
 

 

H.H. Sheik Sultan Tower (0) Floor  |  Corniche Street   |  Abu Dhabi – U.A.E  |  www.ictd.ae   |   ictd@ictd.ae 

        

 

 

 

  

 المتكامل النقل إدارة

http://www.ictd.ae/
mailto:ictd@ictd.ae


 

AR-LM | REVISION 000           PAGE 2 OF 3 

 

 

 .هدف الدورة :

 (اللوجيستيك) المتكامل النقل معني علي التعرف 

 منظمتك؟ في المتكامل النفل خدمات تطبق كيف 

 اإلستراتيجي الشريك مع التعامل PL3 

 :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 

هناك مؤسست كثيرة في العالم ترغب بشدة في تطوير منتجاتها لتنافس غلي المستوي العالمي أو لتغزو األسواق 

الخارجية، و في ذات الوقت تحتاج تلك الشركات إلي موردين للمواد الخام و قطع الغيار ومستلزمات اإلنتاج من 

  .نافسة في السوق العالميةجميع أنحاء العالم للم

ومن أهم المشاكل التي تتطلب الحل السريع هي مشكلة النقل المتكامل )اللوجيستيك( حيث ظهرت مؤخراً مجموعة 

كبيرة من المسميات لخدمات النقل المتكامل )اللوجيستسك( وما إستتبعها من حلول لمشاكل المشتريات، و 

  .المخزون، وأخيراً خدمات النقل الدولي المختلفةالطلبيات، و عقود التوريد، وإدارة 

وظهر أيضاً غلي الساحة شركات تقدم خدمات النقل المتكامل )اللوجيستات( كشريك فاعل في العملية اإلنتاجية 

إلدارة العملية كاملة إبتداءاً من تحديد اإلحتياجات و تجهيز طلبياتها  third-party logistics (3PL):يدعي

دها ونقلها بالتتابع الالزم لعملية اإلنتاج لتكون متواجدة بالجودة المطلوبة و في الوقت المطلوب و وتوقيع عقو

بالسعر المناسب و في المكان المناسب لتتحقق منظومة النقل المتكامل بين المورد و المصنع و مقدم الخدمات 

لمي لتكتمل سلسلة اإلمداد في ظل تلك كشريك إستراتيجي و طرف ثالث في عملية التواجد العا 3PLاللوجيستية 

 .المنظومة

 

 :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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 الدورة :جدول توقيت 
 

 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


