




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
جدة14-02-102019-02-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
تونس14-02-102019-02-2019واإلمداد

الریاض14-02-102019-02-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
القاھرة14-02-102019-02-2019تكلفة التخزین

المنامة14-02-102019-02-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

بیروت14-02-102019-02-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الكویت14-02-102019-02-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
مراكش14-02-102019-02-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الدوحة14-02-102019-02-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P مسقط14-02-102019-02-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

دبي14-02-102019-02-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
برشلونة15-02-112019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
باریس15-02-112019-02-2019المخزني

امستردام15-02-112019-02-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) برلین15-02-112019-02-2019المخازن

بروكسل15-02-112019-02-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

زیورخ15-02-112019-02-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
بكین15-02-112019-02-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
بانكوك15-02-112019-02-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
تورنتو15-02-112019-02-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
سنغافورة15-02-112019-02-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
لندن15-02-112019-02-2019ممارسات التعامل مع الموردین

جنیف15-02-112019-02-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
فیینا15-02-112019-02-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
میونیخ15-02-112019-02-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
براغ15-02-112019-02-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
روما15-02-112019-02-2019وسالسل التورید

جاكرتا15-02-112019-02-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514



النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
ماربیال15-02-112019-02-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

مدرید15-02-112019-02-2019إدارة المواد واللوجستیات969

كوااللمبور15-02-112019-02-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
طرابزون15-02-112019-02-2019اللوجستیة

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
اسطنبول16-02-122019-02-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

جدة21-02-172019-02-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

تونس21-02-172019-02-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
القاھرة21-02-172019-02-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
المنامة21-02-172019-02-2019تكلفة التخزین

بیروت21-02-172019-02-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الكویت21-02-172019-02-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

مراكش21-02-172019-02-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الدوحة21-02-172019-02-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
مسقط21-02-172019-02-2019خالل الشبكة اللوجستیة

دبي21-02-172019-02-2019إدارة المواد واللوجستیات969

عمان21-02-172019-02-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019اللوجستیة

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
برشلونة22-02-182019-02-2019ممارسات التعامل مع الموردین

باریس22-02-182019-02-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
امستردام22-02-182019-02-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

برلین22-02-182019-02-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) بروكسل22-02-182019-02-2019المخازن

زیورخ22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
بكین22-02-182019-02-2019المخزني والتخلص من الرواكد

بانكوك22-02-182019-02-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P تورنتو22-02-182019-02-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
سنغافورة22-02-182019-02-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
لندن22-02-182019-02-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
جنیف22-02-182019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

فیینا22-02-182019-02-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
والتوزیع

میونیخ2019-02-182019-02-22



مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
براغ22-02-182019-02-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
روما22-02-182019-02-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
جاكرتا22-02-182019-02-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
ماربیال22-02-182019-02-2019المخزني

مدرید22-02-182019-02-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

كوااللمبور22-02-182019-02-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
اسطنبول23-02-192019-02-2019واإلمداد

جدة28-02-242019-02-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

تونس28-02-242019-02-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الریاض28-02-242019-02-2019اللوجستیة

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
القاھرة28-02-242019-02-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
المنامة28-02-242019-02-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
بیروت28-02-242019-02-2019تكلفة التخزین

الكویت28-02-242019-02-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

مراكش28-02-242019-02-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
الدوحة28-02-242019-02-2019المخزني والتخلص من الرواكد

مسقط28-02-242019-02-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

دبي28-02-242019-02-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

عمان28-02-242019-02-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
برشلونة01-03-252019-02-2019والتخلص من المخزون الراكد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
باریس01-03-252019-02-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
امستردام01-03-252019-02-2019المخزني

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
برلین01-03-252019-02-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

بروكسل01-03-252019-02-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) زیورخ01-03-252019-02-2019المخازن

بكین01-03-252019-02-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
بانكوك01-03-252019-02-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
تورنتو01-03-252019-02-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P سنغافورة01-03-252019-02-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
لندن01-03-252019-02-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
ممارسات التعامل مع الموردین

جنیف2019-02-252019-03-01



االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
فیینا01-03-252019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ01-03-252019-02-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
براغ01-03-252019-02-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
روما01-03-252019-02-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
جاكرتا01-03-252019-02-2019والرقابة على المخزون

ماربیال01-03-252019-02-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
مدرید01-03-252019-02-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

كوااللمبور01-03-252019-02-2019إدارة المواد واللوجستیات969

طرابزون01-03-252019-02-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

اسطنبول02-03-262019-02-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
جدة07-03-032019-03-2019تكلفة التخزین

القاھرة07-03-032019-03-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
المنامة07-03-032019-03-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
بیروت07-03-032019-03-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الكویت07-03-032019-03-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) مراكش07-03-032019-03-2019المخازن

الدوحة07-03-032019-03-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
مسقط07-03-032019-03-2019التورید الفعالة

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
دبي07-03-032019-03-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

عمان07-03-032019-03-2019إدارة المواد واللوجستیات969

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
برشلونة08-03-042019-03-2019مع المخزون الراكد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
باریس08-03-042019-03-2019والرقابة على المخزون

امستردام08-03-042019-03-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

برلین08-03-042019-03-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
بروكسل08-03-042019-03-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

زیورخ08-03-042019-03-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

بكین08-03-042019-03-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
بانكوك08-03-042019-03-2019المخزني والتخلص من الرواكد

تورنتو08-03-042019-03-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
خالل الشبكة اللوجستیة

سنغافورة2019-03-042019-03-08



492M.R.P لندن08-03-042019-03-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
جنیف08-03-042019-03-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
فیینا08-03-042019-03-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
میونیخ08-03-042019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

براغ08-03-042019-03-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
روما08-03-042019-03-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
جاكرتا08-03-042019-03-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
ماربیال08-03-042019-03-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
مدرید08-03-042019-03-2019المخزني

كوااللمبور08-03-042019-03-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

طرابزون08-03-042019-03-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

اسطنبول09-03-052019-03-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
تونس14-03-102019-03-2019اللوجستیة

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
جدة14-03-102019-03-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الریاض14-03-102019-03-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

القاھرة14-03-102019-03-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

المنامة14-03-102019-03-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
بیروت14-03-102019-03-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
الكویت14-03-102019-03-2019تكلفة التخزین

مراكش14-03-102019-03-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

الدوحة14-03-102019-03-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
مسقط14-03-102019-03-2019المخزني والتخلص من الرواكد

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
دبي14-03-102019-03-2019المخزني

عمان14-03-102019-03-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

492M.R.P برشلونة15-03-112019-03-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
باریس15-03-112019-03-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
امستردام15-03-112019-03-2019وسالسل التورید

برلین15-03-112019-03-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

بروكسل15-03-112019-03-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
زیورخ15-03-112019-03-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) بكین15-03-112019-03-2019المخازن



بانكوك15-03-112019-03-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
تورنتو15-03-112019-03-2019التورید الفعالة

سنغافورة15-03-112019-03-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
لندن15-03-112019-03-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
جنیف15-03-112019-03-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
فیینا15-03-112019-03-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
میونیخ15-03-112019-03-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
براغ15-03-112019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

روما15-03-112019-03-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
جاكرتا15-03-112019-03-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
ماربیال15-03-112019-03-2019والرقابة على المخزون

مدرید15-03-112019-03-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
كوااللمبور15-03-112019-03-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

طرابزون15-03-112019-03-2019إدارة المواد واللوجستیات969

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
جدة21-03-172019-03-2019واإلمداد

الریاض21-03-172019-03-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

المنامة21-03-172019-03-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

بیروت21-03-172019-03-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
الكویت21-03-172019-03-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
مراكش21-03-172019-03-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) الدوحة21-03-172019-03-2019المخازن

مسقط21-03-172019-03-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

دبي21-03-172019-03-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
عمان21-03-172019-03-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019إدارة المواد واللوجستیات969

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
برشلونة22-03-182019-03-2019خالل الشبكة اللوجستیة

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
باریس22-03-182019-03-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
امستردام22-03-182019-03-2019والرقابة على المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
برلین22-03-182019-03-2019تكلفة التخزین

بروكسل22-03-182019-03-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472



زیورخ22-03-182019-03-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

بكین22-03-182019-03-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

بانكوك22-03-182019-03-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
تورنتو22-03-182019-03-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
سنغافورة22-03-182019-03-2019التورید الفعالة

لندن22-03-182019-03-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P جنیف22-03-182019-03-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
فیینا22-03-182019-03-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
میونیخ22-03-182019-03-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
براغ22-03-182019-03-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
روما22-03-182019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

جاكرتا22-03-182019-03-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
ماربیال22-03-182019-03-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
مدرید22-03-182019-03-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
كوااللمبور22-03-182019-03-2019المخزني

طرابزون22-03-182019-03-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
اسطنبول23-03-192019-03-2019اللوجستیة

تونس28-03-242019-03-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

جدة28-03-242019-03-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

الریاض28-03-242019-03-2019إدارة المواد واللوجستیات969

بیروت28-03-242019-03-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
الكویت28-03-242019-03-2019واإلمداد

