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 .هدف الدورة :

 بما اآللي الحاسب باستخدام والتطبيق المستودع وتنظيم التوريدات ومتابعة وتنظيم تخطيط مهارات تنمية 

 . منها والتخلص الراكدة األصناف وتحديد والجرد والصرف والتخزين الشراء عمليات ودقة سرعة يحقق

 المستودعات إلدارة والعملية العلمية باألسس المشاركين تزويد 

 المستودعات ومراقبة تخطيط عمليات في المشاركين مهارات تنمية 

 2000 األيزو متطلبات لمطابقة المستودعات إدارة تهيئة 

 :لفئة المستهدفة ا

 العاملين باقسام سجل وتأهيل الموردين 

 العاملين بادارة المشتريات وادارة المخازن 

  الماليينالمراقبين 

 :محتوى الدورة 
 

  .ًتخطيط وتنظيم المستودع.· إعداد قواعد بيانات الموردين إلكترونيا 

  .تحديد الحجم االقتصادي للشراء.· تطبيق أساليب مراقبة المخزون 

  .إعداد الجداول اإللكترونية لألصناف المخزنة · إعداد سياسات وأساليب التخلص من الرواكد

 بالمستودع.

  التوريدات وإعداد تقارير الموردين باستخدام الحاسب اآللي.مراقبة 

  (. -رصيد  –منصرف  –صادر  –التعامل مع بيانات المستودعات إلكترونياً )وارد..... 

 .مراقبة المخزون باستخدام الحاسب اآللي 

 .وظيفة إدارة المستودعات وأهدافها واقتصادياتها 

 .تخطيط المخزون 

 مستويات التخزين 

  التخطيط والرقابة على المخزون.أنظمة 

 تحديد الحد األدنى وحد إعادة الطلب والحد األعلى 

 دور النظام المحاسبي الموحد في الرقابة على المخزون 

 .تقارير المستودعات 

 .فقد وتلف األصناف بالمخازن أو بالعهدة 

 .المهارات السلوكية للعاملين في المستودعات 

 اته.التخزين .. مجاالته وطرقه وسياس 

 .أنواع المخزون وتصنيفه وترميزه 

 .صيانة المخزون والحفاظ على خواصه 

 .مهارات واختصاصات المسئولين عن المستودعات 

 .أنواع المستودعات وتنظيمها وتجهيزاتها الداخلية 

 .التنظيم اإلداري للمستودعات وعالقتها باإلدارات األخرى 

  السالمة في المخازن. -ألمن عوامل ا -الرص  -التصنيف  -المناولة وأدواتها 

 .الدورة المستندية للمستودعات 
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  الجرد وطرقه، أنواعه، إجراءاته، ومشاكله والعجز  -االرتجاع  -الصرف  -واالستالم  -"الفحص

 والزيادة وتسويتها".

 المخزون الراكد:

 .المفهوم والظروف التي ينشأ فيها وصوره 

  المخزون الراكد.المعايير التي يمكن على أساسها تحديد 

 .أساليب التصرف في الراكد والعادم واإلدارة المسئولة عن ذلك 

 .طرق بيع الراكد وإجراءاتها والرقابة على تنفيذ العقود 

 برامج الحاسب اآللي المستخدمة في مراقبة المخزون 

 إنشاء الجداول اإللكترونية لمراقبة المخزون 

 زون السلعي باستخدام الحاسب اآلليمهارات إعداد جدول البيانات األساسية للمخ 

 مهارات إعداد جدول أرصدة األصناف الخاصة بالمخزون السلعي باستخدام الحاسب اآللي 

 مهارات إعداد جدول حركة الوارد من األصناف الخاصة بالمخزون السلعي باستخدام الحاسب اآللي 

 سلعي باستخدام الحاسب مهارات إعداد جدول حركة المنصرف من األصناف الخاصة بالمخزون ال

 اآللي

 مهارات إعداد جدول حركة األصناف المطلوب شرائها باستخدام الحاسب اآللي 

 .تطبيقات وحاالت عملية 

 . جودة أعمال المناولة والتخزين والتعبئة والتسليم 

  تنظيم إدارة المخازن وفقا لمتطلبات المواصفات الدوليةISO2000 . 

  مجموعة المواصفات الدوليةISO2000 .وأهميتها للمنشأة 

  متطلبات المواصفات الدوليةISO2000 . في الشراء والتخزين 

  توثيق أعمال المشتريات والمخازن وفقا للمواصفات الدوليةISO2000 

 عداد دليل الجودة وإجراءات العملحالة عملية في إ  

 

 :رسوم الدورة 
 

 بوفيه غداء استراحة 2+  السعر 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


