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دورات تخصص المشترٌات والمخازن اللوجٌستٌة
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دورة اإلبتكار واإلبداع فً إدارة المخازن والمواد والمخزون الراكد
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دورة الوسائل الحدٌثة فً تقٌٌم وتصنٌف الموردٌن
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دورة إدارة تشغٌل الموانئ
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دورة إدارة المشتــرٌـات والعقـــود اللوجستٌـــة
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دورة فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمٌة

9
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دورة اإلدارة اإلستراتٌجٌة والتخطٌط فً الشبكة اللوجستٌة النقل واإلمداد
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دورة التمٌز فى إدارة المخازن وإسترتٌجٌات تكنولوجٌا تحسٌن قوائم الجرد
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دورة أنظمة إدارة المخازن والمستودعات الحدٌثة
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دورة األســالٌب الفنٌـــة المتقـدمــة فـً إدارة نظم المشــترٌـات والتفـاوض وقـٌاس أداء
المـوردٌن
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دورة التمٌز فً تخطٌط وإدارة األنشطة اللوجستٌة
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دورة اإلدارة اللوجستٌة للمواد وفقا ً لمدخل إدارة الجودة الشاملة
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دورة استراتٌجٌات مكافحة الفساد والحد من مخاطر اإلحتٌال فً منظومة المشترٌات
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دورة تخطٌط و إدارة المشترٌات عبر االنترنت
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دورة احدث ممارسات الرقابة الشاملة على المخزون والمخازن
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دورة المهارات المتكاملة فً إدارة المستودعات و مراقبة المخزون

23

دورة اإلستراتٌجٌـات المتقدمــة للمشتــرٌـات والمخــازن وإدارة الخـدمات اللوجستٌــة
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دورة إدارة اإلنتاج وتخطٌط متطلبات المواد
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دورة أسس عملٌات الشراء
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دورة المواصفات القٌاسٌة العالمٌة الحدٌثة لتطبٌق أنظمة الجودة فً المخازن iso 0222
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دورة ادارة عملٌات التجهٌز واالمدادات االستراتٌجٌة وسالسل التورٌد الفعالة
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دورة مشكالت الجرد السنوي وفاعلٌة الجرد المستمر ودور اإلدارة العلٌا فً هذا المجال

29

دورة أفضل الممارسات فى تخطٌط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردٌن وإجراء المطالبات
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دورة مهارات إدارة المشترٌات وتقنٌات توفٌر التكالٌف
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دورة اإلتجاهات اللوجستٌة المتقدمة للتخزٌن

34

دورة التقنٌات واإلسترتٌجٌات الحدٌثة ألخصائًٌ اإلمدادات والمشترٌات والعقود
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دورة اإلدارة الفعالة للمشترٌات طبقا ً لمواصفات األٌزو 1229
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دورة دراسة وتطوٌر منظومة الشراء والتخزٌن
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دورة التخلٌص الجمركً والخدمات اللوجستٌة

38

دورة تأمٌن الموانئ والمطارات فً مواجهة المخاطر

39

دورة إستراتٌجٌات التفاوض ألجل تحقٌق أفضل قٌمة للمشترٌات

40

دورة االدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجٌا التخزٌن ( تعزٌز المهارات االدارٌة والمعرفة التقنٌة
فً قٌاس أداء المخازن والتعامل مع الموردٌن )

41

دورة التمٌز فى المشترٌات ،العطاءات ،اختٌار الموردٌن والتفاوض الشرائً

42

دورة أفضل الممارسات فى تخطٌط سلسلة اإلمدادات وجدولة الموردٌن وإجراء المطالبات

43

دورة تنمٌة مهارات مسئولً المخازن والمستودعات

44

دورة التمٌز فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة للتورٌد والشراء

45

دورة دبلومة سالسل االمداد Supply chain

46

دورة إجراءات الشراء الخارجً ووسائل الدفع

47

دورة اإلتجاهات الحدٌثة فً إدارة المشترٌات إلكترونٌا E-Purchasing

48

دورة برنامج خبٌر العقود واالتفاقٌات الدولٌة

49

دورة منظومة المشترٌات  :المراسالت  ،التفاوض  ،التعاقد ،التحكٌم

50

دورة أسالٌب ترشٌد اإلنفاق فى مجالً الشراء والتخزٌن

51

دورة اإلتجاهات الفنٌة المتقدمة فى إدارة المخازن والتحكم بالمخزون
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دورة إدارة عملٌات التجهٌز و إستراتٌجٌة اإلمدادات وسالسل التورٌد الفعالة
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دورة صٌاغة المواصفات الفنٌة للمشترٌات وإعداد دفاتر الشروط

54

دورة التمٌـــز فــً إدارة المخازن وسالمة التخزٌن وتكنولوجٌا تحسٌن قوائم الجرد

55

دورة تصمٌم و تخطٌط المشترٌات وادارة الموردٌن والمقاولٌن

56

دورة اإلتجاهات المتقدمـة ألنظمـة المشترٌـات والمناقصات وإدارة عقودهــا

57

دورة التخطٌط اللوجستى لعملٌات الشراء وتقٌٌم المخازن وإدارة النقل والتوزٌع
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دورة اإلتجاهات الفنٌة المتقدمــة فً إدارة المخازن والتحكم بالمخــزون

59

دورة تطبٌق أسلوب التحلٌل الثالثً فً مراقبة المخزن
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دورة المواد وإدارة سلسلة التورٌد

61

دورة تأمٌن المطارات والمـوانـئ فً مـواجهة اإلرهاب
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دورة تخطٌط ومراقبة المخزون

63

دورة المهارات المتكاملة فً الشراء و التخلٌص الجمركً

64

دورة أسالٌب الشراء المتقدمة وتقنٌات حفظ الكلفة

65

دورة اإلدارة الفعالة للمستودعات والمخازن  :إدارة ورقابة المخزون ومقاٌٌس األداء

66

دورة إدارة الجودة الشاملة فى المشترٌات والمخازن ISO 9000

67

دورة اإلدارة المتقدمـة للمخازن وتكنولوجٌا التخزٌن

68

دورة أسس تقٌٌم الموردٌن وفن التعامل معهم

69

دورة التقنٌات الحدٌثة فى الجرد المخزنً

70

دورة اإلستراتٌجٌات الحدٌثة فً التوصٌف والتبوٌب وترمٌز المواد

71

دورة إدارة الجودة الشاملة للمشترٌات والعملٌات اإلستراتٌجٌة لسالسل التورٌد والنقل واإلمداد

72

دورة االتجاهات والممارسات الحدٌثة فً ادارة المشترٌات والمخازن

73

دورة قانون النقل البحري

74

دورة اجراءات النقل والشحن والتخلٌص والتأمٌنات على الصادرات
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دورة تأهٌل عمال الشحن والتفرٌغ
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تنعقد الدورات بالمدن التالٌة
اإلسكندرٌة

القاهرة

شرم الشٌخ

دبً

جدة

اسطنبول

كوااللمبور
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 6ماٌو 2308
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ٌ 8ولٌو 2308
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 25نوفمبر 2308
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ٌ 29ولٌو 2308
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 33دٌسمبر 2308
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