال املصريني األتراك
• أ  /حممد هاشم مدير الندوة

صور الصالونات الثقافية االقتصادية

العالقات التجارية المصرية األمريكية
نظم معهد منظمة التجارة العاملية بالقاهرة الصالون الثقايف
االقتصادي الشهري بعنوان:
«العالقات االقتصادية املصرية األمريكية»
حبضور:
• السيد :جوزيف بريت
ملحق األمن القومي األمريكي بالسفارة األمريكية
بالقاهرة
• السيد :إيريك كارون
مسئول امللف االقتصادي األمريكي املصري بالسفارة
األمريكية
• السيد:أسامة غيث
الكاتب الكبري يف الشئون االقتصادية ورئيس حترير
األهرام االقتصادي • الدكتور :إبراهيم عيسوي
رئيس املنتدى العاملي لدول العامل الثالث واخلبري االستراتيجي
العاملي
• د  /بدوي حممد
مدير إدارة املعلومات باجلمارك املصرية

صور من حفالت التخرج

ورشة عمل بحوث تسويقية

زيارة قرية البضايع للتعرف علي الوارد والصادر في مطار القاهرة