مراكش28-03-242019-03-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الدوحة28-03-242019-03-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

مسقط28-03-242019-03-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
دبي28-03-242019-03-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
عمان28-03-242019-03-2019المخزني

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
القاھرة28-03-242019-03-2019اللوجستیة

برشلونة29-03-252019-03-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

باریس29-03-252019-03-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
امستردام29-03-252019-03-2019المخزون ونظم الجرد

أل ة



التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

برلین2019-03-252019-03-29

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
بروكسل29-03-252019-03-2019تكلفة التخزین

زیورخ29-03-252019-03-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
بكین29-03-252019-03-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) بانكوك29-03-252019-03-2019المخازن

تورنتو29-03-252019-03-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
سنغافورة29-03-252019-03-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
لندن29-03-252019-03-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
جنیف29-03-252019-03-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P فیینا29-03-252019-03-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
میونیخ29-03-252019-03-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
براغ29-03-252019-03-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
روما29-03-252019-03-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
جاكرتا29-03-252019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
ماربیال29-03-252019-03-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
مدرید29-03-252019-03-2019والرقابة على المخزون

كوااللمبور29-03-252019-03-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
طرابزون29-03-252019-03-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

تونس04-04-312019-03-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

جدة04-04-312019-03-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

الریاض04-04-312019-03-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

الكویت04-04-312019-03-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

مراكش04-04-312019-03-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الدوحة04-04-312019-03-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) مسقط04-04-312019-03-2019المخازن

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
دبي04-04-312019-03-2019والرقابة على المخزون

عمان04-04-312019-03-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019إدارة المواد واللوجستیات969

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
المنامة04-04-312019-03-2019اللوجستیة

برشلونة05-04-012019-04-2019إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488



التورید الفعالة

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
باریس05-04-012019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
امستردام05-04-012019-04-2019والتوزیع

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
برلین05-04-012019-04-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
بروكسل05-04-012019-04-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
زیورخ05-04-012019-04-2019تكلفة التخزین

بكین05-04-012019-04-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

بانكوك05-04-012019-04-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

تورنتو05-04-012019-04-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

سنغافورة05-04-012019-04-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
لندن05-04-012019-04-2019المخزني والتخلص من الرواكد

جنیف05-04-012019-04-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
فیینا05-04-012019-04-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P میونیخ05-04-012019-04-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
براغ05-04-012019-04-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
روما05-04-012019-04-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
جاكرتا05-04-012019-04-2019ممارسات التعامل مع الموردین

ماربیال05-04-012019-04-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
مدرید05-04-012019-04-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
كوااللمبور05-04-012019-04-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
طرابزون05-04-012019-04-2019المخزني

اسطنبول06-04-022019-04-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

تونس11-04-072019-04-2019إدارة المواد واللوجستیات969

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الریاض11-04-072019-04-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الكویت11-04-072019-04-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
مراكش11-04-072019-04-2019تكلفة التخزین

الدوحة11-04-072019-04-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

مسقط11-04-072019-04-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
دبي11-04-072019-04-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
عمان11-04-072019-04-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019المخزني



الدار البیضاء11-04-072019-04-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

القاھرة11-04-072019-04-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
بیروت11-04-072019-04-2019اللوجستیة

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
برشلونة12-04-082019-04-2019المخزني والتخلص من الرواكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
باریس12-04-082019-04-2019ممارسات التعامل مع الموردین

امستردام12-04-082019-04-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

برلین12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
بروكسل12-04-082019-04-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
زیورخ12-04-082019-04-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

بكین12-04-082019-04-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
بانكوك12-04-082019-04-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) تورنتو12-04-082019-04-2019المخازن

سنغافورة12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

لندن12-04-082019-04-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
جنیف12-04-082019-04-2019التورید الفعالة

فیینا12-04-082019-04-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
میونیخ12-04-082019-04-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P براغ12-04-082019-04-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
روما12-04-082019-04-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
جاكرتا12-04-082019-04-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
ماربیال12-04-082019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
مدرید12-04-082019-04-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
كوااللمبور12-04-082019-04-2019والرقابة على المخزون

طرابزون12-04-082019-04-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

اسطنبول13-04-092019-04-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
جدة18-04-142019-04-2019اللوجستیة

تونس18-04-142019-04-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الریاض18-04-142019-04-2019المخزني

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
مراكش18-04-142019-04-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الدوحة18-04-142019-04-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
مسقط18-04-142019-04-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات



التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
والتوزیع

دبي2019-04-142019-04-18

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
عمان18-04-142019-04-2019والرقابة على المخزون

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

القاھرة18-04-142019-04-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

المنامة18-04-142019-04-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

برشلونة19-04-152019-04-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
باریس19-04-152019-04-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
امستردام19-04-152019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

برلین19-04-152019-04-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

بروكسل19-04-152019-04-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
زیورخ19-04-152019-04-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
بكین19-04-152019-04-2019تكلفة التخزین

بانكوك19-04-152019-04-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

تورنتو19-04-152019-04-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) سنغافورة19-04-152019-04-2019المخازن

لندن19-04-152019-04-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
جنیف19-04-152019-04-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
فیینا19-04-152019-04-2019التورید الفعالة

میونیخ19-04-152019-04-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
براغ19-04-152019-04-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P روما19-04-152019-04-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
جاكرتا19-04-152019-04-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
ماربیال19-04-152019-04-2019ممارسات التعامل مع الموردین

مدرید19-04-152019-04-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
كوااللمبور19-04-152019-04-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
طرابزون19-04-152019-04-2019وسالسل التورید

اسطنبول20-04-162019-04-2019إدارة المواد واللوجستیات969

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
تونس25-04-212019-04-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الریاض25-04-212019-04-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
مراكش25-04-212019-04-2019واإلمداد

الدوحة25-04-212019-04-2019المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470



تكلفة التخزین

مسقط25-04-212019-04-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

دبي25-04-212019-04-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
عمان25-04-212019-04-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019المخزني

القاھرة25-04-212019-04-2019إدارة المواد واللوجستیات969

المنامة25-04-212019-04-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

بیروت25-04-212019-04-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الكویت25-04-212019-04-2019اللوجستیة

برشلونة26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
باریس26-04-222019-04-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
امستردام26-04-222019-04-2019ممارسات التعامل مع الموردین

بروكسل26-04-222019-04-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

زیورخ26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
بكین26-04-222019-04-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

بانكوك26-04-222019-04-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
تورنتو26-04-222019-04-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

سنغافورة26-04-222019-04-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) لندن26-04-222019-04-2019المخازن

جنیف26-04-222019-04-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
فیینا26-04-222019-04-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
میونیخ26-04-222019-04-2019التورید الفعالة

براغ26-04-222019-04-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
روما26-04-222019-04-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P جاكرتا26-04-222019-04-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
ماربیال26-04-222019-04-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
مدرید26-04-222019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
كوااللمبور26-04-222019-04-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
طرابزون26-04-222019-04-2019والرقابة على المخزون

اسطنبول27-04-232019-04-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

جدة02-05-282019-04-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

تونس02-05-282019-04-2019نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515



المخزني

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الریاض02-05-282019-04-2019وسالسل التورید

مراكش02-05-282019-04-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
الدوحة02-05-282019-04-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

مسقط02-05-282019-04-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
دبي02-05-282019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
عمان02-05-282019-04-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019والرقابة على المخزون

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

القاھرة02-05-282019-04-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

المنامة02-05-282019-04-2019إدارة المواد واللوجستیات969

بیروت02-05-282019-04-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
دبي02-05-282019-04-2019اللوجستیة

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) برشلونة03-05-292019-04-2019المخازن

492M.R.P باریس03-05-292019-04-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
امستردام03-05-292019-04-2019والتخلص من المخزون الراكد

زیورخ03-05-292019-04-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
بكین03-05-292019-04-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
بانكوك03-05-292019-04-2019تكلفة التخزین

تورنتو03-05-292019-04-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
سنغافورة03-05-292019-04-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

لندن03-05-292019-04-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

جنیف03-05-292019-04-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

فیینا03-05-292019-04-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
میونیخ03-05-292019-04-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
براغ03-05-292019-04-2019التورید الفعالة

روما03-05-292019-04-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
جاكرتا03-05-292019-04-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
ماربیال03-05-292019-04-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
مدرید03-05-292019-04-2019ممارسات التعامل مع الموردین

كوااللمبور03-05-292019-04-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
طرابزون03-05-292019-04-2019المخزون ونظم الجرد



النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
بالتحكم في قطع الغیار والمواد

اسطنبول2019-04-302019-05-04

جدة09-05-052019-05-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

تونس09-05-052019-05-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الریاض09-05-052019-05-2019والرقابة على المخزون

مراكش09-05-052019-05-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
الدوحة09-05-052019-05-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
مسقط09-05-052019-05-2019تكلفة التخزین

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
دبي09-05-052019-05-2019ممارسات التعامل مع الموردین

عمان09-05-052019-05-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019وسالسل التورید

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
القاھرة09-05-052019-05-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

