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المحتويات األساسية:

إدارة هندسة قطع الغيار والمشتريات
والخدمات اللوجستية 

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

مقدمه:
تعتبر إدارة هندسة قطع الغيار والمشتريات والخدمات اللوجستية من األمور الهامة جدا 
الممتاز  البرنامج  تقديم هذا  يتم  الصناعية واإلنتاجية والخدمية ولذالك  المؤسسات  فى 
لرفع كفاءة أداء اإلداريين والموظفين والعاملين فى هذا المجال والتعرف على النظم 
المخزنية  للمساحات  األمثل  واالستخدام  الغيار  قطع  وهندسة  إلدارة  الفعالة  اإلدارية 
مواجهة  في  تساعد  الغيار  لقطع  بيانات  قاعـدة  وإعداد  الجيدة وحصر  وطرقالتخزين 
على  والتعرف  والمواد..  المخازن  وبرامج  إعدادخطط  في  وتساهم  التشغيل  خطط 
األساليب المختلفة الدارة أنظمة المعلومات االلكترونية وتحديداالحتياجات في مخازن 

قطع الغيار ومتابعة المخزون وضبط عمليات الشراء والخدمات اللوجستية. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون ىف هناية الدورة من:

	wالتعرف على الجديد فى التطبيقات الحديثة فى هندسة إدارة قطع الغيار والمواد
	wالتوعية بأهمية التصنيف الدقيق لقطع الغيار والمواد
	wالتعرف على هندسة إدارة أنظمة المعلومات االلكترونية لقطع الغيار

	w اإللمام بالطرق الصحيه فى كيفية تحقيق الكفاءه والفعاليه للتحكم فى قطع الغيار
ومتابعة المخزون

	wاكساب المهارات الالزمه على التخطيط الجيد لعمليات الشراء والخدمات اللوجستيه
	w المعلومات أنظمة  تطبيق  لكيفية  العمل  ورش  خالل  من  والمناقشه  التدريب 

االلكترونية لقطع الغيار وعمليات الشراء والخدمات اللوجستية
	wالتدريب على حاالت عملية فى إدارة االمداد والخدمات اللوجستية

المنهجيه:
سوف يتم فى هذا البرنامج طرق التدريب الحديثه من شرح األسس والقواعد العلمية 
المتقدمة  والتدريب على الحاالت العملية المفيدة وإجراء المناقشات والعصف الذهنى 

مع إعطاء التطبيقات والتمارين الفردية والجماعية المتخصصة.

الفئات المستهدفة:
والمسؤولين  والمستودعات  المخازن  أقسام  وموظفى  مدراء  البرنامج  هذا  يستهدف 
عن قطع الغيار والمواد والمشتريات والتوريد وجميع الموظفين المسؤولين عن إدارة 
سالسل الشراء والتوريد واإلمداد وكل من له عالقة ويريد أن يستفيد من هذا البرنامج. 

التطبيقات احلديثة ىف إدارة هندسة قطع الغيار والمواد:

	wأسس وقواعد هندسة قطع الغيار والمواد
	wالتخطيط والرقابه على مخزون قطع الغيار
	wطرق تنظيم وتشغيل مخازن قطع الغيار
	w الرقابه العلميه على مخازن قطع الغيار
	wالتصنيف الحديث لقطع الغيار والمواد
	wحاالت عملية

الطرق احلديثة لمتابعة خمزون قطع الغيار:

	wأساليب إدارة ومتابعة المخزون من قطع الغيار
	wقواعد وإجراءات إدارة أعمال المخازن لقطع الغيار
	wتكويد وتصنيف وترميز قطع الغيار بالمخازن
	wمتابعة تخزين ومناولة قطع الغيار بالمخازن
	wحاالت عمليه

إدارة نظم المعلومات االلكرتونية لقطع الغيار ومتابعة المخزون:

	w.طرق تخطيط وتنظيم معلومات قطع الغيار
	w.أهمية الدوره المستنديه الالزمه للتحكم فى قطع الغيار
	w.تداول وتسجيل المعلومات الالزمه بالحاسب االلى
	wالطرق الحديثة للتخلص من العادم والكهنة لقطع الغيار
	w.دراسة وتحليل بيانات قطع الغيار ومتابعة المخزون بالحاسب االلى
	wحاالت عمليه

إدارة المشرتيات وسلسلة اإلمداد:

	wظبط عمليات الشراء لقطع الغيار المواد
	w.الرقابه على تحديد االحتياجات فى أعمال الشراء والتخزين لقطع الغيار
	w.الشراء حسب الحاجه من قطع الغيار والمواد
	w.أهمية التخطيط للشراء والحفاظ على الجودة
	wالعالقة بين كميات الشراء والتكلفه والجوده
	wأساليب الفحص والرقابة على مشتريات قطع الغيار المواد
	wحاالت عمليه

حتقيق الكفاءة والفعاليه ىف سالسل اإلمداد واخلدمات اللوجستية:

	w.المبادىء األساسية للعمليات اللوجستيه
	w.أساليب ضبط التكاليف المرتبطه بالخدمات اللوجستية
	w.طرق منع وتجنب األخطاء الشائعه فى ادارة ومتابعة  سالسل اإلمداد
	w.تحقيق الكفاءة والفعالية متابعة الخدمات اللوجستية
	wتطبيق التكنولوجيا الحديثه فى الخدمات اللوجستية
	wحاالت عمليه



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

	w.لتحجزمكانابشكلمؤقت اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

	w00971  4  4571801إدارةالتدريب:  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

	wيوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

)إدارة هندسة قطع الغيار والمشتريات والخدمات اللوجستية (
 تحديد متطلبات قطع الغيار وفهرسة قطع الغيار وتحديد المستويات المثلى لقطع الغيار 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


