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هندسة عمليات اإلمدادات والتموين ®

المحتويات الرئيسية

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

مقدمة:
تعددت التعريفات والمفاهيم التي تصف اإلمداد والتموين، وجميعها تصب في اتجاٍه واحد :اإلمداد والتموين هو تكامل النقل والتموين والتخزين والصيانة، وتحقيق العتاد، والتعاقد، 
وجعلها عماًل واحداً يضمن عدم حصول أي خلل في هذه المجاالت، ويمهد الطريق إلنجاز مهمة أو إستراتيجية ُمحددة. تفحص هذه الدورة " هندسة عمليات اإلمدادات والتموين "،  
مفاهيم الدعم اللوجستي المتكامل،  تناقش الدورة المتطلبات التشغيلية، لنظم اإلمداد والتموين، تحليل الدعم اللوجستي، تصميم النظم، االختبار والتقييم، وتفحص الدورة تكنولوجيا 

المعلومات اللوجستية، إدارة المخازن، وأفضل ممارسات  االمدادات والتموين العالمية.

اهداف الدورة:
يف هناية هذه الدورة المكثفة سوف يكون الماشرك قادرًا عىل:

التعرف على افضل ممارسات وتقنيات اإلمداد والتخزين �	
فهم اآلليّات المتعلّقة بإدارة المشتريات )مراحل عمليّة اإلمداد وإجراءاتها، اختيار مصادر التوريد والتفاوض مع الموّردين، التوريد الثانوي(�	
استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لدعم وظيفة اإلمداد والتخزين�	
التعرف على التوجهات العامة إلدارة سمسمة التوريد وتطور منظومات اإلمداد والتوزيع والمالمح المستقبلية�	
التمكن من مفاهيم التوزيع والتعرف عمى نماذج شبكات التوزيع وتطبيقات البحث عن الشبكة المثلى�	
استيعاب مبادئ ومبررات التعاقد الخارجي أو التوريد الثانوي وأنواع ومزياه وسلبياته�	
فهم اآلليّات المتعلّقة بعمليّة التخزين )االستالم واإلدخال إلى المخازن، ترتيب المخزون وتصنيفه وترميزه(�	
تعّرف استخدامات تقنيات المعلومات واالتصاالت في دعم وظيفة اإلمداد والتخزين�	

الفئات المستهدفة:
موظفي سالسل االمداد�	
مديري المخازن�	
موظفي ومديري المشتريات�	
المستويات العليا والوسطى في التسويق واالنتاج والتجارة والمبيعات والتشغيل والتخطيط االستراتيجي واالدارة العامة�	

مقدمة عن جمال سالسل االمداد:

التعريفات�	
مسئوليات اإلدارة�	
أنماط اإلنتاج�	
نمو الصناعة�	
مستقبل إدارة سالسل االمداد�	
التخطيط�	

حد الطلب:

المفاهيم�	
تكاليف إدارة الطلب�	
التنبؤ بالطلب�	

ختطيط اإلنتاج:

التخطيط الكلي�	
تخطيط متطلبات المواد�	

المشرتيات:

المفاهيم األساسية�	
الشراء�	
ادارة العقود�	
إدارة الموردين�	
اللوجيستيات�	

إدارة المخزون:

مفاهيم المخزون�	
وظائف المخزون�	
أنواع المخزون�	
عناصر تكاليف المخزون�	

التمزي يف سالسل االمداد:

اإلدارة  المرنة في  سالسل االمداد�	
التميز في سالسل االمداد�	
سالسل االمداد الفعالة�	



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 :........................)هندسة عمليات اإلمدادات 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.