المنامة09-05-052019-05-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

بیروت09-05-052019-05-2019إدارة المواد واللوجستیات969

الكویت09-05-052019-05-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

برشلونة10-05-062019-05-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
باریس10-05-062019-05-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
امستردام10-05-062019-05-2019مع المخزون الراكد

بكین10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
بانكوك10-05-062019-05-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

تورنتو10-05-062019-05-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

سنغافورة10-05-062019-05-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
لندن10-05-062019-05-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) جنیف10-05-062019-05-2019المخازن

فیینا10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

میونیخ10-05-062019-05-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
براغ10-05-062019-05-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
روما10-05-062019-05-2019التورید الفعالة

جاكرتا10-05-062019-05-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P ماربیال10-05-062019-05-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
مدرید10-05-062019-05-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
كوااللمبور10-05-062019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي



التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
والتوزیع

طرابزون2019-05-062019-05-10

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
كوااللمبور10-05-062019-05-2019اللوجستیة

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
اسطنبول11-05-072019-05-2019المخزني

جدة16-05-122019-05-2019إدارة المواد واللوجستیات969

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
تونس16-05-122019-05-2019وسالسل التورید

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الریاض16-05-122019-05-2019المخزون ونظم الجرد

الدوحة16-05-122019-05-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
مسقط16-05-122019-05-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
دبي16-05-122019-05-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
عمان16-05-122019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019والرقابة على المخزون

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
القاھرة16-05-122019-05-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
المنامة16-05-122019-05-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

بیروت16-05-122019-05-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

الكویت16-05-122019-05-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

دبي16-05-122019-05-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
عمان16-05-122019-05-2019اللوجستیة

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
برشلونة17-05-132019-05-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

باریس17-05-132019-05-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P امستردام17-05-132019-05-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

بكین17-05-132019-05-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
بانكوك17-05-132019-05-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
تورنتو17-05-132019-05-2019تكلفة التخزین

سنغافورة17-05-132019-05-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

لندن17-05-132019-05-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

جنیف17-05-132019-05-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) فیینا17-05-132019-05-2019المخازن

میونیخ17-05-132019-05-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

براغ17-05-132019-05-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
روما17-05-132019-05-2019المخزني والتخلص من الرواكد



إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
التورید الفعالة

جاكرتا2019-05-132019-05-17

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
ماربیال17-05-132019-05-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
مدرید17-05-132019-05-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
كوااللمبور17-05-132019-05-2019ممارسات التعامل مع الموردین

طرابزون17-05-132019-05-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اسطنبول18-05-142019-05-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

جدة23-05-192019-05-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
تونس23-05-192019-05-2019والرقابة على المخزون

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الریاض23-05-192019-05-2019والتوزیع

الدوحة23-05-192019-05-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
مسقط23-05-192019-05-2019واإلمداد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
دبي23-05-192019-05-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
عمان23-05-192019-05-2019ممارسات التعامل مع الموردین

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019المخزون ونظم الجرد

القاھرة23-05-192019-05-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
المنامة23-05-192019-05-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
بیروت23-05-192019-05-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الكویت23-05-192019-05-2019إدارة المواد واللوجستیات969

دبي23-05-192019-05-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

برشلونة24-05-202019-05-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
باریس24-05-202019-05-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
امستردام24-05-202019-05-2019خالل الشبكة اللوجستیة

بانكوك24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
تورنتو24-05-202019-05-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
سنغافورة24-05-202019-05-2019تكلفة التخزین

لندن24-05-202019-05-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
جنیف24-05-202019-05-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

فیینا24-05-202019-05-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) میونیخ24-05-202019-05-2019المخازن

براغ24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483



روما24-05-202019-05-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
جاكرتا24-05-202019-05-2019المخزني والتخلص من الرواكد

ماربیال24-05-202019-05-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P مدرید24-05-202019-05-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
كوااللمبور24-05-202019-05-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
طرابزون24-05-202019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور24-05-202019-05-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
طرابزون24-05-202019-05-2019اللوجستیة

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
اسطنبول25-05-212019-05-2019وسالسل التورید

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
جدة30-05-262019-05-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
تونس30-05-262019-05-2019المخزون ونظم الجرد

الریاض30-05-262019-05-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مسقط30-05-262019-05-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

492M.R.P دبي30-05-262019-05-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
عمان30-05-262019-05-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019والتوزیع

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
القاھرة30-05-262019-05-2019وسالسل التورید

المنامة30-05-262019-05-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
بیروت30-05-262019-05-2019المخزني

الكویت30-05-262019-05-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

دبي30-05-262019-05-2019إدارة المواد واللوجستیات969

عمان30-05-262019-05-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019اللوجستیة

برشلونة31-05-272019-05-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
باریس31-05-272019-05-2019المخزني والتخلص من الرواكد

امستردام31-05-272019-05-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

بانكوك31-05-272019-05-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
تورنتو31-05-272019-05-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
سنغافورة31-05-272019-05-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
لندن31-05-272019-05-2019تكلفة التخزین

جنیف31-05-272019-05-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

ة ة أ



فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
للمشتریات والمخازن والمستودعات

فیینا2019-05-272019-05-31

میونیخ31-05-272019-05-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) براغ31-05-272019-05-2019المخازن

روما31-05-272019-05-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

جاكرتا31-05-272019-05-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
ماربیال31-05-272019-05-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
مدرید31-05-272019-05-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
كوااللمبور31-05-272019-05-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
طرابزون31-05-272019-05-2019ممارسات التعامل مع الموردین

كوااللمبور31-05-272019-05-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
اسطنبول01-06-282019-05-2019والرقابة على المخزون

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
جدة06-06-022019-06-2019المخزني

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
تونس06-06-022019-06-2019والتوزیع

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الریاض06-06-022019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الریاض06-06-022019-06-2019اللوجستیة

مسقط06-06-022019-06-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
دبي06-06-022019-06-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
عمان06-06-022019-06-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019ممارسات التعامل مع الموردین

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
القاھرة06-06-022019-06-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
المنامة06-06-022019-06-2019وسالسل التورید

بیروت06-06-022019-06-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الكویت06-06-022019-06-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

دبي06-06-022019-06-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

عمان06-06-022019-06-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
برشلونة07-06-032019-06-2019تكلفة التخزین

باریس07-06-032019-06-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
امستردام07-06-032019-06-2019التورید الفعالة

تورنتو07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

سنغافورة07-06-032019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191



واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
لندن07-06-032019-06-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

جنیف07-06-032019-06-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فیینا07-06-032019-06-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
میونیخ07-06-032019-06-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

براغ07-06-032019-06-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) روما07-06-032019-06-2019المخازن

جاكرتا07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
ماربیال07-06-032019-06-2019المخزني والتخلص من الرواكد

مدرید07-06-032019-06-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P كوااللمبور07-06-032019-06-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
طرابزون07-06-032019-06-2019والتخلص من المخزون الراكد

كوااللمبور07-06-032019-06-2019إدارة المواد واللوجستیات969

طرابزون07-06-032019-06-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
اسطنبول08-06-042019-06-2019المخزون ونظم الجرد

جدة13-06-092019-06-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

تونس13-06-092019-06-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الریاض13-06-092019-06-2019ممارسات التعامل مع الموردین

دبي13-06-092019-06-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P عمان13-06-092019-06-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
القاھرة13-06-092019-06-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
المنامة13-06-092019-06-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
بیروت13-06-092019-06-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الكویت13-06-092019-06-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
دبي13-06-092019-06-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

عمان13-06-092019-06-2019إدارة المواد واللوجستیات969

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019اللوجستیة

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
برشلونة14-06-102019-06-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

باریس14-06-102019-06-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

امستردام14-06-102019-06-2019مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487



المخزني والتخلص من الرواكد

تورنتو14-06-102019-06-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

سنغافورة14-06-102019-06-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
لندن14-06-102019-06-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
جنیف14-06-102019-06-2019تكلفة التخزین

فیینا14-06-102019-06-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

میونیخ14-06-102019-06-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
براغ14-06-102019-06-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

روما14-06-102019-06-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) جاكرتا14-06-102019-06-2019المخازن

ماربیال14-06-102019-06-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
مدرید14-06-102019-06-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
كوااللمبور14-06-102019-06-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
طرابزون14-06-102019-06-2019مع المخزون الراكد

كوااللمبور14-06-102019-06-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

طرابزون14-06-102019-06-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
اسطنبول15-06-112019-06-2019والتوزیع

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
تونس20-06-162019-06-2019اللوجستیة

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
جدة20-06-162019-06-2019وسالسل التورید

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
تونس20-06-162019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الریاض20-06-162019-06-2019والتخلص من المخزون الراكد

الریاض20-06-162019-06-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
دبي20-06-162019-06-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
عمان20-06-162019-06-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019ممارسات التعامل مع الموردین

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
القاھرة20-06-162019-06-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
المنامة20-06-162019-06-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
بیروت20-06-162019-06-2019والرقابة على المخزون

الكویت20-06-162019-06-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

دبي20-06-162019-06-2019نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515



المخزني

عمان20-06-162019-06-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
برشلونة21-06-172019-06-2019واإلمداد

