
 

 البرنامج التدريبي

 إدارة اللوجستيات وسالسل االمداد والتوريد

Logistics and Supply Chain Management 

 فندق الميلينيـوم بـالزا دبـي ، اإلمـارات 2222يوليو  21 – 17

 راديسون بلو شيشلي ، اسطنبولفندق  2222أغسطس  11 – 7

 
 

 الهدف العام للبرنامج:

يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل 

 لخدمات اللوجستية وإدارةالدور الرئيسي لالتدريبية ودراسات الحاالت الواقعية ، والمناقشات حول معرفة 

، وذلك من خالل دراسة المحاور سلسلة التوريد في المؤسسات والتي تغطي معظم القطاعات المعاصرة 

 الرئيسية التالية: 

 .التوريد سلسلة إدارة في ومفاهيم مقدمة *

 .التوريد سلسلة إدارة في اللوجستيات *

 .اللوجستية والعمليات والتوريد التخطيط عمليات *

 .والتسليم والتصنيع المشتريات عمليات *

 .التوريد سلسلة في السوق توزيع *

 والنقل. نالمخزو إدارة *

 .المواد ومعالجة التخزين *



 

 

 أهمية البرنامج للمتدربين:

 وهيكلتها. عملها وكيفية التوريد سلسلة إدارةالتعرف على أهمية  -

 بالوجستيات. المتعلقة باألنشطة الخاصة والمسئوليات المهام على التعرف -

 والتنظيم. اللوجستية الخدمات مجال في المهمة االتجاهات على التعرف -

 التويد. وسلسلة اللوجستية للعمليات والشامل الكلي التخطيط أسس على التدرب -

 . اللوجستية العمليات تخطيط في الدقيق للتنبؤ والمهمة الفعالة األساليب على التعرف -

 الموردين. أداء ورصد المشتريات وتنظيم الموردين اختيارالتدرب على كيفية  -

 الرئيسية. التسعير وقضايا التوريد سلسلة بين العالقة التعرف على -

 المستودعات. وتصميم وأنشطته والتخزين المواد معالجة أهمية على التعرف -

 

 منهجية التدريب:

يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل 

ماعية وذلك باستخدام نماذج وأدوات تجعل التدريب عملية مكتملة ، بحيث سيكون التدريبية والتمارين الج

لخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في المؤسسات والتي الدور الرئيسي لبالمتدرب ملما بنهاية البرنامج 

 تغطي معظم القطاعات.

 

 الشريحة المستهدفة:

 مديري الخدمات اللوجستية. -

 .في سلسلة التوريد المهتمين بتحسين األداءكبار العاملين  -

 رؤساء األقسام العاملين في الخدمات اللوجستية. -

  .لخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريدلالعاملون الحاليون في  ن واألخصائيي-

 المرشحين لوظائف الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد. -

 

 



 

 المحاور الرئيسية للبرنامج: 
 

 التوريد: سلسلة إدارة في ومفاهيم مقدمة *

 عملها. وكيفية التوريد سلسلة إدارة مفهوم -

 التوريد. سلسلة أنشطة في المشاركين األفراد دور -

 الفعالة. التوريد سلسلة وهيكلة فاعلية -

 

 التوريد: سلسلة إدارة في اللوجستيات *

 المعاصرة. المؤسسات منظور من اللوجستية الخدمات وأهمية أهداف -

 اللوجستية. والخدمات التوريد سلسلة إدارة بين العالقة تشكل -

 بالوجستيات. المتعلقة باألنشطة الخاصة والمسئوليات المهام معرفة -

 والتنظيم. اللوجستية الخدمات مجال في المهمة االتجاهات -

 

 اللوجستية: والعمليات والتوريد التخطيط عمليات *

 التويد. وسلسلة اللوجستية للعمليات شاملوال الكلي التخطيط -

 . اللوجستية العمليات تخطيط في الدقيق للتنبؤ والمهمة الفعالة األساليب -

 اللوجستية. اإلستراتيجية القرارات اتخاذ عملية استكشاف -

  العملية. اللوجستية اإلستراتيجية ودور أهمية -

 

 والتسليم: والتصنيع المشتريات عمليات *

 المشتريات. وتنظيم الموردين اراختي -

 الموردين. أداء ورصد الشراء أهداف -

 اإللكتروني. الشراء تأثير وفوائ المهمة المشتريات دورة -

 . الحالية السوق متطلبات مع التصنيع استراتيجيات تنسيق -

 اللوجستية. الواجهة ومتطلبات التصنيع تكاليف في والنظر االستراتيجية البدائل -



 

 :التوريد سلسلة في السوق توزيع *

 التوريد. سلسلة في لتوزيعا مفهوم -

 التوزيع. قناة تصميم وعملية التوزيع استراتيجيات تطوير -

 الرئيسية. تسعيرال قضاياو التوريد سلسلة بين العالقة استكشاف -

 

 والنقل: المخزون إدارة *

 المخزون. إدارة في والطلب العرض مفهوم -

 . السالمة ومخزون المخزون لمراقبة االحترافية ودالجه -

 االقتصادي. الطلب وكمية المؤكد غيرال الطلب إدارة -

 .خارجيةال جهاتالب الخاصة النقل خياراتو اللوجستي النقل ارةإد -

 الوسائط. المتعدد والنقل الملكية اختيار -

 

 :المواد ومعالجة التخزين *

 وأهدافه. والتخزين المواد معالجة وأهمية مفهوم -

 الملكية. واعتبارات الهامة التخزين أنشطة -

 .المواد ومناولة لتغليفا ومهام ، اتالمستودع تصميم -

 

 النشاط: موعد

 .اراتوم بـالزا دبي ، اإلمفندق الميلينيـ 1211يوليو  17 – 71

 .ولـراديسون بلو شيشلي ، اسطنبفندق  1211أغسطس  77 – 1

دوالر أمريكي( للشخص الواحد. )شاملة: رسوم النشاط ، المادة العلمية ، الشهادة  1172) * التكلفة المالية:

 المهنية ، ورش العمل التدريبية ، الكوفي بريك ، وجبة الغداء(.

(. أو مراسلتنا على  965 +-71917771يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:

 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  ، أو  focus.net-info@humanااليميل: 

mailto:info@human-focus.net
http://www.human-focus.net/

