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 .هدف الدورة :

 والتشغيل التوريد تكاليف خفض يحقق بما الموردين مع والتفاوض الشراء ومتابعة تخطيط . 

 التكاليف وخفض العمل استمرارية يضمن بما المخزون حماية و االمداد سالسل ومراقبة تخطيط . 

 للمنظمة السيولة يحقق بما الرواكد من التخلص . 

 :لفئة المستهدفة ا

 على والرقابة والتخزين الشراء)  والتموين األمداد عمليات إدارة على واداريا فنيا والمشروفون المدراء 

 ( . وتوزيعها المواد بتدفق المرتبطة النقل خدمات تنظيم بهم المنوط الحركة واخصائيو المخزون

 :محتوى الدورة 

 وأهميتها التوريد سلسلة أدارة مفهوم بيان -

 المخزون وأدارة المشتريات ألدارة األستراتيجيه األهميه -

               في وأهميتها المخزون وأدارة الطلب وأمدادات المشتريات أدارة بين للعالقه الحديثه المفاهيم -

 بالشركات العمل اداء تطوير

  الموردين عن معلومات على الحصول طرق الموردين وتقييم التوريد مصادر -

 للشركه اجمالي اداء افضل يحقق بما معهم التعامل وأثناء قبل الموردين تقييم طرق -

 للموردين المبكر األشتراك مبدأ مفهوم بيان -

 المؤسسه لمخزون الموردين أدارة مبدأ مفهوم بيان -

 الحديثه األداره في التخزين وظيفة وأهمية وأهداف مفهوم -

  وفنيا مستنديا الخام المواد شراء أجراءات -

 .(التكويد - الترميز - التوصيف – الصرف – الفحص – األستالم) المخزنية لألعمال وافي شرح -

 .المخزون أدارة في اآللي الحاسب تطبيق ومزايا كيفية -

  .المخزون لتصنيف المتبعة الطرق -

 .للمخزون الثالثي التحليل -

 .المخزون علي والجرد الرقابه وسائل -

 .األدني الحد الي تخفيضها وكيفية بالمخزون المتعلقه للتكاليف وافي شرح -

 .األقتصادي الطلبيه حجم أحتساب طرق -

 .Just in Time الفاقد تقليل سياسة شرح -

 .عليها التغلب وكيفية المخزون أدارة في الشائعه األخطاء -

 .تالفيه وطرق أسبابه والفاقد التالف المخزون -

 .عمليه تطبيقات -

 :رسوم الدورة 
 

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