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) باریس21-06-172019-06-2019المخازن

امستردام21-06-172019-06-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

سنغافورة21-06-172019-06-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

لندن21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
جنیف21-06-172019-06-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
فیینا21-06-172019-06-2019تكلفة التخزین

میونیخ21-06-172019-06-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

براغ21-06-172019-06-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
روما21-06-172019-06-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

جاكرتا21-06-172019-06-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

ماربیال21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
مدرید21-06-172019-06-2019المخزني والتخلص من الرواكد

كوااللمبور21-06-172019-06-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P طرابزون21-06-172019-06-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
كوااللمبور21-06-172019-06-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

طرابزون21-06-172019-06-2019إدارة المواد واللوجستیات969

اسطنبول22-06-182019-06-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
جدة27-06-232019-06-2019والرقابة على المخزون

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
تونس27-06-232019-06-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
الریاض27-06-232019-06-2019مع المخزون الراكد

الریاض27-06-232019-06-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
دبي27-06-232019-06-2019المخزني والتخلص من الرواكد

عمان27-06-232019-06-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P شرم الشیخ27-06-232019-06-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019والتخلص من المخزون الراكد

القاھرة27-06-232019-06-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
المنامة27-06-232019-06-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
بیروت27-06-232019-06-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الكویت27-06-232019-06-2019وسالسل التورید

ة أ



دبي27-06-232019-06-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
عمان27-06-232019-06-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019إدارة المواد واللوجستیات969

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

برشلونة28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

باریس28-06-242019-06-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

امستردام28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

لندن28-06-242019-06-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
جنیف28-06-242019-06-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
فیینا28-06-242019-06-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
میونیخ28-06-242019-06-2019تكلفة التخزین

براغ28-06-242019-06-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

روما28-06-242019-06-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
جاكرتا28-06-242019-06-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) ماربیال28-06-242019-06-2019المخازن

مدرید28-06-242019-06-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
كوااللمبور28-06-242019-06-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
طرابزون28-06-242019-06-2019خالل الشبكة اللوجستیة

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
كوااللمبور28-06-242019-06-2019المخزني

طرابزون28-06-242019-06-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
اسطنبول29-06-252019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
اسطنبول29-06-252019-06-2019اللوجستیة

تونس04-07-302019-06-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
جدة04-07-302019-06-2019المخزون ونظم الجرد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
تونس04-07-302019-06-2019والتخلص من المخزون الراكد

492M.R.P الریاض04-07-302019-06-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الریاض04-07-302019-06-2019إدارة المواد واللوجستیات969

دبي04-07-302019-06-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
عمان04-07-302019-06-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019مع المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
القاھرة04-07-302019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي



المنامة04-07-302019-06-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
بیروت04-07-302019-06-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الكویت04-07-302019-06-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
دبي04-07-302019-06-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
عمان04-07-302019-06-2019المخزني

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
القاھرة04-07-302019-06-2019اللوجستیة

برشلونة05-07-012019-07-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
باریس05-07-012019-07-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) امستردام05-07-012019-07-2019المخازن

جنیف05-07-012019-07-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
فیینا05-07-012019-07-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
میونیخ05-07-012019-07-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
براغ05-07-012019-07-2019تكلفة التخزین

روما05-07-012019-07-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

جاكرتا05-07-012019-07-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

ماربیال05-07-012019-07-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

مدرید05-07-012019-07-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
كوااللمبور05-07-012019-07-2019المخزني والتخلص من الرواكد

طرابزون05-07-012019-07-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

كوااللمبور05-07-012019-07-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
طرابزون05-07-012019-07-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
اسطنبول06-07-022019-07-2019ممارسات التعامل مع الموردین

تونس11-07-072019-07-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
جدة11-07-072019-07-2019والتوزیع

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
تونس11-07-072019-07-2019مع المخزون الراكد

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
الریاض11-07-072019-07-2019خالل الشبكة اللوجستیة

الریاض11-07-072019-07-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

دبي11-07-072019-07-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
عمان11-07-072019-07-2019المخزني والتخلص من الرواكد

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490



492M.R.P الدار البیضاء11-07-072019-07-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
القاھرة11-07-072019-07-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
المنامة11-07-072019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

بیروت11-07-072019-07-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الكویت11-07-072019-07-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
دبي11-07-072019-07-2019والرقابة على المخزون

عمان11-07-072019-07-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019إدارة المواد واللوجستیات969

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
المنامة11-07-072019-07-2019اللوجستیة

باریس12-07-082019-07-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

امستردام12-07-082019-07-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

جنیف12-07-082019-07-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

فیینا12-07-082019-07-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
میونیخ12-07-082019-07-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
براغ12-07-082019-07-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
روما12-07-082019-07-2019تكلفة التخزین

جاكرتا12-07-082019-07-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
ماربیال12-07-082019-07-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) مدرید12-07-082019-07-2019المخازن

كوااللمبور12-07-082019-07-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
طرابزون12-07-082019-07-2019التورید الفعالة

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
كوااللمبور12-07-082019-07-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
طرابزون12-07-082019-07-2019المخزني

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
اسطنبول13-07-092019-07-2019والتخلص من المخزون الراكد

اسطنبول13-07-092019-07-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

تونس18-07-142019-07-2019إدارة المواد واللوجستیات969

جدة18-07-142019-07-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

492M.R.P تونس18-07-142019-07-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الریاض18-07-142019-07-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الریاض18-07-142019-07-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) دبي18-07-142019-07-2019المخازن



عمان18-07-142019-07-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019خالل الشبكة اللوجستیة

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
القاھرة18-07-142019-07-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
المنامة18-07-142019-07-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
بیروت18-07-142019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الكویت18-07-142019-07-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
دبي18-07-142019-07-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
عمان18-07-142019-07-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المخزني

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

القاھرة18-07-142019-07-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
بیروت18-07-142019-07-2019اللوجستیة

باریس19-07-152019-07-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
امستردام19-07-152019-07-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

فیینا19-07-152019-07-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

میونیخ19-07-152019-07-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
براغ19-07-152019-07-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
روما19-07-152019-07-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
جاكرتا19-07-152019-07-2019تكلفة التخزین

ماربیال19-07-152019-07-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

مدرید19-07-152019-07-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

كوااللمبور19-07-152019-07-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
طرابزون19-07-152019-07-2019المخزني والتخلص من الرواكد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
كوااللمبور19-07-152019-07-2019والرقابة على المخزون

طرابزون19-07-152019-07-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
اسطنبول20-07-162019-07-2019مع المخزون الراكد

اسطنبول20-07-162019-07-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
جدة25-07-212019-07-2019اللوجستیة

تونس25-07-212019-07-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
جدة25-07-212019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي



التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
خالل الشبكة اللوجستیة

تونس2019-07-212019-07-25

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الریاض25-07-212019-07-2019التورید الفعالة

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الریاض25-07-212019-07-2019المخزني

دبي25-07-212019-07-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

عمان25-07-212019-07-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
القاھرة25-07-212019-07-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
المنامة25-07-212019-07-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
بیروت25-07-212019-07-2019ممارسات التعامل مع الموردین

الكویت25-07-212019-07-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
دبي25-07-212019-07-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
عمان25-07-212019-07-2019والرقابة على المخزون

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

القاھرة25-07-212019-07-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

المنامة25-07-212019-07-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
باریس26-07-222019-07-2019تكلفة التخزین

امستردام26-07-222019-07-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

میونیخ26-07-222019-07-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

براغ26-07-222019-07-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
روما26-07-222019-07-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
جاكرتا26-07-222019-07-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

ماربیال26-07-222019-07-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
مدرید26-07-222019-07-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) كوااللمبور26-07-222019-07-2019المخازن

طرابزون26-07-222019-07-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
كوااللمبور26-07-222019-07-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
طرابزون26-07-222019-07-2019وسالسل التورید

492M.R.P اسطنبول27-07-232019-07-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

اسطنبول27-07-232019-07-2019إدارة المواد واللوجستیات969

تونس01-08-282019-07-2019النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543



بالتحكم في قطع الغیار والمواد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
جدة01-08-282019-07-2019ممارسات التعامل مع الموردین

تونس01-08-282019-07-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
الریاض01-08-282019-07-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الریاض01-08-282019-07-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
دبي01-08-282019-07-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) عمان01-08-282019-07-2019المخازن

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التورید الفعالة

492M.R.P القاھرة01-08-282019-07-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
المنامة01-08-282019-07-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
بیروت01-08-282019-07-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الكویت01-08-282019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

دبي01-08-282019-07-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
عمان01-08-282019-07-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المخزني

القاھرة01-08-282019-07-2019إدارة المواد واللوجستیات969

المنامة01-08-282019-07-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

بیروت01-08-282019-07-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الكویت01-08-282019-07-2019اللوجستیة

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
باریس02-08-292019-07-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

امستردام02-08-292019-07-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

براغ02-08-292019-07-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

روما02-08-292019-07-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
جاكرتا02-08-292019-07-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
ماربیال02-08-292019-07-2019تكلفة التخزین

