Sultanate of Oman

حلقة تطبيقية بعنوان :
إدارة المشتريات و المخازن
اإللكترونية
ص.ب 1994 :الرمـز البريــدي 112 :روي هاتــــف )+968( 24276200 :فاكـــس)+968( 24276216 :

مقدمة

يهدف نظام اخملازن واملشتريات االلكترونية
الي ادارة وضبط عمليات املشتريات واخملازن
بفاعلية وكفاءة حتي يحقق الرصيد األمثل
من االستثمارات لنظم املعلومات  ,وبذلك
فأنه يهدف الي 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 .

هدف العام

اطالع املشاركني على احدث التطورات
العلمية في مجال ادارة املشتريات و اخملازن
األهداف التفصيلية
سيتمكن املشارك من فهم واستيعاب
التالي:
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9االنظم��ة احلديث��ة إلدارة اخمل��زن
واملشتريات
9مفاهي��م ادارة اجلودة الش��املة في
نظم املعلومات
9كيفية تصنيف اخملازن الكترونيا
9مزاي��ا اس��تخدام احلاس��ب االلي في
ادارة اخملازن واملشتريات
9اجلرد االلكتروني
9امكانية حتديد مس��تويات اخملزن من
االصناف الكترونيا
9عمل أمر الش��راء الكتروني��ا وربطه
باملوازنة
9االمكاني��ات احلديثة لرب��ط األصناف

باملوردين
9 9الس��رعة والدقة في أعداد املعلومات
اخلاصة باملشتريات واخملازن

مو�ضوعات احللقة
9 9املفاهي��م األساس��ية في الش��راء و
التخزين.
9 9تخطيط الشراء و تنظيم اخملازن.
9 9طرق و إجراءات الشراء و التخزين.
9 9مهارات التفاوض مع املوردين و كيفية
كتابة عقود املشتريات.

التكنولوجي��ا

ف��ي

9 9اس��تخدام
املشتريات.
9 9زيارة ميدانية خملازن و قسم املشتريات
في ش��ركة للتعرف على األس��اليب
احلديثة في املشتريات و اخملازن.
الفئة امل�ستهدفة
9 9الموظف��ون اخملتص��ون ب��إدارات
املش��تريات واالحتياج��ات واإلم��داد
والتموي��ن بال��وزارات واملؤسس��ات
والهيئات والشركات والدوائر اخملتلفة
واملصارف وغيرها من اجلهات.
9 9رؤس��اء وأعضاء جلان فت��ح املظاريف
وجلان الب��ت في العط��اءات باجلهات
املوضحة سابقاً.
9 9أمناء جلان املناقصات واملزايدات.
9 9العاملون بإدارات العقود.
9 9املستش��ارون والباحث��ون القانونيون
باإلدارات القانونية.
9 9العامل��ون ب��إدارات املبيع��ات وإدارات
التسويق.
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9اخملتصون بإدارات املشاريع.
9العاملون بإدارات اخملازن واملستودعات.
9اخملتصون بإدارات الشئون اإلدارية.
9رؤس��اء وأعضاء اللجان التي تش��كل
ألعمال املناقصات واملشتريات.

مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

أ .هيثم الروبي
املؤهالت العلمية و التدريبية:
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9حاص��ل على ماجس��تير م��ن جامعة
حلوان تخصص محاسبة و مراجعة
9عضوية معه��د املستش��ارين املاليني
االمريكي – الواليات املتحدة االمريكية
( جاري االن ).
9دورة في احملاس��بة اجلنائية من جامعة
ويس��ت فرجيني��ا – الوالي��ات املتحدة
االمريكية.
9دورة في طرق البحث العلمي في العلوم
االجتماعية – اجلامعة االمريكية
9دورة ف��ي مب��ادئ التس��ويق – Shell
company
9دورة في ادارة املشروعات – 5 PMP
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9مراج��ع مال��ي ف��ي الش��ركة العربية
للصناع��ات الغذائي��ة م��ن 2007/11
–2008/12م.
9محاسب قانوني في اجملموعة املصرية
لللمحاس��بة واملراجعة من – 2009/1
.2009/12
9العم��ل كمحاضر في جامع��ة حلوان
كلي��ة التج��ارة وادارة االعم��ال وتقيم
دورات ( احملاس��بة املالي��ة – احملاس��بة
االليكترونية – الهندسة املالية ) خالل
الفترة 2010/12- 2009/ 12م.
9العم��ل كمحاض��ر ف��ي جامع��ة فان
هولند – هولندا خ�لال الفترة 2012/4
2014/11م.9العم��ل كمحاضر في املعه��د العالي
للتكنولوجي��ا طنط��ا خ�لال الفت��رة
2015/6 – 2014/11م.
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اخلبرات العلمية:
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