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المحتويات البرنامج:

المقدمة:
تعتبر المخازن و المستودعات من أهم الموارد التي تهتم بها المؤسسات المختلفة و ذلك 
لما تمثله من موارد أو أموال مجمدة في صورة المخزونات و التي تتنوع لتشمل موارد 
أولية أو منتجات نهائية تنتظر التوزيع في األسواق و تقوم المؤسسات المتنوعة بتكوين 
األساسية  مهمتها  تكون  المستودعات  و  المخازن  ادارة  مهمتها  تكون  متكاملة  ادارة 
حماية تلك المخزونات بصورة مناسبة من التعرض للتلف أو السرقة و تتضمن تقنيات 
إدارة المخازن و المستودعات تخطيط و تنظيم المخازن و تحديد المواصفات المطلوبة 
تتطلب  التي  و  المخزونات  لمعالجة  تطبيقها  الواجب  الطريقة  اختيار  مع  و  للمخازن 

العناية الفائقة.

وصفاً   Certified Warehouse Manager المعتمد  المخازن  مدير  دورة   تقدم 
واسعاً لدور إدارة التخزين في إدارة سالسل اإلمداد والتوريد لما إلدارة الخزين أهمية 
في تعزيز األداء التشغيلي والمالي للتخزين واالمداد بالموارد مع تحقيق التوازن بين 
لدى  التقنية  المعرفة  إثراء  إلى  الدورة  وتهدف  المطلوبة.  الخدمة  مستويات  تكاليف 
المشاركين في إدارة سالسل االمداد والمخازن وكذلك إطالعهم على عمليات المخازن 
وطرق تصنيف، تخزين، تنميط المواد, وإدارة عمليات المستودع والتخطيط للمخزون 
لتمكينهم من االرتقاء بمستوى أداءهم في إدارة المستودعات وزيادة دقة العمل من خالل 
من  العمليات  كلف  تخفيض  وبالتالي  المخزون  إدارة  بمهام  المعرفي  المخزون  زيادة 
خالل فهم وإتقان إجراءات عمليات المستودعات واالرتقاء بمستوى المنظمة من خالل 

زيادة مهنية العاملين في هذا المجال.

أهداف الدورة:
إثراء المعرفة التقنية للمشاركين في إدارة سالسل االمداد والمخازن في بيئة �	

أعمالهم والتي تُعنى بإنجاز المهام على أكمل وجه وضمن نطاق ُكلف منخفضة 
على المنظور طويل األمد.

إطالع المشاركين على عمليات المخازن وطرق تصنيف، تخزين، تنميط المواد, �	
وإدارة عمليات المستودع والتخطيط للمخزون.

االرتقاء بمستوى األداء من خالل تطوير مفهوم متكامل إلدارة المستودعات في �	
سالسل االمداد.

تعلم كيفية زيادة دقة العمل من خالل زيادة المخزون المعرفي بمهام إدارة �	
المخزون.

تعلم كيفية تخفيض كلف العمليات من خالل فهم وإتقان إجراءات عمليات �	
المستودعات.

تعلم كيفية االرتقاء بمستوى المنظمة من خالل زيادة مهنية العاملين في هذا �	
المجال.

مهارات تحليل وتصميم وتخطيط المخازن بفعالية�	
تطبيق الممارسات المتقدمة في تخطيط وتنظيم ومراقبة المواد والمستودعات �	

وإدارة التخزين
دراسة المخاطر المتعلقة بالتخزين وأدوات السالمة التي يجب توفرها في �	

المخزن والتعرف على أظهم االحتياطات لتجنب هذه المخاطر والتعامل معها بعد 
وقوعها

الوحدة   األولى :
 اإلسرتاتيجيات احلديثة يف حتسني إدارة المخازن

مفهوم أسلوب كايزن للتحسين والتطوير�	
منهجية التغيير والتطوير في أسلوب كايزن�	
مؤشرات ومعايير تطبيق التحسين بإستخدام أسلوب كايزن في إدارة المخازن�	
	�)JITM( استراتيجية الطلب في حينة
	�MUDA آليات تطبيق خطوات التحسين من خالل أسلوب
دعائم ثقافة التميز والتطوير في إدارة المخازن�	

الوحدة   الثانية :  
ختطيط وتنظيم إدارة المخازن وفقا لمتطلبات األيزو

أنظمة الجودة وأهدافها�	
مراحل تطور جودة إدارة المخازن�	
خطوات تخطيط وتنظيم إدارة المخازن الحديثة�	
مجموعة المواصفات الدولية ISO 9000 أهميتها للمنظمة�	
متطلبات المواصفات الدولية�	
توثيق أعمال المخازن وفقا للمواصفات الدولية�	
معايير التميز واأليزو لنظم تخطيط وتنظيم إدارة المخازن�	

الوحدة   الثالثة : 
مناذج و أنظمة و أاسليب الرقابة عىل المخزون

معايير تحديد برامج التدفق الزمني لالحتياجات الة المخازن�	
وظيفة التخزين و تأثيرها على انتظام سير العمل و االنتاج �	
تصنيف المواد و ترميزها و عالقتها بالحاسب اآللي�	
التصنيف الثالثي للمخزون�	

الوحدة   الرابعة : 
إدارة المخازن والرقابة عىل المخزون

تصميم وتخطيط المخازن�	
المركزية والالمركزية في التخزين�	
األساليب الكمية في الرقابة على المخزون�	
أنواع الجرد والتسويات الجردية�	
أهمية المخزون اإلحتياطي وطرق تحديده�	
التصرف في الرواكد والعوادم و حتمية التصرف فيه�	

الوحدة   الخامسة : 
معايري التمزي والتحسني يف قوائم اجلرد

الخصائص الجوهرية ألنواع الجرد المخزني�	
اإلجراءات المتقدمة للجرد المخزني�	
تقارير لجان الجرد وأهم مشتمالتها�	
تطبيقات الـ S 5  في إدارة المخازن والمستودعات�	
إستخدام نظم تخطيط ورقابة المخزون الصفري�	
المؤشرات األساسية الثالثة لعمليات تحسين الجرد�	
متابعة عمليات الجرد وطرق تقييم المواد المخزنة�	
توثيق قياس معايير األداء وتقييمه�	

الوحدة   السادسة : 
نظام إدارة المستودعات وسالسل التوريد  LFS 400 المتطور

	�LFS 400 فوائد تطبيق النظام اللوجستي
تحديد المعايير والتقنية الالزمة لتطبيق النظام اللوجستي المتطور�	
	�Pick-by-Voice تطبيق أسلوب اإلستالم الصوتي في نظم التوريد
خدمة الصوت والدعم وتقنية التعريف بالتردد الالسلكي�	
الربط التخصصي لوحدات المستودعات اآللية�	



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

 )® Certified Warehouse Manager التــاريــخ :........................)مدير المخازن المعتمد

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.