مدرید02-08-292019-07-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

كوااللمبور02-08-292019-07-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

طرابزون02-08-292019-07-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
كوااللمبور02-08-292019-07-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
طرابزون02-08-292019-07-2019والرقابة على المخزون



التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
خالل الشبكة اللوجستیة

اسطنبول2019-07-302019-08-03

اسطنبول03-08-302019-07-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

جدة08-08-042019-08-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
تونس08-08-042019-08-2019المخزني

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
جدة08-08-042019-08-2019والتخلص من المخزون الراكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
تونس08-08-042019-08-2019التورید الفعالة

الریاض08-08-042019-08-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الریاض08-08-042019-08-2019وسالسل التورید

دبي08-08-042019-08-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

عمان08-08-042019-08-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019المخزني والتخلص من الرواكد

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
القاھرة08-08-042019-08-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P المنامة08-08-042019-08-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
بیروت08-08-042019-08-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الكویت08-08-042019-08-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
دبي08-08-042019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
عمان08-08-042019-08-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019والرقابة على المخزون

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

القاھرة08-08-042019-08-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

المنامة08-08-042019-08-2019إدارة المواد واللوجستیات969

بیروت08-08-042019-08-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
باریس09-08-052019-08-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
امستردام09-08-052019-08-2019تكلفة التخزین

روما09-08-052019-08-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

جاكرتا09-08-052019-08-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
ماربیال09-08-052019-08-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

مدرید09-08-052019-08-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
كوااللمبور09-08-052019-08-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) طرابزون09-08-052019-08-2019المخازن

كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

ة أ



مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
المخزون ونظم الجرد

طرابزون2019-08-052019-08-09

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
برلین09-08-052019-08-2019اللوجستیة

اسطنبول10-08-062019-08-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
اسطنبول10-08-062019-08-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

جدة15-08-112019-08-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

تونس15-08-112019-08-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
جدة15-08-112019-08-2019مع المخزون الراكد

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
تونس15-08-112019-08-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الریاض15-08-112019-08-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الریاض15-08-112019-08-2019والرقابة على المخزون

دبي15-08-112019-08-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
عمان15-08-112019-08-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) شرم الشیخ15-08-112019-08-2019المخازن

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

القاھرة15-08-112019-08-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
المنامة15-08-112019-08-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P بیروت15-08-112019-08-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الكویت15-08-112019-08-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
دبي15-08-112019-08-2019ممارسات التعامل مع الموردین

عمان15-08-112019-08-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019وسالسل التورید

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
القاھرة15-08-112019-08-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

المنامة15-08-112019-08-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

بیروت15-08-112019-08-2019إدارة المواد واللوجستیات969

الكویت15-08-112019-08-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

باریس16-08-122019-08-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
امستردام16-08-122019-08-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

جاكرتا16-08-122019-08-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
ماربیال16-08-122019-08-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
مدرید16-08-122019-08-2019تكلفة التخزین

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

ة أ



طرابزون16-08-122019-08-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
كوااللمبور16-08-122019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
طرابزون16-08-122019-08-2019والتوزیع

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
بروكسل16-08-122019-08-2019اللوجستیة

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
اسطنبول17-08-132019-08-2019التورید الفعالة

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
اسطنبول17-08-132019-08-2019المخزني

جدة22-08-182019-08-2019إدارة المواد واللوجستیات969

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
تونس22-08-182019-08-2019وسالسل التورید

492M.R.P جدة22-08-182019-08-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

تونس22-08-182019-08-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) الریاض22-08-182019-08-2019المخازن

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الریاض22-08-182019-08-2019المخزون ونظم الجرد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
دبي22-08-182019-08-2019تكلفة التخزین

عمان22-08-182019-08-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
القاھرة22-08-182019-08-2019التورید الفعالة

المنامة22-08-182019-08-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
بیروت22-08-182019-08-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
الكویت22-08-182019-08-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
دبي22-08-182019-08-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
عمان22-08-182019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019والرقابة على المخزون

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
القاھرة22-08-182019-08-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
المنامة22-08-182019-08-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

بیروت22-08-182019-08-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

الكویت22-08-182019-08-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

باریس23-08-192019-08-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
امستردام23-08-192019-08-2019واإلمداد

ماربیال23-08-192019-08-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187



التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

مدرید2019-08-192019-08-23

كوااللمبور23-08-192019-08-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
طرابزون23-08-192019-08-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
كوااللمبور23-08-192019-08-2019ممارسات التعامل مع الموردین

طرابزون23-08-192019-08-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

برلین23-08-192019-08-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
زیورخ23-08-192019-08-2019اللوجستیة

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
اسطنبول24-08-202019-08-2019المخزني والتخلص من الرواكد

اسطنبول24-08-202019-08-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

جدة29-08-252019-08-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
تونس29-08-252019-08-2019والرقابة على المخزون

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
جدة29-08-252019-08-2019خالل الشبكة اللوجستیة

تونس29-08-252019-08-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

الریاض29-08-252019-08-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الریاض29-08-252019-08-2019والتوزیع

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
دبي29-08-252019-08-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

عمان29-08-252019-08-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) الدار البیضاء29-08-252019-08-2019المخازن

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
القاھرة29-08-252019-08-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
المنامة29-08-252019-08-2019التورید الفعالة

بیروت29-08-252019-08-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P الكویت29-08-252019-08-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
دبي29-08-252019-08-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
عمان29-08-252019-08-2019ممارسات التعامل مع الموردین

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019المخزون ونظم الجرد

القاھرة29-08-252019-08-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
المنامة29-08-252019-08-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
بیروت29-08-252019-08-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الكویت29-08-252019-08-2019إدارة المواد واللوجستیات969



نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
اللوجستیة

مراكش2019-08-252019-08-29

امستردام30-08-262019-08-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

ماربیال30-08-262019-08-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
مدرید30-08-262019-08-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
كوااللمبور30-08-262019-08-2019تكلفة التخزین

طرابزون30-08-262019-08-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
كوااللمبور30-08-262019-08-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
طرابزون30-08-262019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

برلین30-08-262019-08-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

بروكسل30-08-262019-08-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

اسطنبول31-08-272019-08-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
اسطنبول31-08-272019-08-2019وسالسل التورید

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
جدة05-09-012019-09-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
تونس05-09-012019-09-2019المخزون ونظم الجرد

جدة05-09-012019-09-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) تونس05-09-012019-09-2019المخازن

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الریاض05-09-012019-09-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

الریاض05-09-012019-09-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
دبي05-09-012019-09-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
عمان05-09-012019-09-2019تكلفة التخزین

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

القاھرة05-09-012019-09-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
المنامة05-09-012019-09-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
بیروت05-09-012019-09-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
الكویت05-09-012019-09-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P دبي05-09-012019-09-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
عمان05-09-012019-09-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019والتوزیع

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
القاھرة05-09-012019-09-2019وسالسل التورید



المنامة05-09-012019-09-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
بیروت05-09-012019-09-2019المخزني

الكویت05-09-012019-09-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

امستردام06-09-022019-09-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

مدرید06-09-022019-09-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
كوااللمبور06-09-022019-09-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

طرابزون06-09-022019-09-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
كوااللمبور06-09-022019-09-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
طرابزون06-09-022019-09-2019ممارسات التعامل مع الموردین

برلین06-09-022019-09-2019إدارة المواد واللوجستیات969

بروكسل06-09-022019-09-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

زیورخ06-09-022019-09-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
بكین06-09-022019-09-2019اللوجستیة

اسطنبول07-09-032019-09-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
اسطنبول07-09-032019-09-2019والرقابة على المخزون

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
جدة12-09-082019-09-2019المخزني

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
تونس12-09-082019-09-2019والتوزیع

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
جدة12-09-082019-09-2019التورید الفعالة

تونس12-09-082019-09-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

الریاض12-09-082019-09-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الریاض12-09-082019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

دبي12-09-082019-09-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
عمان12-09-082019-09-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

القاھرة12-09-082019-09-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

المنامة12-09-082019-09-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
بیروت12-09-082019-09-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الكویت12-09-082019-09-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
دبي12-09-082019-09-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
عمان12-09-082019-09-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019ممارسات التعامل مع الموردین



الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
القاھرة12-09-082019-09-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
المنامة12-09-082019-09-2019وسالسل التورید

بیروت12-09-082019-09-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الكویت12-09-082019-09-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

مراكش12-09-082019-09-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
الدوحة12-09-082019-09-2019اللوجستیة

مدرید13-09-092019-09-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
كوااللمبور13-09-092019-09-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
طرابزون13-09-092019-09-2019تكلفة التخزین

492M.R.P كوااللمبور13-09-092019-09-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
طرابزون13-09-092019-09-2019والتخلص من المخزون الراكد

برلین13-09-092019-09-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

بروكسل13-09-092019-09-2019إدارة المواد واللوجستیات969

زیورخ13-09-092019-09-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) اسطنبول14-09-102019-09-2019المخازن

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
اسطنبول14-09-102019-09-2019المخزون ونظم الجرد

