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مقدمة:
والتخزين  اإلمداد  وظيفة  دور  يوروماتيك  قبل  من  والمعد  التدريبي  البرنامج  يتناول 
المعلومات  تقانات  استخدام  التخزين؛  إدارة عملّيات  المشتريات؛  إدارة  المؤّسسة؛  في 
يكون  أن  يجب  البرنامج  هذا  نهاية  في  والتخزين.  اإلمداد  وظيفة  لدعم  واالتصاالت 
المشارك قادرًا على: -1 تعّرف دور وظيفة اإلمداد والتخزين في المؤّسسة؛ -2 فهم 
اآللّيات المتعّلقة بإدارة المشتريات )مراحل عملّية اإلمداد وإجراءاتها، اختيار مصادر 
بعملّية  المتعّلقة  اآللّيات  فهم   3- الثانوي(؛  التوريد  الموّردين،  مع  والتفاوض  التوريد 
التخزين )االستالم واإلدخال إلى المخازن، ترتيب المخزون وتصنيفه وترميزه(؛ -4 

تعّرف استخدامات تقانات المعلومات واالتصاالت في دعم وظيفة اإلمداد والتخزين.

األهداف التفصيلية :
إكتساب المشاركين مهارات تنظيم المخازن والمستودعات �
التعرف على أفضل أساليب أختيار وتنظيم أماكن التخزين وتجهيزاتها �
التعرف على افضل مهارات اإلدارة اللوجستية حسب معايير الجودة العالمية �
الممارسة اإلدارية المتميزة لتحسين المستودعات وطرق المراقبة عليها �
التعرف على األساليب الحديثة في نظم وسالسل التوريد والتوزيع �
اإلمداد  � وآليات  التجهيز وأساليب  أدوات  والتميز في  الجودة  التعرف على معايير 

وسالسل التوريد
التعرف على اإلجراءات الفعالة في آداء سالسل التوريد كأداة في ترشيد قرارات  �

التخزين
إكتساب الجانب المعرفي والمهاري لتطبيق إجراءات التوريد من أجل تحسين آداء  �

العمليات
التعرف على األساليب الحديثة في التصرف في المخلفات والمخزون الراكد �
التعرف على األدوات المساندة في إدارة سالسل التوريد في ظل العولمة �
إكساب مجموعة المهارات الحديثة الواجب توافرها بالعاملين في مجال المستودعات �

الوحدة األولى:

المبادئ األساسية إلدارة عمليات التجهيز

مفهوم عمليات التجهيز �
أهمية عمليات التجهيز �
أهداف عملية التجهيز �
آليات إنسياب المواد والمعلومات في إدارة عمليات التجهيز �
األهمية األكاديمية والمهنية واإلقتصادية إلدارة التجهيز �
اإلدارات المكونة إلدارة عمليات التجهيز �
األنشطة األساسية والمساعدة إلدارة عمليات التجهيز.؟ �
تدفق المواد والمعلومات كمعيار الجودة في إدارة التجهيز �

الوحدة الثانية:

النظرة الحديثة في إدارة سالسل اإلمداد والتوريد

تعريف إدارة اإلمداد. �
أهداف إدارة سالسل اإلمداد والتوريد. �
المصطلحات والتعاريف الهامة لمكونات إدارة سالسل التوريد. �
عناصر إدارة سالسل اإلمداد والتوريد. �
أنواع العالقات في سالسل التوريد. �
العالقات التقليدية والمرتبطة بصفقات التوريد. �
إستراتيجيات التعامل مع التدفقات في سلسلة التوريد الداخلية والخارجية. �
مقاييس ومعايير األداء لسالسل التوريد �
الخطوات العملية في خلق سالسل توريد فعالة �

الوحدة الثالثة:

األدوات المساندة في إدارة سالسل التوريد في ظل العولمة

مفهوم األدوات الرئيسية والمساندة. �
العملية اإلستراتيجية إلدارة المرتجعات. �
الخطوات الرئيسية في تطوير وتنمية إستراتيجيات تفاوض سالسل التوريد. �
النتائج المحتملة للتفاوض كأداة فعالة في إدارة سالسل التوريد. �
إدارة سالسل التوريد في ظل العولمة. �
إستراتيجيات دخول األسواق العالمية. �
التوجهات المستقبلية لسالسل التوريد العالمية. �
العوامل التي يجب ان تعتمد عليها اإلستراتيجيات العالمية لسالسل التوريد �
التحديات التي تواجه سالسل التوريد عالميًا �
العناصر التي يصعب السيطرة عليها في تطبيق سالسل التوريد عالميًا �
آليات تنظيم سالسل التوريد عالميًا �
التصميم التقليدي لتنظيم سالسل التوريد عالميًا بغرض تحقيق األهداف المستقبلية �

الوحدة الرابعة:

إدارة سالسل التوريد و تحسين آداء العمليات و ترشيد قرارات التخزين

قيادة سالسل التوريد الفعالة. �
إدارة سالسل القيمة. �
عوامل النجاح الحرجة إلدارة سالسل التوريد. �
مفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة في إدارة سالسل التوريد. �
تطور الجودة من خالل إدارة الجودة الشاملة. �
عناصر األنظمة الفرعية لنظام إدارة الجودة في إدارة سالسل التوريد. �
اإلجراءات التنفيذية إلدارة الجودة الشاملة في سالسل التوريد الفعالة. �
العوامل المؤدية إلى تحسين الجودة �
اللوجستيات وإدارة الشراء واختيار وتقييم الموردين �
االختيار النهائي لالعتماد على طرق مثل التحليل الكمي والقيمة النقدية ، واألوزان  �

المرجحة

الوحدة الخامسة:

نظام إدارة المستودعات وسالسل التوريد المتميز

الجدولة والتنسيق في إدارة اإلمداد. �
القرارات اإلستراتيجية لعمليات التشغيل واإلمداد. �
المتطلبات الرئيسية لتطبيق الجودة الشاملة على عمليات التشغيل واإلمداد. �
النسب المالية المعيارية لعمليات اإلمداد وفقا لمعايير الجودة. �
متطلبات الجودة إلدارة اإلمدادات وسالسل التوريد. �
طرق قياس كفاءة وفعالية إدارة التوريد. �
نموذج التميز إلدارة اإلمداد وسالسل التوريد. �
� CIPS شهادة التميز المعتمدة ألبحاث اإلمداد والتوريد
نظام إدارة المستودعات وسالسل التوريد  LFS 400 المتطور �



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 :........................)اإلدارة االستراتيجية للمشتريات وسالسل اإلمداد والتموين ®( 

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.


