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 إدارة المشتريات وفقًا لمعايير الجودة الشاملة 
 

 الهدف العام للبرنامج:

إكساااا المشاااركيم المعااارف و المهااارات التيمااة والتاام رمةاالهو ماام معرفااة الجااودة الشاااملة  دارة 

 .المشتريات والمخاين والمستودعات
 

 الفئة المستهدفة:

 .المشتريات والمخاين وإدارة المواد والقائمون بأعمال الشراء المحلم والخارجمالمسئولون بإدارات 
 

  الموضوعات المطروحة: 

 عمليات الشراء و التوريد فمادارة الجودة الشاملة 

 المفاهيو االدارية المعاصرة وإدارة التغيير •

 9001إدارة الجودة والمواصفات الدولية للجودة أيزو  •

 الجودة الشاملةمفهوم نظام إدارة  •

 التركيز على رضا الزبائم رجاه المخرجات •

 رطور الجودة مم ختل إدارة الجودة الشاملة •

 إجراءات التلفيذ  دارة الجودة الشاملة •

 العوامل المؤدية إلى رحسيم الجودة •

 مشاركة التوريد والشراء فم رطوير الملتج •

  اللوجستك وإدارة الشراء واختيار ورقييو المورديم

 ع الملتجات الصلاعيةأنوا •

 مواد ا نتاج -الوحدات الرأسمالية االستثمارية  •

 المدخل إلى المشتريات •

 أهداف المشتريات •

 دورة عمليات الشراء •

 رحديد المواصفات •

 طرق روصيف الجودة •

 اختيار المورديم •

 المورد الصحيح الخطوة الهامة لقرار المشتريات اختيار •

 االستراريجيةمصدر التوريد والشراكة  •

 المورديم الختيارالمداخل المعاصرة  •
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 اساليب رقييو المورديم •

 رحديد األسعار •

 إدارة المستودعات والمخاين مفالتقليات المعاصرة 

 Warehouse Management مفهوم إدارة المستودعات •

 التلظيو ا داري  دارة المستودعات •

 االعتبارات التم يجب مراعارها علد رصميو المخزن •

 ا جراءات المستودعية وأساليب التخزيم •

 .العوامل الحاكمة فم رحديد مواقع األصلاف داخل المخزن •

 .أساليب رحديد معدات اللقل والملاولة المستخدمة فم العمليات المخزنية •

 .إجراءات االستتم والفحص •

 استتم وصرف األصلاف •

 أمم وستمة المستودعات •

 للعامليم بالمخاين الوظيفمبطاقات الوصف  •

 إدارة المخزون فماستراريجيات الجودة 

 مفهوم المخزون إدارة المخزون •

 خزونأهمية االحتفاظ بالم •

 أنواع ومستويات المخزون •

 طرق رخطيط المخزون •

 العوامل المحددة لمستويات المخزون •

 رةاليف المخزون •

 متابعة حركة األصلاف •

 )المخزون الراكد ) األسباا والعتج •

 اساليب الرقابة والجرد للمستودعات •

 استخدامات الحاسب اآللم فم مجال مراقبة المخزون •

 رقارير مراقبة المخزون •
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 األدوات المساندة فم إدارة سلسلة التوريد

 العملية االستراريجية  دارة المررجعات •

 العمليات التشغيلية •

 التفاوض •

 المميزات الشائعة للتفاوض •

 التفاوض فم الشراء •

 الخطوات الرئيسية فم رلمية أو رطوير استراريجية التفاوض •

 المشتريات فمبلود وجزئيات التفاوض  •

 شخصية للمفاوض الشرائمالمؤهتت والقدرات ال •

 بحوث الشراء واألداء واألختقيات •

 مجال الشراء فمرطبيقات الحاسب األلم  •

 المشتريات واألختقيات •

 رحسيم األداء المستمر •

 حاالت عملية ورطبيقات مختلفة. •
 

 استراريجيات التدريب 

 ورش العمل التطبيقية • العصف الذهلم  •

 المشةتتفرق عمل حل  • رمثيل األدوار  •

 األمثلة الواقعية مم بيئة العمل  • المحاضرة القصيرة  •
 