جدة19-09-152019-09-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

تونس19-09-152019-09-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
جدة19-09-152019-09-2019المخزني والتخلص من الرواكد

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
تونس19-09-152019-09-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

الریاض19-09-152019-09-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الریاض19-09-152019-09-2019ممارسات التعامل مع الموردین

دبي19-09-152019-09-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
عمان19-09-152019-09-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019تكلفة التخزین

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) القاھرة19-09-152019-09-2019المخازن

المنامة19-09-152019-09-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

بیروت19-09-152019-09-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الكویت19-09-152019-09-2019التورید الفعالة

دبي19-09-152019-09-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P عمان19-09-152019-09-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد



الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
القاھرة19-09-152019-09-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
المنامة19-09-152019-09-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
بیروت19-09-152019-09-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الكویت19-09-152019-09-2019المخزني

مراكش19-09-152019-09-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

كوااللمبور20-09-162019-09-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
طرابزون20-09-162019-09-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
كوااللمبور20-09-162019-09-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
طرابزون20-09-162019-09-2019مع المخزون الراكد

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
برلین20-09-162019-09-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

بروكسل20-09-162019-09-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

زیورخ20-09-162019-09-2019إدارة المواد واللوجستیات969

بكین20-09-162019-09-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
بانكوك20-09-162019-09-2019اللوجستیة

اسطنبول21-09-172019-09-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
اسطنبول21-09-172019-09-2019والتوزیع

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
جدة26-09-222019-09-2019وسالسل التورید

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
تونس26-09-222019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

جدة26-09-222019-09-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

تونس26-09-222019-09-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
الریاض26-09-222019-09-2019تكلفة التخزین

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الریاض26-09-222019-09-2019والتخلص من المخزون الراكد

عمان26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

القاھرة26-09-222019-09-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) المنامة26-09-222019-09-2019المخازن

بیروت26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

الكویت26-09-222019-09-2019مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487



المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
دبي26-09-222019-09-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
عمان26-09-222019-09-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019ممارسات التعامل مع الموردین

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
القاھرة26-09-222019-09-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
المنامة26-09-222019-09-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
بیروت26-09-222019-09-2019والرقابة على المخزون

الكویت26-09-222019-09-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

مراكش26-09-222019-09-2019إدارة المواد واللوجستیات969

الدوحة26-09-222019-09-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
مسقط26-09-222019-09-2019اللوجستیة

كوااللمبور27-09-232019-09-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
طرابزون27-09-232019-09-2019واإلمداد

كوااللمبور27-09-232019-09-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P طرابزون27-09-232019-09-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
برلین27-09-232019-09-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
بروكسل27-09-232019-09-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

زیورخ27-09-232019-09-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

بكین27-09-232019-09-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
اسطنبول28-09-242019-09-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
جدة03-10-292019-09-2019والرقابة على المخزون

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
تونس03-10-292019-09-2019ممارسات التعامل مع الموردین

جدة03-10-292019-09-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

تونس03-10-292019-09-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
الریاض03-10-292019-09-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
الریاض03-10-292019-09-2019مع المخزون الراكد

عمان03-10-292019-09-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019تكلفة التخزین

ة ة أ



فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
للمشتریات والمخازن والمستودعات

القاھرة2019-09-292019-10-03

المنامة03-10-292019-09-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) بیروت03-10-292019-09-2019المخازن

الكویت03-10-292019-09-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
دبي03-10-292019-09-2019المخزني والتخلص من الرواكد

عمان03-10-292019-09-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P شرم الشیخ03-10-292019-09-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019والتخلص من المخزون الراكد

القاھرة03-10-292019-09-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
المنامة03-10-292019-09-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
بیروت03-10-292019-09-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الكویت03-10-292019-09-2019وسالسل التورید

مراكش03-10-292019-09-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

الدوحة03-10-292019-09-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

طرابزون04-10-302019-09-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
كوااللمبور04-10-302019-09-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
طرابزون04-10-302019-09-2019خالل الشبكة اللوجستیة

برلین04-10-302019-09-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
بروكسل04-10-302019-09-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
زیورخ04-10-302019-09-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

بكین04-10-302019-09-2019إدارة المواد واللوجستیات969

بانكوك04-10-302019-09-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
تورنتو04-10-302019-09-2019اللوجستیة

اسطنبول05-10-012019-10-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
اسطنبول05-10-012019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
جدة10-10-062019-10-2019المخزون ونظم الجرد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
تونس10-10-062019-10-2019والتخلص من المخزون الراكد

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) جدة10-10-062019-10-2019المخازن

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
تونس10-10-062019-10-2019تكلفة التخزین

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
الریاض10-10-062019-10-2019واإلمداد

492M.R.P الریاض10-10-062019-10-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

ة ة أل



شرم الشیخ10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

القاھرة10-10-062019-10-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
المنامة10-10-062019-10-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

بیروت10-10-062019-10-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

الكویت10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

دبي10-10-062019-10-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
عمان10-10-062019-10-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019مع المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
القاھرة10-10-062019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

المنامة10-10-062019-10-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
بیروت10-10-062019-10-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الكویت10-10-062019-10-2019والرقابة على المخزون

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
مراكش10-10-062019-10-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

الدوحة10-10-062019-10-2019إدارة المواد واللوجستیات969

مسقط10-10-062019-10-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

طرابزون11-10-072019-10-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
كوااللمبور11-10-072019-10-2019المخزني والتخلص من الرواكد

طرابزون11-10-072019-10-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
برلین11-10-072019-10-2019وسالسل التورید

بروكسل11-10-072019-10-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
زیورخ11-10-072019-10-2019المخزني

بكین11-10-072019-10-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

بانكوك11-10-072019-10-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
سنغافورة11-10-072019-10-2019اللوجستیة

اسطنبول12-10-082019-10-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
اسطنبول12-10-082019-10-2019ممارسات التعامل مع الموردین

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
جدة17-10-132019-10-2019والتوزیع

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
تونس17-10-132019-10-2019مع المخزون الراكد

جدة17-10-132019-10-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
تونس17-10-132019-10-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

ة ة أل



الریاض17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
الریاض17-10-132019-10-2019خالل الشبكة اللوجستیة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019واإلمداد

القاھرة17-10-132019-10-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

المنامة17-10-132019-10-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
بیروت17-10-132019-10-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) الكویت17-10-132019-10-2019المخازن

دبي17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
عمان17-10-132019-10-2019المخزني والتخلص من الرواكد

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P الدار البیضاء17-10-132019-10-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
القاھرة17-10-132019-10-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
المنامة17-10-132019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

بیروت17-10-132019-10-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الكویت17-10-132019-10-2019المخزون ونظم الجرد

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
مراكش17-10-132019-10-2019المخزني

الدوحة17-10-132019-10-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

مسقط17-10-132019-10-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

كوااللمبور18-10-142019-10-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
طرابزون18-10-142019-10-2019التورید الفعالة

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
برلین18-10-142019-10-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
بروكسل18-10-142019-10-2019وسالسل التورید

زیورخ18-10-142019-10-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
بكین18-10-142019-10-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

بانكوك18-10-142019-10-2019إدارة المواد واللوجستیات969

تورنتو18-10-142019-10-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
لندن18-10-142019-10-2019اللوجستیة

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
اسطنبول19-10-152019-10-2019تكلفة التخزین

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
اسطنبول19-10-152019-10-2019والتخلص من المخزون الراكد

جدة24-10-202019-10-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

492M.R.P تونس24-10-202019-10-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

جدة24-10-202019-10-2019فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475



للمشتریات والمخازن والمستودعات

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
تونس24-10-202019-10-2019واإلمداد

الریاض24-10-202019-10-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

الریاض24-10-202019-10-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
القاھرة24-10-202019-10-2019تكلفة التخزین

المنامة24-10-202019-10-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

بیروت24-10-202019-10-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الكویت24-10-202019-10-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) دبي24-10-202019-10-2019المخازن

عمان24-10-202019-10-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019خالل الشبكة اللوجستیة

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
القاھرة24-10-202019-10-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
المنامة24-10-202019-10-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
بیروت24-10-202019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الكویت24-10-202019-10-2019والتوزیع

مراكش24-10-202019-10-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
الدوحة24-10-202019-10-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

مسقط24-10-202019-10-2019إدارة المواد واللوجستیات969

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
برشلونة25-10-212019-10-2019اللوجستیة

كوااللمبور25-10-212019-10-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
طرابزون25-10-212019-10-2019المخزني والتخلص من الرواكد

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
برلین25-10-212019-10-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
بروكسل25-10-212019-10-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
زیورخ25-10-212019-10-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
بكین25-10-212019-10-2019المخزني

بانكوك25-10-212019-10-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

تورنتو25-10-212019-10-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

سنغافورة25-10-212019-10-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
اسطنبول26-10-222019-10-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

اسطنبول26-10-222019-10-2019االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495



مع المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
جدة31-10-272019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
تونس31-10-272019-10-2019خالل الشبكة اللوجستیة

جدة31-10-272019-10-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

تونس31-10-272019-10-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الریاض31-10-272019-10-2019التورید الفعالة

