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 التخزين وتكنولوجيا للمخازن المتقدمة اإلدارة

 التقنية والمعرفة اإلدارية المهارات تطوير) 

 ( الموردين مع لتعاملا المخازن أداء قياس في
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 .هدف الدورة :

تنمية مهارات المشاركين في تنظيم وإدارة ومراقبة المستودعات والتخلص من الراكد . و بنهاية هذا البرنامج  

 يكون المشارك قادراً على :

 تخطيط وتنظيم المستودع.• 

 أساليب مراقبة المخزون.تطبيق • 

 تحديد الحجم االقتصادي للشراء.• 

 إعداد سياسات وأساليب التخلص من الرواكد .• 

 :لفئة المستهدفة ا

 ومراقبة والتخطيطيه الحسابية كاألقسام بها المرتبطة الوحدات في واألخصائيون بالمخازن العاملون 

 . والمؤسسات والشركات الحكومية القطاعات في المخزون

 :محتوى الدورة 

 إدارة المستودعات وأهدافها واقتصادياتها. وظيفة•

 التنظيم اإلداري للمستودعات وعالقتها باإلدارات األخرى.• 

 أنواع المستودعات وتنظيمها وتجهيزاتها الداخلية.• 

 ئولين عن المستودعات.مهارات واختصاصات المس• 

 المهارات السلوكية للعاملين في المستودعات.• 

 التخزين .. مجاالته وطرقه وسياساته.• 

 أنواع المخزون وتصنيفه وترميزه.• 

 صيانة المخزون والحفاظ على خواصه.• 

 السالمة في المخازن. -عوامل األمن  -الرص  -التصنيف  -المناولة وأدواتها • 

 تندية للمستودعاتالدورة المس• 

 الجرد وطرقه، أنواعه، إجراءاته، ومشاكله والعجز والزيادة وتسويتها. -االرتجاع  -الصرف  -واالستالم  -الفحص • 

 تخطيط المخزون.• 

 مستويات التخزين.• 

 تحديد الحجم االقتصادي لدفعة الشراء.• 

 أنظمة التخطيط والرقابة على المخزون.• 

 وحد إعادة الطلب والحد األعلى.تحديد الحد األدنى • 

 تقارير المستودعات.• 

http://s.ltmmty.com/click?v=QUU6MTA2MDI4OjIwMDE62YjYuNmK2YHYqTo3OTVkY2RkOTFiNDEwMjQ3YzRhMTQ1MGRlYmRiZTE3Mzp6LTI0NjctODE3NTQ3MzM6d3d3LmljdGQub3JnOjMwMzg3NDpjMDgzOWNiZmRmMzdkNWM3YzA5YmI1NDFmYmQ5Yzk1MjozMGQ2MGY0MzEyMjA0YjI2YjVlYzAwOGE1MWY3YWE1ZjoxOmRhdGFfc3MsNzI4eDEwMjQ7ZGF0YV9yYywyO2RhdGFfZmIsbm87ZGF0YV9pdG5fdGVzdCwyMDE1MTAxM19jOzo1MTE1OTE4&subid=g-81754733-ea6eaa4093eb4d2dad9a3dfd514dad52-&data_ss=728x1024&data_rc=2&data_fb=no&data_itn_test=20151013_c&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link
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 دور النظام المحاسبي الموحد في الرقابة على المخزون.• 

 فقد وتلف األصناف بالمخازن أو بالعهدة.• 

 المخزون الراكد• 

 المفهوم والظروف التي ينشأ فيها وصوره.• 

 التي يمكن على أساسها تحديد المخزون الراكد. المعايير•

 أساليب التصرف في الراكد والعادم واإلدارة المسئولة عن ذلك.• 

 طرق بيع الراكد وإجراءاتها والرقابة على تنفيذ العقود• 
 

 :رسوم الدورة 
 

 بوفيه غداء استراحة 2أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم +  السعر + 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 

 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50

http://www.ictd.org/module.php?type=courses&id=32039#93938018
http://www.ictd.org/module.php?type=courses&id=32039#93938018

