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باللغة  العنوان
 العربية

 

 المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزيناالدارة 
 Advanced Warehousing Management العنوان باللغة اإلنجليزية

 األهداف

 ،وفيومراقبت المستىدعاث والتخلص مه الراكذتىميت مهاراث المشاركيه في تىظيم وإدارة 
 وهايت البروامج يكىن المشارك قادراً على :

 .تخطُط وتىظُم انمستىدع 
 .تطبُك أسانُب مشالبت انمخضون 
 .تحذَذ انحدم االلتصادٌ نهششاء 
 .إػذاد سُاساث وأسانُب انتخهص مه انشواكذ 

 

 المحتويات

 إداسة انمشتشَـاث , إمذاداث انطهب وإداسة انمخـضون فٍ احذث انمماسساث انؼانمُت. 
 مىالصاث واداسة ػمىدهــاناالتداهاث انمتمذمـت ألوظمـت انمشتشَـاث وا. 
 أفضم انمماسساث وانؼمهُاث االستشاتُدُت فً اداسة سـالسم انتـىسَـذ واإلمــذاد انمسـتذامت. 
  واداسة انخـذماث انهىخستُــتاالستـشاتُدُـاث انمتمذمــت نهمشتــشَـاث وانمخــاصن. 
  االداسة انمتمذمـت نهمخــــاصن وتكىىنىخُا انتخضَه ) تؼضَض انمهاساث االداسَت وانمؼشفت انتمىُت فٍ لُاط

 (.أداء انمخاصن وانتؼامم مغ انمىسدَه
 اختُاس انمىسدَه وانتفاوض انششائنمشتشَاث ,انؼطاءاث , ا ٍانتمُض ف.ٍ 
 شش وسالسم انتىسَذ انمتكامهتتمىُاث اداسة انششاء انمبا. 
 انتمُض انتىظُمٍ واالستشاتُدٍ فً إداسة سهست انتدهُض وتشغُم انؼمهُاث. 
 ) ٍوظم وأسانُب انششاء انمحهً ) انذاخه. 
 ٍلىاػذ وإخشاءاث انششاء انخاسخ. 
 ) إػذاد وتشسُت انمىالصاث وتىفُزها ) وسشــت ػمــم. 
 إداسة ػمهُاث اإلمذاد وانتمـــــىَه Logistics Management. 
 انتــــؼالذ وإداسة ػمـــــىد اإلوشاءاث. 
 االستشاتُدُاث انحذَثت نتمُُم انؼشوض فً مدال انمىالصاث وتشسُتها وصُاغت ػمىدها. 
 انتفـاوض انتـــؼالذٌ فً مدـــال انششاء. 
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 شَــاث انممــىنت مه انبىك انذونانــؼمـــىد وانمشــت.ٍ 
 ألوشطت انشــشاء وانتخـــضَه وســـــــبم مــىاخهـتـها انمشــــاكم انتــطبُــمـُت. 
 دػــــم األداء انمهـــىٍ نهــؼــامهـــُه فً أوشطت انشـــشاء وتـــمــىَه انمخـاصن. 
 اندـــىاوب انفــىُت وانمــــانُت فً انــؼــطــاءاث. 
 تــطبُمــــاث انحـــاسب اإلنــكـــتشووٍ فً إداسة انمــــىاد. 
 ــُم وإداسة ومــــشالــــبت انمســـــتىدػـــــاثتىــظـ. 
  انشلابـــت ػهً انمخـــضونInventory Control. 
  ٍوــظــم وأســانُب تــكىَـــذ أصىــــاف انمخـــضون انسهـــــؼCoding System for Stock Control. 
 ـذَثت فً اندــــشد انمخــــــضوانتــمــــىُاث انحـــ.ٍ 
  انــؼهمً وانــؼمهً فً انتخهص مه انمــخضون انشاكـــذانمىــهــح. 
 تــطبُـــمـــاث انتـــدشبت انُـــابـــاوُـــــت  ( " ًفٍ وـــظم اإلوتــــاج وانشــشاء انفـــــىسي " اِوJIT). 
 انششاء وانتخــضَـــه ٍأسانُب تـــششُذ اإلوفــاق فً مدـــان. 

 

 المشاركون

  انهىخستُت ووىابهم.مذساء اإلداسة 

 .انمششحُه نمىاصب إداسَت فٍ إداسة انخذماث انهىخستُت 

 .مششفى انمستىدػاث وانحاوَاث 
 انمتخصصىن فٍ اإلداسة انتسىَمُت. 

 . خمُغ انؼامهُه فٍ راث انمدال 

 انجليزي -عربي  لغة التدريب
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