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
القاھرة31-10-272019-10-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
المنامة31-10-272019-10-2019تكلفة التخزین

بیروت31-10-272019-10-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الكویت31-10-272019-10-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

دبي31-10-272019-10-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

عمان31-10-272019-10-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
القاھرة31-10-272019-10-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
المنامة31-10-272019-10-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
بیروت31-10-272019-10-2019ممارسات التعامل مع الموردین

الكویت31-10-272019-10-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
مراكش31-10-272019-10-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
الدوحة31-10-272019-10-2019المخزني

مسقط31-10-272019-10-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) كوااللمبور01-11-282019-10-2019المخازن

طرابزون01-11-282019-10-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
برلین01-11-282019-10-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
بروكسل01-11-282019-10-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
زیورخ01-11-282019-10-2019والرقابة على المخزون

بكین01-11-282019-10-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
بانكوك01-11-282019-10-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

تورنتو01-11-282019-10-2019إدارة المواد واللوجستیات969

سنغافورة01-11-282019-10-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

لندن01-11-282019-10-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080



نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
اللوجستیة

جنیف2019-10-282019-11-01

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
اسطنبول02-11-292019-10-2019واإلمداد

492M.R.P اسطنبول02-11-292019-10-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
جدة07-11-032019-11-2019ممارسات التعامل مع الموردین

تونس07-11-032019-11-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

جدة07-11-032019-11-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

تونس07-11-032019-11-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
الریاض07-11-032019-11-2019المخزني والتخلص من الرواكد

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
القاھرة07-11-032019-11-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
المنامة07-11-032019-11-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
بیروت07-11-032019-11-2019تكلفة التخزین

الكویت07-11-032019-11-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
دبي07-11-032019-11-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) عمان07-11-032019-11-2019المخازن

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019التورید الفعالة

492M.R.P القاھرة07-11-032019-11-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
المنامة07-11-032019-11-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
بیروت07-11-032019-11-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الكویت07-11-032019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
مراكش07-11-032019-11-2019والرقابة على المخزون

الدوحة07-11-032019-11-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
مسقط07-11-032019-11-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

برشلونة08-11-042019-11-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

كوااللمبور08-11-042019-11-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

طرابزون08-11-042019-11-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

برلین08-11-042019-11-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
بروكسل08-11-042019-11-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
زیورخ08-11-042019-11-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
بكین08-11-042019-11-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
بانكوك08-11-042019-11-2019المخزني



تورنتو08-11-042019-11-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

سنغافورة08-11-042019-11-2019إدارة المواد واللوجستیات969

لندن08-11-042019-11-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
فیینا08-11-042019-11-2019اللوجستیة

اسطنبول09-11-052019-11-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
اسطنبول09-11-052019-11-2019خالل الشبكة اللوجستیة

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
جدة14-11-102019-11-2019والتخلص من المخزون الراكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
تونس14-11-102019-11-2019التورید الفعالة

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
جدة14-11-102019-11-2019تكلفة التخزین

الریاض14-11-102019-11-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

القاھرة14-11-102019-11-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
المنامة14-11-102019-11-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
بیروت14-11-102019-11-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الكویت14-11-102019-11-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

دبي14-11-102019-11-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

عمان14-11-102019-11-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019المخزني والتخلص من الرواكد

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
القاھرة14-11-102019-11-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P المنامة14-11-102019-11-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
بیروت14-11-102019-11-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الكویت14-11-102019-11-2019ممارسات التعامل مع الموردین

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
مراكش14-11-102019-11-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
الدوحة14-11-102019-11-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
مسقط14-11-102019-11-2019المخزني

برشلونة15-11-112019-11-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
كوااللمبور15-11-112019-11-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) طرابزون15-11-112019-11-2019المخازن

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
برلین15-11-112019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

بروكسل15-11-112019-11-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
زیورخ15-11-112019-11-2019والتوزیع



اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
والرقابة على المخزون

بكین2019-11-112019-11-15

بانكوك15-11-112019-11-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
تورنتو15-11-112019-11-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

سنغافورة15-11-112019-11-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

لندن15-11-112019-11-2019إدارة المواد واللوجستیات969

جنیف15-11-112019-11-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
میونیخ15-11-112019-11-2019اللوجستیة

اسطنبول16-11-122019-11-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اسطنبول16-11-122019-11-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
جدة21-11-172019-11-2019مع المخزون الراكد

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
تونس21-11-172019-11-2019المخزني والتخلص من الرواكد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
جدة21-11-172019-11-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الریاض21-11-172019-11-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

القاھرة21-11-172019-11-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

المنامة21-11-172019-11-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
بیروت21-11-172019-11-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
الكویت21-11-172019-11-2019تكلفة التخزین

دبي21-11-172019-11-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
عمان21-11-172019-11-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) شرم الشیخ21-11-172019-11-2019المخازن

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

القاھرة21-11-172019-11-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
المنامة21-11-172019-11-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P بیروت21-11-172019-11-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الكویت21-11-172019-11-2019والتخلص من المخزون الراكد

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
مراكش21-11-172019-11-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
الدوحة21-11-172019-11-2019والرقابة على المخزون

مسقط21-11-172019-11-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

برشلونة22-11-182019-11-2019إدارة المواد واللوجستیات969

كوااللمبور22-11-182019-11-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

طرابزون22-11-182019-11-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
برلین22-11-182019-11-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
باستخدام الحاسب اآللي

بروكسل2019-11-182019-11-22



زیورخ22-11-182019-11-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
بكین22-11-182019-11-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
بانكوك22-11-182019-11-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
تورنتو22-11-182019-11-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
سنغافورة22-11-182019-11-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

لندن22-11-182019-11-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

جنیف22-11-182019-11-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

فیینا22-11-182019-11-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
براغ22-11-182019-11-2019اللوجستیة

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
اسطنبول23-11-192019-11-2019التورید الفعالة

492M.R.P جدة28-11-242019-11-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

تونس28-11-242019-11-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
جدة28-11-242019-11-2019واإلمداد

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) الریاض28-11-242019-11-2019المخازن

المنامة28-11-242019-11-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

بیروت28-11-242019-11-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
الكویت28-11-242019-11-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
دبي28-11-242019-11-2019تكلفة التخزین

عمان28-11-242019-11-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
القاھرة28-11-242019-11-2019التورید الفعالة

المنامة28-11-242019-11-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
بیروت28-11-242019-11-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
الكویت28-11-242019-11-2019مع المخزون الراكد

مراكش28-11-242019-11-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
الدوحة28-11-242019-11-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
مسقط28-11-242019-11-2019وسالسل التورید

برشلونة29-11-252019-11-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

كوااللمبور29-11-252019-11-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
طرابزون29-11-252019-11-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
والتخلص من المخزون الراكد

برلین2019-11-252019-11-29



اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
بروكسل29-11-252019-11-2019ممارسات التعامل مع الموردین

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
زیورخ29-11-252019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
بكین29-11-252019-11-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
بانكوك29-11-252019-11-2019والرقابة على المخزون

تورنتو29-11-252019-11-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
سنغافورة29-11-252019-11-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
لندن29-11-252019-11-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

جنیف29-11-252019-11-2019إدارة المواد واللوجستیات969

فیینا29-11-252019-11-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

میونیخ29-11-252019-11-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
روما29-11-252019-11-2019اللوجستیة

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
اسطنبول30-11-262019-11-2019المخزني والتخلص من الرواكد

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
جدة05-12-012019-12-2019خالل الشبكة اللوجستیة

تونس05-12-012019-12-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

جدة05-12-012019-12-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

الریاض05-12-012019-12-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

بیروت05-12-012019-12-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
الكویت05-12-012019-12-2019واإلمداد

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
دبي05-12-012019-12-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

عمان05-12-012019-12-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) الدار البیضاء05-12-012019-12-2019المخازن

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
القاھرة05-12-012019-12-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
المنامة05-12-012019-12-2019التورید الفعالة

بیروت05-12-012019-12-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

492M.R.P الكویت05-12-012019-12-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
مراكش05-12-012019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
الدوحة05-12-012019-12-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
مسقط05-12-012019-12-2019والرقابة على المخزون

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
برشلونة06-12-022019-12-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

كوااللمبور06-12-022019-12-2019المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470



تكلفة التخزین

طرابزون06-12-022019-12-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
برلین06-12-022019-12-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
بروكسل06-12-022019-12-2019والتخلص من المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
زیورخ06-12-022019-12-2019ممارسات التعامل مع الموردین

بكین06-12-022019-12-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
بانكوك06-12-022019-12-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
تورنتو06-12-022019-12-2019وسالسل التورید

سنغافورة06-12-022019-12-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
لندن06-12-022019-12-2019المخزني

جنیف06-12-022019-12-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

فیینا06-12-022019-12-2019إدارة المواد واللوجستیات969

میونیخ06-12-022019-12-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

براغ06-12-022019-12-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
جاكرتا06-12-022019-12-2019اللوجستیة

اسطنبول07-12-032019-12-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

جدة12-12-082019-12-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) تونس12-12-082019-12-2019المخازن

