
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

تكنولوجيا المستودعات والتخزين المتقدمة ®



تكنولوجيا المستودعات والتخزين المتقدمة ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة:
إال  المستودعية،  التحكم  وأنظمة  المستودعات  إدارة  أنظمة  من  كٍل  بين  فرق  هناك 

 Warehousing Management System المستودعات  إدارة  تعريف  يمكن  أنه 

WMS(( بالقسم المسؤول عن التتنبُئ بالخطط األسبوعية باالعتماد على اإلحصائيات 

 Warehousing والمؤشرات وعوامل أخرى. بينما تعمل أنظمة التحكم المستودعاتية

بشكل  الحقيقة  اللوجستية  التحركات  على  كمشرف   )Control System )WCS

.  إن دروة تكنولوجيا  بأكمل وجه ممكن  اللوجستية  المهام  بتفيذ  القيام  مباشر محاوال 

المستودعات والتخزين المتقدمة لديها العديد من الحلول التقنية لتحقيق خفض التكلفة 

وتحسين الكفاءة وتبسيط العمليات. وبالتي تضمن تدفق السلع والمواد والمنتجات دون 

عناء من خالل تحسين عمليات التخزين الخاصة بها من عبر استخدام أحدث التقنيات 

في أنظمة إدارة المخازن .

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم تحديات وأهداف ووظائف المستودعات
	wالقيام بتصنيف المخزون واإلحصاءات الدورية
	w القدرة على تقييم وإعادة هيكلة العمليات في المستودع
	wوصف األشكال المختلفة للتخزين وأنظمة مناولة المواد
	wتطوير مهارات أفضل للتدبير والسالمة داخل المستودع
	wتحديد أهداف معالجة المواد لمهام المستودع وأنشطة الخدمات ذات القيمة المضافة
	wإدارة المستودعات لالقتصاد الحديث القائم على إنجاز المهام
	w كفاءة وزيادة  الحقيقي،  الوقت  في  المخزون  رؤية  مع  المخزون  تكاليف  تقليل 

المستودع وتقليل مستويات المخزون االحتياطي

الفئات المستهدفة:
الموظفون العاملون في المستودع سواء على المستوى التشغيلي أو اإلشرافي ، وهذه 
الدورة مناسبة أيضاً ألي موظف مهتم بمعرفة المزيد عن عملية التفاعل بين وظائف 

إدارة المستودعات وإدارة المواد األخرى )المشتريات ورقابة المخزون والتوزيع(.

المحتويات الرئيسية

التخزين مفهومها وأاسسيهتا:
	w)أساسيات وظيفة التخزين )األهداف، الوظائف، التنظيم
	wالنظام المخزني
	w.التخطيط الداخلي للمخازن
	wالتخزين وخطة المخزون
	wحساب المساحة المخزنية والكمية الممكن تخزينها

أصناف التخزين وإجراءاهتا:
	wالعوامل الحاكمة في تحديد مواقع األصناف داخل المخزن
	wأساليب تحديد معدات النقل والمناولة المستخدمة في العمليات المخزنية
	wإجراءات االستالم والفحص
	wاستالم وصرف األصناف
	wإجراءات صرف األصناف من المخازن

أاسليب التخزين:
	wأسلوب التصنيف الثالثي
	wالمستويات المخزنية
	wنشاط مناولة المواد
	wأساليب تسعير الموجودات المخزنية
	wالرقابة المخزنية
	w)المخزون الراكد ) األسباب والعالج

إدارة المستودعات:
	wتنظيم جهاز المستودعات
	wاألمن والسالمة في المستودعات
	wفي المستودعات ومراقبة المخزون Oracle استخدامات وتطبيقات وراكل
	wقياس الفعالية لنظام إدارة المستودعات
	w Oracle تحقيق الفعالية المطلوبة في نظام المستودعات ومراقبة المخزون

Warehouse Management
	wحاالت علمية

أنظمة التخزين ومناولة المواد:
	wمخطط المستودع
	wحجم وشكل المستودع
	wاستخدام وتنظيم التخزين
	wأنواع أنظمة التخزين
	wالموقع الثابت مقابل الموقع العشوائي
	wمعدات مناولة المواد
	wقائمة التدقيق على معدات مناولة المواد
	wتحسين عمليات استالم وإصدار المواد ومناولتها



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)تكنولوجيا المستودعات والتخزين المتقدمة ®( 

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.


