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 .هدف الدورة :

 الشراء ومفاوضات الشراء وكيفية الشراء وأساليب للمشتريات والتقيم التخطيط أسس. 

 والتموين المشتريات إدارة تواجهها التي المشاكل. 

 والتموين المشتريات إدارة تطوير أساليب. 

 والتموين المشتريات في اآللي والحاسب الحديثة التكنولوجيا استخدام. 

 يتناسب بما وتطويره وتأهيله تدريبه وكيفية والتموين المشتريات إدارة في البشري العنصر دور 

 .التطور ومستجدات

 اإلدارية الجوانب عن أهمية يقل ال الذي والتخصص الجانب هذا نحو العليا اإلدارية القيادات اهتمام توجيه 

 .األخرى

 المنظمات في األخرى اإلدارات وبين المشتريات إدارة بين تربط التي التكاملية العالقة. 

 :لفئة المستهدفة ا

 والمخازن المشتريات ادارات مدراء   

 والمخازن المشتريات اقسام رؤساء  

 والمخازن المشتريات في ترقيتهم المتوقع او الطموحين الموظفين  

 والمخازن المشتريات مسئولى   

 :محتوى الدورة 

 تغطي الدورة المحاور الرئيسة والفرعية المبينة أدناه:

 إدارة المشتريات:

 .التخطيط االستراتيجي ألنشطة المشتريات في المنظمات العربية 

 .طرق وأساليب الشراء الحديثة 

 .مشاكل وقيود الشراء وأساليب التعامل معها 

 بأنظمة الجودة الشاملة. إدارة المشتريات وعالقتها 

 .)تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المشتريات )تجارب رائدة 

 .أساليب تأمين ونقل المواد وآثارها المالية 

 .التوفيق بين معايير الجودة وتكاليف الشراء 

 .)إدارة التفاوض في مجال أنشطة الشراء )المهارات وأدوات التفاوض واستراتيجياته 
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  إدارة المشتريات.قياس وتقويم أداء 

 .إدارة عمليات الشراء 

 .تحديد المواصفات ومتطلباتها 

 .تخطيط المتطلبات المادية 

 .نظم الجدولة .. أنواعها وتطبيقاتها 

 إدارة التموين:

 .أساليب ووسائل التخزين الحديثة 

 .نظم الرقابة على المخزون 

 .إجراءات الترميز والتصنيف 

 .أساليب وأنواع وإجراءات الجرد 

 ليب واجراءات معالجة المخزون الراكد.أسا 

 .األمن والسالمة في نظام التموين 

 .نظام وعمليات تخطيط االحتياجات من المواد 

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الكمبيوتر في نظم إدارة المواد 

 إدارة المواد والتزويد :

 .شراء المواد وسلسلة التزويد 

 .عناصر ومكونات نظام التزويد 

 .فعاليات نظام التزويد 

 إدارة الجودة الشاملة وإدارة المواد :

 .تصميم الجودة والكلف 

 .تطبيقات إدارة الجودة على إدارة المواد 
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 .توزيع دالة الجودة 

 .أثر الجودة على توجهات إدارة المواد 

  

 تطبيقات سلسلة التوريد :

 )تطبيقات نموذج سلسلة التوريد )االمداد 

  الستراتيجيات سلسلة التوريد.تطبيقات 

 إدارة العنصر البشري في جهازي الشراء والتخزين:

 .إعداد وتأهيل موظفي المشتريات والتموين لرفع كفاءتهم 

 .إعادة هيكلة العنصر البشري لجهازي الشراء والتخزين 

 .المواصفات / الخبرات/ المهارات/ القدرات والكفاءات المطلوبة 

 مجالي المشتريات والتموين. قياس أداء العاملين في 

 

 :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 
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 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