جدة12-12-082019-12-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الریاض12-12-082019-12-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

الكویت12-12-082019-12-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
دبي12-12-082019-12-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
عمان12-12-082019-12-2019تكلفة التخزین

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

القاھرة12-12-082019-12-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
المنامة12-12-082019-12-2019المخزني والتخلص من الرواكد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
بیروت12-12-082019-12-2019التورید الفعالة

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
الكویت12-12-082019-12-2019خالل الشبكة اللوجستیة

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
مراكش12-12-082019-12-2019ممارسات التعامل مع الموردین

الدوحة12-12-082019-12-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
مسقط12-12-082019-12-2019المخزون ونظم الجرد

برشلونة13-12-092019-12-2019نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515



المخزني

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
باریس13-12-092019-12-2019اللوجستیة

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
كوااللمبور13-12-092019-12-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

طرابزون13-12-092019-12-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

492M.R.P برلین13-12-092019-12-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
بروكسل13-12-092019-12-2019مع المخزون الراكد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
زیورخ13-12-092019-12-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
بكین13-12-092019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
بانكوك13-12-092019-12-2019والتوزیع

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
تورنتو13-12-092019-12-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
سنغافورة13-12-092019-12-2019وسالسل التورید

لندن13-12-092019-12-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
جنیف13-12-092019-12-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

فیینا13-12-092019-12-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

میونیخ13-12-092019-12-2019إدارة المواد واللوجستیات969

براغ13-12-092019-12-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

روما13-12-092019-12-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

اسطنبول14-12-102019-12-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
جدة19-12-152019-12-2019التورید الفعالة

تونس19-12-152019-12-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

الریاض19-12-152019-12-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

الكویت19-12-152019-12-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

دبي19-12-152019-12-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
عمان19-12-152019-12-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

القاھرة19-12-152019-12-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

المنامة19-12-152019-12-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
بیروت19-12-152019-12-2019المخزني والتخلص من الرواكد

الكویت19-12-152019-12-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
مراكش19-12-152019-12-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
الدوحة19-12-152019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
والتوزیع

مسقط2019-12-152019-12-19



برشلونة20-12-162019-12-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
كوااللمبور20-12-162019-12-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
طرابزون20-12-162019-12-2019تكلفة التخزین

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
برلین20-12-162019-12-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P بروكسل20-12-162019-12-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
زیورخ20-12-162019-12-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
بكین20-12-162019-12-2019ممارسات التعامل مع الموردین

بانكوك20-12-162019-12-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
تورنتو20-12-162019-12-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
سنغافورة20-12-162019-12-2019والرقابة على المخزون

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
لندن20-12-162019-12-2019وسالسل التورید

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
جنیف20-12-162019-12-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
فیینا20-12-162019-12-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

میونیخ20-12-162019-12-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

براغ20-12-162019-12-2019إدارة المواد واللوجستیات969

روما20-12-162019-12-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

جاكرتا20-12-162019-12-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
ماربیال20-12-162019-12-2019اللوجستیة

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) اسطنبول21-12-172019-12-2019المخازن

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
جدة26-12-222019-12-2019المخزني والتخلص من الرواكد

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
تونس26-12-222019-12-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات

الریاض26-12-222019-12-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

دبي26-12-222019-12-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
عمان26-12-222019-12-2019واإلمداد

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019تكلفة التخزین

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) القاھرة26-12-222019-12-2019المخازن

المنامة26-12-222019-12-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

بیروت26-12-222019-12-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
الكویت26-12-222019-12-2019التورید الفعالة

مراكش26-12-222019-12-2019االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495



مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
الدوحة26-12-222019-12-2019ممارسات التعامل مع الموردین

مسقط26-12-222019-12-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
برشلونة27-12-232019-12-2019وسالسل التورید

باریس27-12-232019-12-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
امستردام27-12-232019-12-2019اللوجستیة

كوااللمبور27-12-232019-12-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
طرابزون27-12-232019-12-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

برلین27-12-232019-12-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
بروكسل27-12-232019-12-2019خالل الشبكة اللوجستیة

492M.R.P زیورخ27-12-232019-12-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
بكین27-12-232019-12-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
بانكوك27-12-232019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
تورنتو27-12-232019-12-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
سنغافورة27-12-232019-12-2019المخزون ونظم الجرد

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
لندن27-12-232019-12-2019والرقابة على المخزون

جنیف27-12-232019-12-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
فیینا27-12-232019-12-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
میونیخ27-12-232019-12-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

براغ27-12-232019-12-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

روما27-12-232019-12-2019إدارة المواد واللوجستیات969

جاكرتا27-12-232019-12-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

اسطنبول28-12-242019-12-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

جدة02-01-292020-12-2019اإلدارة اإللكترونیة الفعالة للمشتریات والمخازن والمستودعات486

تونس02-01-292020-12-2019تنمیة مھارات مسئولي المخازن والمستودعات473

المحاسبة عن المخزون والرقابة على المخازن وتقنیات خفض470
الریاض02-01-292020-12-2019تكلفة التخزین

عمان02-01-292020-12-2019األسالیب الحدیثة لتخطیط ومراقبة المخزون187

التطبیقات اإللكترونیة واستخدامات الحاسب األلي في مجال469
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019تنظیم وإدارة ومراقبة المستودعات472

القاھرة02-01-292020-12-2019أسالیب الرقابة على المخزون481

المواصفات القیاسیة العالمیة الحدیثة لتطبیق أنظمة الجودة في482
(ISO 2000) المنامة02-01-292020-12-2019المخازن

بیروت02-01-292020-12-2019األسالیب الحدیثة إلدارة المستودعات483

مقاییس أداء ورقابة المخزون واألسالیب الفعالة للجرد487
المخزني والتخلص من الرواكد

الكویت2019-12-292020-01-02



492M.R.P مراكش02-01-292020-12-2019نظام تخطیط االحتیاجات من المواد

الجرد المخزني والمنھـج العلمي والعملي في معالجة المخلفات502
الدوحة02-01-292020-12-2019والتخلص من المخزون الراكد

االتجاھات الفنیة المتقدمة في إدارة المخازن والتحكم بالمخزون504
مسقط02-01-292020-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

اإلستراتیجیات الحدیثة في التوصیف والتبویب وترمیز المواد511
برشلونة03-01-302020-12-2019والرقابة على المخزون

باریس03-01-302020-12-2019إدارة المخازن ومقاییس األداء طبقاً للمواصفات الدولیة1079

كوااللمبور03-01-302020-12-2019المھارات المتكاملة في إدارة المستودعات ومراقبة المخزون186

اإلدارة االستراتیجیة والتخطیط في الشبكة اللوجستیة للنقل191
طرابزون03-01-302020-12-2019واإلمداد

إدارة عملیات التجھیز واإلمدادات اإلستراتیجیة وسالسل488
برلین03-01-302020-12-2019التورید الفعالة

بروكسل03-01-302020-12-2019استخدام نظم المعلومات وتطبیقات الحاسب في إدارة المواد490

التخطیط اإلستراتیجي وتنفیذ عملیات التجھیز والتموین من491
زیورخ03-01-302020-12-2019خالل الشبكة اللوجستیة

االبتكار واإلبداع في إدارة المخازن والمواد وأسالیب التعامل495
بكین03-01-302020-12-2019مع المخزون الراكد

اإلدارة الفعالة للمخازن، مقاییس أداء ورقابة المخزون وأفضل503
بانكوك03-01-302020-12-2019ممارسات التعامل مع الموردین

تورنتو03-01-302020-12-2019اإلدارة اللوجستیة للمواد وسالسل التورید الفعالة505

التخطیط اللوجستي إلدارة عملیات الشراء والتخزین والنقل506
سنغافورة03-01-302020-12-2019والتوزیع

مھارات تخطیط االحتیاجات من المواد وأسالیب الرقابة على509
لندن03-01-302020-12-2019المخزون ونظم الجرد

تطبیق وإدارة أنظمة الجودة الشاملة في المشتریات والمخازن512
جنیف03-01-302020-12-2019وسالسل التورید

فیینا03-01-302020-12-2019تطبیق أسلوب التحلیل الثالثي في مراقبة المخزن514

نظم إدارة المستودعات الكترونیا وكفاءة وفعالیة العمل515
میونیخ03-01-302020-12-2019المخزني

النظم اإلداریة الفعالة إلدارة المخازن وتحقیق الكفاءة والفعالیة543
براغ03-01-302020-12-2019بالتحكم في قطع الغیار والمواد

روما03-01-302020-12-2019طرق وآلیات تخزین ومناولة المواد968

جاكرتا03-01-302020-12-2019إدارة المواد واللوجستیات969

ماربیال03-01-302020-12-2019الجدارة واإلبداع في إداره االعمال اللوجستیة1080

نظم إدارة اإلمداد وسالسل التورید اإلستراتیجي والخدمات1127
مدرید03-01-302020-12-2019اللوجستیة

فنون وإجراءات إدارة وتطبیق أنظمة الجودة الشاملة475
اسطنبول04-01-312020-12-2019للمشتریات والمخازن والمستودعات




