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Targeted Participants

1- Understand the principles & role of Supply Chain Management in Organizations.

2- Understand the Supply Chain Model, Structure, Strategies, Planning & Operations.

3- Understand the nature & importance of inter-relationships within Supply Chain.

4- Understand & apply range of tools &amp; techniques to supply chain optimization.

5- Come across relevant Supply Chain case studies from real business & industry.

- Anyone directly related to logistic functions and Supply Chain Management.

- Candidates responsible of Planning at either Strategic, Tactical or Operational level.

- Procurement/Warehouse & Inventory Managers, Superintendents or Supervisors.

- Those related to Materials supply to projects or service delivery to internal operations.

- Professionals of Performance Management, or KPIs for effectiveness & efficiency.

- Those concerned with Continuous Improvement, Kaizen, Six-Sigma or Lean.

- Anyone related to the 3- flows of Materials, Information and Fund.

- ERP Systems Professionals (SAP, Oracle, MS Dynamics) & Applications Specialists.

- Contract Officers or Anyone deals with Vendors/Suppliers or Customers/Clients.

Program Objectives 

األحد - الخميس 25 - 29 / 11 / 2018 

4 - 8 مساءً 

2500 ريال

شهادات حضور

خصم خاص لمنسوبي الكلية

للرجال

أهداف البرنامج

الفئات المستهدفة 

معلومات البرنامجمعلومات االتصال

1.  فهم مبادئ ودور إدارة سلسلة اإلمداد/التوريد في المنظمات.

2.  فهم نموذج سلسلة اإلمداد، الهيكل، االستراتيجيات، التخطيط والعمليات.

3. فهم طبيعة وأهمية العالقات البينية داخل سلسلة اإلمداد.

4.  فهم وتطبيق مجموعة من األدوات والتقنيات لتقوية وتعزيز سلسلة اإلمداد.

5. دراسة حالة سالسل اإلمدادات ذات الصلة من قطاع األعمال والصناعة الحقيقية. 

- أي شخص يرتبط مباشرة بالوظائف اللوجستية وإدارة سلسلة اإلمداد.
- المسؤولون عن التخطيط إما على المستوى االستراتيجي أو التكتيكي أو التشغيلي.
- الموظفون العاملون في المشتريات / المستودعات ومديرو المخزون أو المشرفون.

- العاملون في توريد المواد للمشاريع أو تقديم الخدمات للعمليات الداخلية.
- موظفو العقود أو أي شخص يتعامل مع البائعين / الموردين أو العمالء.

- الممختصون في إدارة األداء، أو KPIs لتحقيق الفعالية والكفاءة.
- المهتمون  بالتحسين المستمر، باستخدام مفاهيم مثل كايزن، سيكس سيغما أو لين.

- أي شخص متعلق بالتدفقات الثالثة للمواد والمعلومات والنقد.
- خبراء نظم تخطيط موارد المؤسسات (SAP  ، أوراكل ، MS Dynamics)  وتخصص التطبيقات في 

بيئات األعمال والشركات.


