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مقدمة:
يهدف نظام اخملازن واملشتريات اإللكترونية
إلى إدارة وضبط عمليات املشتريات واخملازن
بفاعلية وكفاءة حتى يحقق الرصيد األمثل
من االستثمارات لنظم املعلومات ،وبذلك
فإنه يهدف إلى متابعة املنصرف والوارد
وتوضيح الرصيد لكل صنف يتواجد في
اخملزون وحتديد الكميات املطلوب شرائها من
كل صنف في الوقت املناسب للمساعدة
في إعداد طلبات املشتريات ومتابعة احلركة
بالتفصيل لألصناف املتداولة من حيث
الكميات والقيمة .

الهدف العام:
اطالع املشاركــــني على أحـــدث التطورات
العلمية في مجال إدارة املشتريات و اخملازن.

األهداف التفصيلية:
سيتمكن املشارك من فهم واستيعاب
التالي:

7 7األنظمــة احلديثــة إلدارة اخملــازن
واملشتريات.
7 7مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة في
نظم املعلومات.
7 7كيفية تصنيف اخملازن إلكترونيا.
7 7مزايا استخدام احلاسب اآللي في
إدارة اخملازن واملشتريات.
7 7اجلرد اإللكتروني.

7 7إمكانية حتديد مســتويات اخملازن
من األصناف إلكترونيا ً .
7 7عمل أمر الشراء إلكترونيا ً وربطه
باملوازنة.
7 7اإلمكانيات احلديثة لربط األصناف
باملوردين.
7 7الســرعة والدقــة فــي إعــداد
املعلومــات اخلاصة باملشــتريات
واخملازن.
موضوعات الحلقة:
遏 遏املفاهيــم األساســية في الشــراء
والتخزين.
遏 遏تخطيط الشراء و تنظيم اخملازن.
遏 遏طرق و إجراءات الشراء و التخزين.
遏 遏مهارات التفاوض مع املوردين وكيفية
كتابة عقود املشتريات.
遏 遏اســتخدام التكنولوجيــا فــي
املشتريات.
遏 遏زيارة ميدانية خملازن و قسم املشتريات
في شــركة للتعرف على األساليب
احلديثة في املشتريات واخملازن.
الفئة المستهدفة:
9 9املوظفون اخملتصون بإدارات املشتريات
واالحتياجــات واإلمــداد والتمويــن
بالــوزارات واملؤسســات والهيئــات
والشركات والدوائر اخملتلفة واملصارف
وغيرها من اجلهات.
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9رؤســاء وأعضاء جلان فتح املظاريف
وجلان البت في العطــاءات باجلهات
املوضحة سابقاً.
9أمناء جلان املناقصات واملزايدات.
9العاملون بإدارات العقود.
9املستشــارون والباحثون القانونيون
باإلدارات القانونية.
9العاملــون بإدارات املبيعــات وإدارات
التسويق.
9اخملتصون بإدارات املشاريع.
9العاملون بإدارات اخملازن واملستودعات.
9اخملتصون بإدارات الشئون اإلدارية.
9رؤســاء وأعضاء اللجان التي تشكل
ألعمال املناقصات واملشتريات.

مدة الحلقة التطبيقية
(  ) 20ســاعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني)
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .هيثم الروبي
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الخبرات العلمية:
 7 7مراجع مالي في الشركة العربية
!

المؤهالت العلمية و التدريبية:
7 7حاصــل علــى ماجســتير مــن
جامعة حلوان تخصص محاسبة
ومراجعة
 7 7عضويــة معهد املستشــارين
املاليــن االمريكــي – الواليــات
املتحدة االمريكية.
 7 7دورة فــي احملاســبة اجلنائية من
جامعة ويست فرجينيا – الواليات
املتحدة االمريكية.
 7 7دورة فــي طرق البحــث العلمي
في العلوم االجتماعية – اجلامعة
االمريكية.
 7 7دورة في مبادئ التســويق – Shell
.Company
 7 7دورة في ادارة املشروعات – .PMP 5
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للصناعات الغذائية من –2007 / 11
 12/2008م.
 7 7محاســب قانوني فــي اجملموعة
املصرية لللمحاسبة واملراجعة من
12/2009.– 2009 /1م.
 7 7العمــل كمحاضــر فــي جامعة
حلوان كلية التجارة وادارة االعمال
وتقيــم دورات ) احملاســبة املالية –
احملاســبة االليكترونية – الهندسة
املالية ( خالل الفتــرة - 2009 / 12
2010 /12م.
 7 7العمل كمحاضــر في جامعة فان
هولنــد – هولندا خــال الفترة /4
 -11/2014-2012م.
 7 7العمل كمحاضر في املعهد العالي
للتكنولوجيا طنطــا خالل الفترة
 6/2015 – 11/2014م.
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