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مقدمة:

برنامج  أخصائي سلسلة التوريد والبيانات اللوجستية،  يجمع بين الجانب العلمي النظري، والتطبيقي العملي، ويغطي البرنامج  كافة فروع المعرفة الرئيسية للوجستيات وإدارة 

التكنولوجيا ونظم المعلومات  النبيلة، وسيستوعبون  البرنامج سوف،  سيتكون لدى المشاركين شعور قوي بالمسؤولية االجتماعية المهنية  العالمية ، ومع نهاية   التوريد  سلسلة 

المرتبطة بتصميم سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وستتوفر لديهم القدرة على إجراء الصفقات الدولية بشكل مستقل، وممارسة الخدمات اللوجستية الدولية كاإلدارة والقيادة 

والتنسيق، والممارسة واالبتكار.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اتقان المهارات الرئيسية في بناء سلسلة التوريد مرنة�	

ااتقان ألدوات الالزمة لتنفيذ التغيير في سالسل التوريد القائمة�	

تحديد أساسيات إدارة سالسل التوريد التي تضمن استمرارية واستدامة العمليات التشغيلية�	

وصف ممارسات تصميم سالسل التوريد لتحقيق مستوى األداء األمثل�	

المشاركة في التخطيط لالستمرارية وإدارة االنقطاعات في سالسل التوريد�	

وضع استراتيجيات إشراك أصحاب المصلحة لتحسين مرونة تدفق التوريد�	

اكتشف دور التكنولوجيا في تسهيل سالسل التوريد المتكاملة�	

تعّرف على كيفية االستفادة من إنشاء القيمة ضمن سلسلة التوريد والتنظيم.�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من أدوات التدريب مثل دراسة الحاالت والتمارين ومقاطع الفيديو.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية مهنيي إدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية، خصوصاً العاملين في المناصب التشغيلية واإلشرافية واإلدارية لذلك المجال، كما تستهدف الدورة 

جميع الموظفين الذين يسعون للحصول على ترقيات لمناصب تتطلب اكتساب المعرفة والمهارات المتعلقة بإدارة سالسل التوريد والعمليات اللوجستية.
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المحتويات البرنامج:

المبادئ األاسسية للوجستيات وإدارة سلسلة التوريد:

تطور سلسلة التوريد�	
الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد�	
أهداف إدارة سلسلة التوريد�	
أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد�	
التحديات في إدارة سلسلة التوريد�	

ختطيط الطلب والتنبؤ:

	�ERP و MRP-II و MRP أنظمة الطلب المستقلة والغير المستقلة
تخطيط الطلب�	
أنماط الطلب – مكونات عشوائية واتجاهية وموسمية�	
 تقنيات التنبؤ النوعي والكمي�	
دقة نماذج التنبؤ�	

اسرتاتيجيات سلسلة التوريد:

تصميم سلسلة التوريد�	
استراتيجيات سلسلة التوريد وتأثيرها�	
سلسلة التوريد والقدرة التنافسية�	
سالسل التوريد الرشيقة�	
تصميم سالسل التوريد الفعالة والمرنة�	
نهج ونماذج األعمال المبتكرة وتصميم سلسلة التوريد�	
االستعانة بمصادر خارجية في سلسلة التوريد�	

ختطيط وإدارة النقل:

دور النقل في سلسلة التوريد�	
وسائل النقل�	
أوضاع هجينة�	
تحسين تكلفة النقل�	
إحالة الشحن�	

ادارة المخزون:

أساسيات إدارة المخزون�	
أنواع الجرد�	
التكاليف المرتبطة بالمخزون�	
	�)EOQ( كمية األمر االقتصادي
تقنيات مراقبة المخزون االنتقائي مثل ABC و VED و FSN إلخ�	
تقنيات احتساب تكلفة المخزون – FIFO ، LIFO ، المتوسط   المرجح ، إلخ.�	

إدارة المخاطر يف سلسلة التوريد:

آثار اضطراب سلسلة التوريد�	

المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد�	

تصنيف المخاطر�	

تقييم المخاطر�	

إدارة المخاطر�	

االستدامة يف سلسلة التوريد:

مفهوم االستدامة�	

فهم الخط السفلي الثالثي�	

سلسلة التوريد الخضراء�	

اهمية اللوجستيات في سلسلة التوريد�	

سلسلة التوريد المستدامة�	

التمزي يف سلسلة التوريد:

المفاهيم األساسية للجودة�	

تكلفة الجودة كايزن و 5 إس�	

ستة سيجما�	

التكنولوجيا الناشئة وسلسلة التوريد:

االتجاهات المستقبلية في إدارة سلسلة التوريد�	

بلوك تشين�	

البيانات الكبيرة�	

الذكاء االصطناعي�	

انترنت األشياء�	



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

) أخصائي سلسلة التوريد والبيانات اللوجستية (

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.


