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 تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

PWL 001 2022يناير  6 – 2 اللوجستية الخدمات وإدارة والمخازن المشتريات في الشاملة الجودة إدارة 

PWL 002 2022يناير  13 – 9 التوريد سلسلة مخاطر إدارة في الحديثة المفاهيم 

PWL 003 2022يناير  13 – 9 المشروعات إدارة في الموردين مع التفاوض وتكتيكات العطاءات إعداد فن 

PWL 004 2022يناير  20 – 16 المخازن مجال في اللوجستيات إدارة 

PWL 005 2022يناير  27 – 23 الموردين وتصنيف تقييم في الحديثة الوسائل 

PWL 006 
 والقوانين العقود تحليل والمشاريع، المناقصات المشتريات، إدارة ممارسات

 التحكيم الى واللجوء
 2022يناير  27 – 23

PWL 007 2022فبراير  3 –يناير  30 الراكد المخزون مع التعامل واساليب والمواد المخازن إدارة 

PWL 008 2022فبراير   10 – 6 والمشتريات العقود إدارة لعمليات الرقمي التحول 

PWL 009 2022فبراير   10 – 6 المشتريات قيمة لتحسين خطوات السبع ذات االستراتيجي التوريد منهجية 

PWL 010 2022فبراير   17 – 13 التكلفة تقليل وأساليب المشتريات إدارة 

PWL 011 
 المشتريات وإدارة وتخطيط والتعاقد للشراء الفنية والجوانب الحديثة االتجاهات

 E-Purchasing إلكترونيا  
 2022فبراير   24 – 20

PWL 012 2022فبراير   24 – 20 المعتمد المخازن مدير 

PWL 013 سلوبا بإستخدام والمخازن المشتريات إدارة JIT 27  2022مارس   3 –فبراير 

PWL 014 
  العروض تقييم دارتهاوإ العقود إعداد في الحديثة اإلستراتيجيات

 العطاءات وترسية
 2022مارس   10 – 6

PWL 015 2022مارس   10 – 6 الشروط كراسة وإعداد للمشتريات الفنية المواصفات صياغة 

PWL 016 2022مارس   17 – 13 الحديثة الحكومية المشتريات أنظمة إدارة 

PWL 017 
  التوريد سالسل دارةإ فى االستراتيجية والعمليات الممارسات أفضل

 المستدامة مدادواإل
 2022مارس   24 – 20

PWL 018 2022مارس   24 – 20 المخازن مسئولي مهارات تنمية 

PWL 019 2022مارس   31 – 27 للعقود اإلمتثال وكيفية أداؤهم ومتابعة الموردين تأهيل إدارة 

 ستياتإدارة المشتريات والمخازن واللوج

 في  ستياتإدارة المشتريات والمخازن واللوج دورات Discovery Tools تعقد

 امستردام/ النمسا/ لندن/ كوااللمبور/ دبي/ الشيخ شرم/ اإلسكندرية/ القاهرة/ اسطنبول
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PWL 020 2022 ابريل  7 – 3 المخزون ومراقبة المستودعات إدارة في المتكاملة المهارات 

PWL 021 2022 ابريل  7 – 3 المواد ومناولة تخزين لياتوآ طرق 

PWL 022 2022 ابريل  14 – 10 المخزون ومراقبه والشراء التوريد سلسلة إدارة 

PWL 023 2022 ابريل  21 – 17 التنظيمية كفاءتها ورفع المهنية الشراء أساليب تطـوير 

PWL 024 2022 ابريل  21 – 17 واالستدامة االستمرارية ومبادئ التوريد سلسلة عمليات 

PWL 025 
 لسالسل الحديثة والتقنيات االستراتيجية واإلمدادات التجهيز عمليات إدارة

 الفعالة التوريد
 2022 ابريل  28 – 24

PWL 026 2022 مايو  5 – 1 المحترفة المخازن امناء وتأهيل إعداد 

PWL 027 2022 مايو  5 – 1 العالمية الجودة مناهج وفق والمستودعات المخازن إدارة فن 

PWL 028 
  المشتريات إلدارة والتفاوض المناقصات إدارة ومهارات استراتيجيات

 الصفقات وإتمام
 2022 مايو  12 – 8

PWL 029 2022 مايو  19 – 15 الناجح المشتري إعداد 

PWL 030 2022 مايو  19 – 15 الموردين عالقات وإدارة قيادة 

PWL 031 2022 مايو  26 – 22 والمواد التوريد سلسلة إدارة 

PWL 032 2022 يونيو  2 –مايو  29 بالمخزون والتحكم المخازن على الرقابة في المتقدمة الفنية اإلتجاهات 

