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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

مارس
2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019فن إعداد المناقصات وتكتيكات التفاوض مع الموردين

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019الجدارة والكفاءة في إدارة الشراء والتخزين

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019الممارسات العالمية الحديثة على أنشطة الشراء والتموين

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود

3,500$اسطنبول11 - 15 مارس 2019االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019إدارة اللوجستيات في مجال المخازن

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين

5,400$دبــي17 - 28 مارس 2019اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن ومناولة المواد

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019إدارة أنظمة المشتريات الحكومية الحديثة

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

أبريل
2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019فن إعداد المناقصات وتكتيكات التفاوض مع الموردين

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019استراتيجيات التعاقد والتفاوض للمشتريات - مستوى متقدم

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019النظم الحديثة في امن وسالمة المخازن ومناولة المواد
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019اسس ومهارات تدقيق المشتريات وادارة المخرون

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات والمزايدات

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019األساليب المتقدمة في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019الجدارة والكفاءة في إدارة الشراء والتخزين

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019االستراتيجيات الحديثة في تقنيات الشراء وإبرام العقود

5,400$دبــي14 - 25 أبريل 2019اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019دبلوم إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019الممارسات العالمية الحديثة على أنشطة الشراء والتموين

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

5,400$دبــي28 أبريل - 09 مايو 2019اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام

5,400$دبــي28 أبريل - 09 مايو 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

يونيو
2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات والمزايدات

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019إدارة اللوجستيات في مجال المخازن

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019اسس ومهارات تدقيق المشتريات وادارة المخرون

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019دبلوم إدارة العمليات اللوجستية واإلمداد

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019النظم الحديثة في امن وسالمة المخازن ومناولة المواد

يوليو
2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019فن إعداد المناقصات وتكتيكات التفاوض مع الموردين

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن ومناولة المواد

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019االستراتيجيات الحديثة في تقنيات الشراء وإبرام العقود

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األساليب المتقدمة في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019دبلوم إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019دبلوم إدارة العمليات اللوجستية واإلمداد

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019إدارة اللوجستيات في مجال المخازن

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019استراتيجيات التعاقد والتفاوض للمشتريات - مستوى متقدم

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019دبلوم إدارة المخازن والمستودعات

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

3,500$ماليزيا 29 يوليو - 02 أغسطس 2019المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

أغسطس
3,500$اسطنبول04 - 08 أغسطس 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

2,900$دبــي04 - 08 أغسطس 2019التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات والمزايدات

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019النظم الحديثة في امن وسالمة المخازن ومناولة المواد

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019األساليب المتقدمة في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019الممارسات العالمية الحديثة على أنشطة الشراء والتموين

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

3,500$اسطنبول18 - 22 أغسطس 2019إدارة اللوجستيات في مجال المخازن

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019الممارسات العالمية الحديثة على أنشطة الشراء والتموين

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019فن إعداد المناقصات وتكتيكات التفاوض مع الموردين

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019إدارة أنظمة المشتريات الحكومية الحديثة

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019الجدارة والكفاءة في إدارة الشراء والتخزين

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

3,500$ماليزيا 19 - 23 أغسطس 2019اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود

2,900$دبــي26 - 30 أغسطس 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي26 - 30 أغسطس 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

سبتمبر
2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن ومناولة المواد

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات والمزايدات

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019إدارة أنظمة المشتريات الحكومية الحديثة

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019االستراتيجيات الحديثة في تقنيات الشراء وإبرام العقود

5,400$دبــي22 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019استراتيجيات التعاقد والتفاوض للمشتريات - مستوى متقدم

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019الجدارة والكفاءة في إدارة الشراء والتخزين

أكتوبر
2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019الممارسات العالمية الحديثة على أنشطة الشراء والتموين

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019األساليب المتقدمة في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019دبلوم إدارة العمليات اللوجستية واإلمداد

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019إدارة اللوجستيات في مجال المخازن

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019اسس ومهارات تدقيق المشتريات وادارة المخرون

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019دبلوم إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019فن إعداد المناقصات وتكتيكات التفاوض مع الموردين

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن ومناولة المواد

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

5,400$دبــي27 أكتوبر - 07 نوفمبر 2019اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

نوفمبر
2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019إدارة أنظمة المشتريات الحكومية الحديثة

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019النظم الحديثة في امن وسالمة المخازن ومناولة المواد

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019االستراتيجيات الحديثة في تقنيات الشراء وإبرام العقود

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019اإلتجاهات الحديثة في المناقصات وتقييم العطاءات وإدارة العقود

3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

3,500$ماليزيا 18 - 22 نوفمبر 2019دبلوم إدارة المخازن والمستودعات

3,500$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019تخطيط وادارة اعمال المشتريات وابرام التعاقدات

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019التخطيط االستراتيجي للمشتريات واعداد المناقصات والمزايدات

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019الجدارة والكفاءة في إدارة الشراء والتخزين

ديسمبر
2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019األساليب المتقدمة في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن ومناولة المواد

5,400$دبــي01 - 12 ديسمبر 2019اإلدارة الحديثة والمتقدمة للمشتريات والعقود - 10 ايام

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019استراتيجيات الشراء الحديثة وإدارة المطالبات والتفاوض

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة في ادارة ومراقبة المخزون

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019الممارسات العالمية الحديثة على أنشطة الشراء والتموين

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019استراتيجيات التعاقد والتفاوض للمشتريات - مستوى متقدم

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات


www.euromatech.ae

9 Training Calendar 2019

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات المشتريات والمخازن واللوجستية ) مارس - ديسمبر 2019 (

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة في عمليات المناقصات وممارسات الشراء

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019دبلوم إدارة العمليات اللوجستية واإلمداد

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019اسس ومهارات تدقيق المشتريات وادارة المخرون

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019ضمان الجودة والتحكم بالمشتريات والمخازن

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019اإلدارة الفعالة للمشتريات الخارجية

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019القواعد القانونية واإلدارية الحديثة في المشتريات والعقود

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019تكنولوجيا التميز واإلبداع في إدارة المشتريات والمخازن

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019اإلدارة والرقابة على المخازن والمستودعات

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019اإلدارة المتقدمة للمشتريات والعقود والمناقصات

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019التحول الرقمي لعمليات إدارة العقود والمشتريات

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019فن إعداد المناقصات وتكتيكات التفاوض مع الموردين

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019دبلوم إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019األساليب الحديثة فـي عمليات الشراء وتقييم أداء الموردين

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتموين

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019إدارة اللوجستيات في مجال المخازن

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019إدارة المناقصات والعقود والمنازعات - مستوى متقدم

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019الطرق الحديثة للمشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019 إدارة   عمليات اإلمداد والتموين الفعال - متقدم

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019إدارة أنظمة المشتريات الحكومية الحديثة

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019التقنيات الحديثة في إدارة المخازن والمستودعات

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019النظم الحديثة في امن وسالمة المخازن ومناولة المواد

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019التميز في أعمال المشتريات وتخطيط االحتياجات

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019المهارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020القواعد اإلدارية والقانونية الحديثة للمناقصات والمزايدات

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات


نمـــــوذج التسجيــــــل

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: 

:  9.00 صباحًا 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.

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.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

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

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

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

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


