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 .هدف الدورة :

 وفاعلية بكفاءة المخزون ومراقبة المخازن أدارة بمهام القيام على القدرة. 

 اللوجيستيه العمليات في الحديث المخازن دور 

 بكفاءة وأهميتها المخازن إلدارة الحديث المفهوم معرفة. 

 المخازن إلدارة اإلداري التنظيم معرفة.  

 بكفاءة مستوياته وتحديد للمخزون التخطيط على القدرة. 

 عالية بكفاءة األصناف حركة مراقبة على القدرة. 

 بكفاءة الجرد عمليات في المشاركة على القدرة. 

 المخزون مراقبة التخزين مجال في اآللي الحاسب استخدامات على التعرف. 

 والميكانيكيه اليدويه المناوله وسائل علي التعرف  

 المخازن وسالمة أمن وسائل على التعرف. 

 بكفاءة المخازن وأدارة المخزون مراقبة تقارير كتابة على القدرة. 

 :لفئة المستهدفة ا

  العاملين في إدارة النقل 

 :محتوى الدورة 
 

 : الوحدة التدريبية األولى

 المفهوم الحديث إلدارة المخازن      

  ومناولة المواد في العمليات اللوجيستيهالدور األستراتيجي الحديث إلدارة المخازن 

 

 أهمية وظيفة التخزين:       

 األهمية العملية واالقتصادية 

 األهمية التخطيطية والتنظيمية 

 األهمية التنفيذية 

 األهداف الرئيسية لوظيفة التخزين: 

 الشروط الالزمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعات 

 هتمام بالمخازناآلثار السلبية المترتبة على عدم اال  

 أنواع المخازن وطرق تصنيفها      

 أصناف وأنواع المواد المخزنة 

 تطبيقات عمليه 

 األتجاهات الحديثه في التخزين 
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 الوحدة التدريبية الثانية:

    التنظيم اإلداري إلدارة المخازن 

 أسلوب المركزية والالمركزية: 

 مفهوم مركزية التخزين 

 مفهوم المركزية التخزين 

 مزايا مركزية والمركزية التخزين 

 عالقة إدارة المخازن باإلدارات األخرى 

 إدارة اإلنتاج 

 إدارة المبيعات 

 إدارة مراقبة المخزون 

 إدارة الخدمات والصيانة 

 إدارة الحركة 

 إدارة التمويل 

 العاملون في مجال إدارة المخازن: 

 الواجبات والمسؤوليات التي يقوم بها رئيس قسم المستودعات 

 الواجبات والمسؤوليات التي يقوم بها أمناء المستودعات 

 كاتب بطاقات الصنف 

 مأمور استالم أصناف 

 التعامل مع ضغوط العمل في المخازن 

 تطبيقات عمليه 

 

 : الوحدة التدريبية الثالثة

   إجراءات االستالم:      

 .االستالم المؤقت لألصناف 

 .االستالم النهائي لألصناف 

    

 الصرف:إجراءات 

 صالحيات صرف األصناف / المواد 

 عمليات الصرف من المستودعات 

 إجراءات إرجاع المواد      

 النماذج المستودعية الحديثه:    

 .محضر استالم أصناف وفحص مؤقت 

 .مذكرة استالم 

 .مستند صرف أصناف 

 .بطاقة صنف 

 .مستند إرجاع أصناف 
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 : الوحدة التدريبية الرابعة

 وترميز المواد:طرق تصنيف 

 التصنيف طبقاً لعالقة الصنف بعملية التصنيع 

 ( التصنيف حسب حركة األصنافFSNأو تكرار شرائها ) 

 (التصنيف حسب قيمة استخدام األصنافABC)التحليل الثالثي للمخزون( ) 

 الوحدة   التصنيف حسب سعرHML 

  التصنيف حسب أهمية الصنف لالستخدامVED 

  التصنيف حسب صعوبة الحصول علي األصنافSDE 

 التصنيف حسب مصادر التوريد 

 )التصنيف المتداخل )المزدوج 

 طرق تكويد المواد:

 مزايا نظام التكويد 

 الرموز المستخدمه في التكويد 

 الطرق المتبعه للتكويد 

 خصائص التكويد 

 تطبيقات عمليه 

    

 : الوحدة التدريبية الخامسة

 تخطيط المخزون: 

 :مفهوم وأهمية تخطيط المخزون 

 أنواع خطط المخزون 

 :عناصر خطة المخزون 

 :معادالت حساب الكميات المطلوبة وقيمتها 

 تطبيق عملي   

 التكاليف المرتبطه بالمخزون 

 متابعة خطط المخزون: 

 النماذج المستخدمة في متابعة خطة المخزون 

 تحديد مستويات المخزون: 

 الحد األدني للمخزون 

  األعلي للمخزونالحد 

 تطبيق عملي      

 أهمية المخزون اإلحتياطى والطرق العلمية لتحديده
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 الوحدة التدريبية السادسة:

 االتجاهات الحديثة فى مناولة المواد

 .فهوم مناولة المواد وعناصرهام -

 . أهداف وقواعد المناولة الجيدة -

 . مشكلة مناولة المواد -

 . مراجعة نظام مناولة المواد -

 . تحسين نظام مناولة المواد -

 

 الوحدة التدريبية السابعة:

 أهمية تخطيط المخازن

 كيفية تخطيط المخازن واألستخدام األمثل لكل المساحه المتاحه       

 التصميم الداخلي للمخازن       

 اليدويه والميكانيكيهوسائل مناولة المواد        

 أسس أختيار معدات المناوله       

 تدريب العاملين علي وسائل المناوله      

 المخازن اآلليه والرقميه       

 

  :الوحدة التدريبية الثامنة

        ماهية الجرد       

        أهمية الجرد 

 أنواع الجرد: 

 الجرد الكلي 

 الجرد الكلي المستمر 

 الجرد الجزئي  

 الجرد المفاجئ 

 متطلبات تنفيذ عملية الجرد 

  إجراءات الجرد      

 أسباب وجود الفروقات      

       تطبيقات عمليه      
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  :الوحدة التدريبية التاسعة

       مفهوم األمن والسالمة 

 مسببات الحوادث في المخازن 

      الحريق, أسبابه, الحد منه       

  تلف المواد المخزنه والعمل علي وقايتها       

  طرق الوقاية       

       برامج األمن والسالمه       

 المقاييس الكميه لتقويم برامج األمن والسالمة 

      تطبيقات عمليه       

 

  :الوحدة التدريبية العاشرة

    أهمية استخدام الحاسب في مجال مراقبة المخزون 

  استخدامات الحاسب اآللي في مجال األعمال المخزنيه 

 

 :رسوم الدورة 
 

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

 :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


