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الوحدة األولى :

ادارة الشراء من منظور استراتيجي

wwالمفهوم االستراتيجي للشراء
wwاالهداف االستراتيجية للشراء
wwمهارات التخطيط االستراتيجي للشراء
wwمهارات التفاوض مع الموردين
wwالتحليل االستراتيجي والتقييم للوظيفة الشرائية

الوحدة الثانية :

أثر االدارة اللوجستية على اداء المنظمات

wwمفهوم االدارة اللوجستية
wwاتجاهات واهداف النظام اللوجستي
wwمفهوم ودور الدعم اللوجستي
wwاتجاهات ومبادئ اللوجستية
wwتطبيق مثلث اللوجستيات على المنظمات

الوحدة الثالثة :

العالقة بين اللوجستية وسلسلة االمداد

wwمفهوم واهمية سالسل االمداد
wwسالسل االمداد واالداء اللوجستي التنافسي
wwاالدارة اللوجستية في دعم التنافسية
wwاليات العالقة المتشابكة والمتطورة بين سالسل االمداد واللوجستيات
wwالفروق بين سلسلة التوريد واللوجستيك
wwالشراء وقياس اللوجستية واالداء ومطابقة العرض والطلب

الوحدة الرابعة :

ادارة سلسة التوريد

wwمفهوم واهمية سلسلة التوريد
wwالعالقة بين سلسلة التوريد والشراء
wwانعكاسات سلسلة التوريد عاى اداء المنظمات
wwمباديء سلسلة التوريد
wwعناصر سلسلة التوريد

الوحدة الخامسة :

استقصاءات وحاالت عملية

wwحاالت وتطبيقات على اجراءات الشراء
wwتطبيقات على مهارات التفاوض الشرائي
wwتطبيقات اجراءات العملية اللوجستية والدعم اللوجستي
wwتطبيق االجراءات العملية لسلسلة التوريد من المورد وحتى العميل

أهداف البرنامج التدريبي :

wwفهم عمليات الشراء الحديثة استنادا إلى أفضل الممارسات التي تتبناها المنظمات الرائدة
wwتحديد المعايير األخالقية  في اداؤة المشتريات التي اعتمدتها المنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم
wwفهم عمليات الشراء األكثر فعالية
wwفهم كيفية تحسين المستوى في العالقة ما بين اإلدارة والموردين للحصول على أفضل النتائج
wwالتعرف على أفضل الممارسات في الموارد والمناقصات والتعاقدات
wwالتعرف على االتجاهات اللوجستية واستراتيجياتها المختلفة في تقديم الدعم اللوجستي
wwالتعرف على سالسل التوريد وموقع وظيفة الشراء والدعم اللوجستي منها



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:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك 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 :........................)تخطيط وإدارة المشتريات والعمليات اللوجستية ®( 

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.


