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الوحدة األولى :

ادارة الجودة الشاملة فى عمليات الشراء و التوريد

المفاهيم االدارية المعاصرة وإدارة التغيير �
إدارة الجودة والمواصفات الدولية للجودة أيزو  �

9001
مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة �
التركيز على رضا الزبائن تجاه المخرجات .   �
أهم المبادئ الحيوية لثقافة الجودة الشاملة �
التحسينات المستمرة إسلوب �
تطور الجودة من خالل إدارة الجودة الشاملة �
إجراءات التنفيذ إلدارة الجودة الشاملة �
العوامل المؤدية إلى تحسين الجودة �
مشاركة التوريد والشراء في تطوير المنتج �

الوحدة الثانية :

اللوجستك وإدارة الشراء واختيار وتقييم الموردين

أنواع المنتجات الصناعية �
الوحدات الرأسمالية االستثمارية - مواد اإلنتاج �
المدخل إلى المشتريات �
أهداف المشتريات �
دورة عمليات الشراء �
تحديد المواصفات �
طرق توصيف الجودة �
اختيار الموردين �
إختيار المورد الصحيح الخطوة الهامة لقرار  �

المشتريات
مصدر التوريد والشراكة اإلستراتيجية �
المداخل المعاصرة إلختيار الموردين �
اساليب تقييم الموردين �
تحديد األسعار �

الوحدة الثالثة :

التقنيات المعاصرة فى إدارة المستودعات والمخازن

مفهوم إدارة المستودعات         �
Warehouse Management

التنظيم اإلداري إلدارة المستودعات �
االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم  �

المخزن
اإلجراءات المستودعية وأساليب التخزين �
العوامل الحاكمة في تحديد مواقع األصناف داخل  �

المخزن.
أساليب تحديد معدات النقل والمناولة المستخدمة  �

في العمليات المخزنية.
إجراءات االستالم والفحص. �
استالم وصرف األصناف �
أمن وسالمة المستودعات �
بطاقات الوصف الوظيفى للعاملين بالمخازن �

الوحدة الرابعة :

استراتيجيات الجودة فى إدارة المخزون

مفهوم المخزون إدارة المخزون �
أهمية االحتفاظ بالمخزون �
أنواع ومستويات المخزون �
طرق تخطيط المخزون �
العوامل المحددة لمستويات المخزون �
تكاليف المخزون �
متابعة حركة األصناف �
المخزون الراكد ) األسباب والعالج( �
اساليب الرقابة والجرد للمستودعات �
استخدامات الحاسب اآللي في مجال مراقبة  �

المخزون
تقارير مراقبة المخزون �

الوحدة الخامسة :

األدوات المساندة في إدارة سلسلة التوريد

العملية االستراتيجية إلدارة المرتجعات �
العمليات التشغيلية �
التفاوض �
المميزات الشائعة للتفاوض �
التفاوض في الشراء �
الخطوات الرئيسية في تنمية أو تطوير استراتيجية  �

التفاوض
بنود وجزئيات التفاوض فى المشتريات �
ثالث نتائج ممكنة فى التفاوض �
المؤهالت والقدرات الشخصية للمفاوض الشرائي �
بحوث الشراء واألداء واألخالقيات �
مساحات الموضوعات المحددة للبحث من إدارة  �

الشراء .
تطبيقات الحاسب األلي فى مجال الشراء �
المشتريات واألخالقيات �
أهمية تدريب العاملين فى مجاالت جودة عمليات  �

الشراء والتخزين

تطبيقات الجودة الشاملة في
إدارة المشتريات والمخازن ®

المحتويات الرئيسية
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مقدمة
اإلنتاج  قطاع  يشهدها  التي  الشديدة  والمنافسة  الحالي  الوضع  طبيعة  إن 
والخدمات ،وتنوع األساليب والتقنيات المستخدمة، وأيضا تسارع حركة التغيير 
بصورة غير مسبوقة ،مما يجعل الشركة أو المؤسسة أو الجهات الحكومية في 
حالة بحث وسعي دائم لتضمن لها حصة أو مكانة في السوق ومجال عملها. 
على  وأيضا  والقطاعات  الخدمات  أنواع  لكل  مرافقة  أصبحت  الصفة  وهذه 
لذلك  ونتيجة  وصغيرة.  ومتوسطة  كبيرة  منشآت  كانت  سواء  مستوياتها  كل 
تشكل  المفاهيم  وهذه  المنافسة،  األجواء  لهذه  مرافقة  مفاهيم  عدة  ظهرت  فقد 
حال  في  وهي  وتمّكن،  بقوة  المنافسة  عالم  في  واالستمرارية  للدخول  وسيلة 
تطبيقها واتخاذها كأسس راسخة في التعامل تضمن للجهة الثبات والتقدم.  ومن 
المفاهيم الواجب على الجهات الحرص عليها مفهوم الجودة الشاملة والتي تقاس 
واستراتيجيات  الموارد،  استغالل  وحسن  استهالك  وترشيد  اآليزو،  بشهادة 
تحسين األداء والتحسينات المستمرة. وتساهم جودة عمليات الشراء والتخزين 
فى تحسين المركز التنافسى للمؤسسة مما يتحتم اولوية تطبيق معايير وقياسات 

الجودة العالمية على كافة انشطة هذا القطاع اللوجيستى المتكامل.

سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات األتية :
مفاهيم اساسية فى أنظمة الجودة الشاملة للمشتريات والمخازن �
القرارات  � صنع  مهارات  تنمية  و  الشراء  أساليب  و  ومناهج  الحديثة  المحاور 

الفعالة.
استعراض المفاهيم و االساليب الالزمة من اجل تحقيق إدارة الجودة في تخطيط  �

و تنظيم و مراقبة نشاطات المشتريات و التموين.
مفاهيم اللوجيستية ، والتوريد ، وادارة سالسل التوريد �
االجراءات الحديثة في عملية إدارة المخازن طبقا لنظام المواصفات العالمية و  �

نظم إدارة الجودة.
� .ISO 9001 نظام إدارة الجودة متطلبات
االتجاهات المعاصرة فى توصيف الجودة . �
محاور بناء عالقات شراكة مع الموردين �
أهمية التقويم المستمر للموردين �
االدارة المميكنة لعمليات المخازن والمستودعات �
تحديد الكميات االقتصادية فى الشراء �
أساليب السيطرة على تكاليف الشراء والتخزين �
التفاوض الشرائي والحفاظ على مركز المؤسسة التنافسي. �

األهداف



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة المشتريات والمخازن ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