PWL 033 
  في العليا اإلدارة ودور المستمر الجرد وفعالية السنوي، الجرد مشكالت

 المجال هذا
 2022 يونيو  2 –مايو  29

PWL 034 2022 يونيو  9 – 5 للمشتريات والتفاوض التعاقد استراتيجيات 

PWL 035 
 وإدارة عقودها وإدارة والمناقصات المشتريات ألنظمة المتقدمة االتجاهات

 العقود في المنازعات
 2022 يونيو  16 – 12

PWL 036 المواد من االحتياجات تخطيط نظام M.R.P 12 – 16  2022 يونيو 

PWL 037 2022 يونيو  23 – 19 اللوجستية والعقود المشتريات إدارة في والتميز اإلبداع 

PWL 038 
 من والتخلص المخلفات معالجة في والعملي العلمي والمنهـج المخزني الجرد

 الراكد المخزون
 2022 يونيو  30 – 26

PWL 039 2022 يونيو  30 – 26 اللوجستية والعقود المشتريات دارةإ مسؤول 

PWL 040 2022 يوليو  7 – 3 والتموين اإلمداد سالسل إدارة في الحديثة االتجاهات 

PWL 041 
  والرقابة المواد وترميز والتبويب التوصيف في الحديثة اإلستراتيجيات

 المخزون على
 2022 يوليو  14 – 10

PWL 042 2022 يوليو  14 – 10 المعتمد المشتريات مدير 

PWL 043 2022 يوليو  21 – 17 واإلمداد النقل اللوجستية الشبكة في والتخطيط االستراتيجية اإلدارة 
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PWL 044 2022 يوليو  28 – 24 الشبكات عبر والتعاقد الشراء في الفنية الجوانب 

PWL 045 2022 اغسطس  4 –يوليو  31 والمستودعات للمخازن الفعالة اإللكترونية اإلدارة 

PWL 046 2022 اغسطس  11 -  7 الموردين أداء وتقييم التفاوض وكيفية للشراء اإلستراتيجي التخطيط 

PWL 047 
 التعامل ممارسات وأفضل المخزون ورقابة أداء مقاييس للمخازن، الفعالة اإلدارة

 الموردين مع
 2022 اغسطس  18 -  14

PWL 048 
  على والرقابة والمحاسبة التخطيط يف الحديثة والتقنيات المعايير

 رياتوالمشت المخازن
 2022 اغسطس  25 -  21

PWL 049 2022 سبتمبر  1 -  اغسطس 28 اآلمنة الشراء لعملية الحديثة ساليباأل 

PWL 050 2022سبتمبر   8  -  4 المخزون في التكدس معالجة آليات 

PWL 051 
 وفق اإللكترونية والمشتريات المخازن أنشطة على والرقابة والتنفيذ التخطيط

 االيزو نظام
 2022سبتمبر   15  -  11

PWL 052 2022سبتمبر   22  -  18 التخزين تكلفة خفض وتقنيات المخازن على والرقابة المخزون عن المحاسبة 

PWL 053 2022سبتمبر   29  -  25 والخارجي الداخلي للشراء المنظمة واللوائح التشريعات 

PWL 054 2022اكتوبر   6  -  2  والمشتريات العقود عمليات في وتقنياته االحتيال تحليل 

PWL 055 2022اكتوبر   13  -  9 والمستودعات المخازن إدارة في الحديثة التقنيات 

PWL 056 2022اكتوبر   20  -  16 المخزن مراقبة في الثالثي التحليل أسلوب تطبيق 

PWL 057 2022اكتوبر   27  -  23 الشرائي والتفاوض الموردين واختيار والعطاءات المشتريات إدارة في التميز 

PWL 058 2022نوفمبر  3  -  اكتوبر 30 الموردين مع التعامل وكيفية للمشتريات الحديثة الطرق 

PWL 059 2022نوفمبر   10  - 6 الحديثة التوريد وسلسلة مدادواإل المواد دارةإ في التميز 

PWL 060 2022نوفمبر   17  - 13 عليها والرقابة المخزنية لألعمال المستندية الدورة 

PWL 061 2022نوفمبر   24  - 20 التوريد وسلسلة اللوجستية الخدمات إدارة في الحديثة التوجهات 

PWL 062 
  التفاوض، المراسالت، المشتريات منظومة في الحديثة والمفاهيم القواعد

 التحكيم التعاقد،
 2022ديسمبر   1  - 27

PWL 063 2022ديسمبر   8  - 4 والتخزين الشراء إدارة في والكفاءة الجدارة 

PWL 064 2022ديسمبر   15  - 11 والتخزين الشراء مشاكل ومواجهة اإلنفاق ترشيد في اإلبداعية الحلول 

PWL 065 2022ديسمبر   22  - 18 للمخزون الكمية الهندسية المشتريات نشطةأل والمالية والقانونية الفنية الجوانب 

PWL 066 2022ديسمبر   29  - 25 التوريد سلسلة وإدارة اللوجستيات 

 

 


