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 االهداف

 
يات ➢ اكات ناجحة مع الموردين عمل دورة المشتر  و بناء شر

ات مختلفة ➢  لفتر
ى
 حساب خطة اإلنتاج و المخزون النهائ

ن رأس المال ➢  تقرير متر تطلب المواد و بأى كمية لتقليل التكاليف و تحسي 

ربط الجوانب األساسية لتصميم الشبكة اللوجستية )تخطيط التوزي    ع و تصميم قناوات  ➢

 التوزي    ع(

ات أداء مخصصة ➢ ن من الخدمات  تحديد مؤشر لنوع العمل و الصناعة للرقابة و التحسي 

 اللوجستية و سلسلة التوريد

 

 االشخاص المستهدفين
 

اء  ➢ ي أي وظيفة من وظائف إدارة سلسلة التوريد )مراقبة المخزون والتخزين والشر
ن
العاملون ف

 والنقل(

 الذين يودون توفت  خدمة عمالء ناجحة بأقل تكلفة  ➢

 باإلضافة إىل أي موظف يحتاج لمعرفة المزيد عن دور إدارة سلسلة التوريد والمواد.   ➢

ى المستويات الذي يسىع   ➢ ي كتر
ن
يات ف  إىل تعزيز مهاراتهم أكت  أي شخص مسؤول عن المشتر
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  محاور البرنامج

 
 مقدمة عن سلسلة التوريد

 التعاريف األساسية ➢

 أنواع سالسل التوريد ➢

اتيجية  ➢  والتكتيكية والتشغيليةأنشطة سلسلة التوريد: االستر

 تنسيق الوحدات التنظيمية ودمج تدفقات المعلومات عىل طول سلسلة التوريد ➢

ي سلسلة التوريد ➢
ن
 المخاطر ف

 إدارة الطلب والتخطيط

 تطابق العرض و الطلب ➢

 عملية إدارة الطلب ➢

 طرق و تقنيات توقع الطلب ➢

 (S&OPتخطيط المبيعات والعمليات ) ➢

 الجدولة رئيسية ➢

 (MRPمتطلبات المواد )تخطيط  ➢

 الجدولة والتنفيذ ➢

اء وإدارة المخزون   شر

اء ➢  عملية الشر

 اختيار الموردين و التعاقد ➢

 إدارة الموردين ➢

 إدارة المخزون كوحدة واحدة ➢

 تكاليف المخزون ➢

 سياسات و ضوابط المخزون ➢

 كميات و نظم طلب الموارد ➢
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 اللوجستيات وعمليات التوزي    ع

اتيجيات النقل و اإلمداد  ➢  و التوزي    عاستر

 تخطيط التوزي    ع ➢

 تصميم قناوات التوزي    ع ➢

 إدارة النقل ➢

 إدارة المخازن ➢

 رقابة األداء وتحسينه

ي سلسلة التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية ➢
ن
 التكنولوجيا ف

 (ERP, WMS, and TMS systemsنظم إدارة سلسلة التوريد ) ➢

 تحليل بيانات سلسلة التوريد ➢

 (TQMإدارة الجودة الشاملة ) ➢

ن المستمرLEANفلسفة تقليل الهادر ) ➢  ( و تقنيات التحسي 

ات األداء الرئيسية ) ➢  (KPIsتحديد مؤشر

 مراقبة أداء عمليات سلسلة التوريد ➢

 

 للتدريب والتطوير أسيا ماسترمركز  يميز ما همأ ➢

 

 نقوم باستقبال العمالء من المطار اىل مقر الفندق .                         •

 حقيبة تدريبية تشمل جميع االدوات الالزمة للدورة . تسليم المشارك  •

 . العمل ضمن مجموعات لمزيد من االستفادة  •

ن بالدورة .  •  جميع دوراتنا مؤكدة وال نقوم بتأجيل او بإلغاء الدورات مهما كان عدد المشاركي 

ي حالة رغبتكم بالحجز عن طريقنا.  •
ن
 يمكننا مساعدتكم بالحجز بالفنادق بأسعار مخفضة ف

ز نقدم شهادة مركز  •  االداري. للتدريب والتطوير  اسيا ماستر
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 تشمل تكلفة تنفيذ البرنامج التدريبي مايلي: ➢

 

      .                                                                 فالش ميموريالمادة العلمية عىل  (1

 .القاعة التدريبية  (2

      التدريب                                                                                                                       (3

ي بريك (4
ن
  .  الكوف

  الحقيبة التدريبية وتشمل االدوات الالزمة للدورة.  (5

 

 

 

 

 

 

   
       )  السعر )الدوالر األمريكي

 
 التدريب لمعرفة رسوم المشاركةالتواصل مع ادارة 

 
 هناك عروض وخصومات للمجموعات ➢

 

 

 تفصيل الحساب البنكي 

 CIMB Bank Berhadاسم البنك: 
 Asia Masters Center SDN. BHD االسم: 

 :  5-0733590-80رقم الحساب البنكي
 CIBBMYKLسويفت كود: 

IBAN: Null 

 

 


