
Location Course name  
Dubai األستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وأدارة الخدمات اللوجيستية 

Cairo  أدارة الجودة الشاملة فى المشتريات والمخازن ISO 9000 

Alexandria تقنيات التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات 

Malaysia التمييز فى أدارة المخازن واستراتيجيات تكنولوجيا تحسين قوائم الجرد 

sharm el sheikh األتجاهات الفنية المتقدمة فى أدارة المخازن والتحكم بالمخزون 

Beirut أسس تقييم المورديين وفن التعامل معهم 

Casablanca التقنيات الحديثة فى الجرد المخزنى 

Dubai النظم األلكترونية المتقدمة ألدارة المستودعات وكفاءة وفعالية التمييز فى العمل المخزنى 

Paris األتجاهات اللوجيستية المتقدمة للتخزين 

London أدارة الجودة الشاملة للمشتريات والعمليات األستراتيجية لسالسل التوريد والنقل واألمداد 

Dubai التخطيط اللوجيستى لعمليات الشراء وتقييم المخازن وأدارة النقل والتوزيع 

Cairo ذطثٍك أطهىب انرحهٍم انثالثً فً مزالثح انمخشن 

Alexandria  1009اإلدارج انفؼانح نهمشرزٌاخ طثماً نمىاصفاخ األٌشو 

Malaysia دراطح وذطىٌز مىظىمح انشزاء وانرخشٌه 

sharm el sheikh االتركار واإلتذاع فً إدارج انمخاسن وانمىاد وانمخشون انزاكذ 

Beirut انرمىٍاخ انؼمهٍح نهمشرزٌاخ وإدارج مىاسػاخ ػمىد انشزاء 

Casablanca اإلدارج انفؼانح نهمظرىدػاخ وانمخاسن : إدارج ورلاتح انمخشون ومماٌٍض األداء 

sharm el sheikh  ( 0000انمىاصفاخ انمٍاطٍح انؼانمٍح انحذٌثح نرطثٍك أوظمح انجىدج فً انمخاسن iso ) 

Dubai إدارج انمشرــزٌـاخ وانؼمـــىد انهىجظرٍـــح 

Alexandria ًانرمٍش فى انمشرزٌاخ، انؼطاءاخ، اخرٍار انمىردٌه وانرفاوض انشزائ 

Paris أفضم انممارطاخ فى ذخطٍظ طهظهح اإلمذاداخ وجذونح انمىردٌه وإجزاء انمطانثاخ 

Casablanca انرمٍش فً اإلدارج االطرزاذٍجٍح نهرىرٌذ وانشزاء 

London اإلدارج االطرزاذٍجٍح وانرخطٍظ فً انشثكح انهىجظرٍح نهىمم واإلمذاد 

Paris انرفاوض انفؼال وإػذاد انؼمىد فً انشزاء وانرىرٌذ 

Casablanca اإلدارج انمرمذمـح نهمخــــاسن وذكىىنىجٍا انرخشٌه 

Casablanca  انمشــرزٌـاخ وانرفـاوض ولـٍاص أداء انمـىردٌهاألطــانٍة انفىٍـــح انمرمـذمــح فـً إدارج وظم 

Dubai إدارج ػمهٍاخ انرجهٍش و اطرزاذٍجٍح اإلمذاداخ وطالطم انرىرٌذ انفؼانح 

Alexandria انرمٍـــش فــً إدارج انمخاسن وطالمح انرخشٌه وذكىىنىجٍا ذحظٍه لىائم انجزد 

Paris أحذز انممارطاخ انؼانمٍح فً إدارج انمشرزٌـاخ و إمذاداخ انطهة وإدارج انمخـشون 

Cairo االذجاهاخ انمرمذمـح ألوظمـح انمشرزٌـاخ وانمىالصاخ وإدارج ػمىدهــا 

London االطرـزاذٍجٍـاخ انمرمذمــح نهمشرــزٌـاخ وانمخــاسن وإدارج انخـذماخ انهىجظرٍــح 

Dubai انرمىٍاخ واالطرزاذٍجٍاخ انحذٌثح ألخصائًٍ اإلمذاداخ وانمشرزٌاخ وانؼمىد 

Dubai االذجاهاخ انفىٍح انمرمذمــح فً إدارج انمخاسن وانرحكم تانمخــشون 

sharm el sheikh انمىاد وإدارج طهظهح انرىرٌذ 

Cairo ذخطٍظ ومزالثح انمخشون 

Beirut إدارج اإلوراج وذخطٍظ مرطهثاخ انمىاد 

Alexandria أطض ػمهٍاخ انشزاء 

Dubai أطانٍة انشزاء انمرمذمح وذمىٍاخ حفظ انكهفح 

Malaysia انىطائم انحذٌثح فً ذمٍٍم وذصىٍف انمىردٌه 

Beirut اطرزاذٍجٍاخ انرفاوض ألجم ذحمٍك أفضم لٍمح نهمشرزٌاخ 

sharm el sheikh مشكالخ انجزد انظىىي وفاػهٍح انجزد انمظرمز ودور اإلدارج انؼهٍا فً هذا انمجال 



sharm el sheikh جزد انمخشون ومؼانجح انمخهفاخ وانمخشون انزاكذ 

Beirut ذىمٍح مهاراخ مظؤونً انمخاسن وانمظرىدػاخ 

Malaysia إجزاءاخ انشزاء انخارجً ووطائم انذفغ 

Dubai  االذجاهاخ انحذٌثح فً إدارج انمشرزٌاخ إنكرزووٍاE-Purchasing 

Alexandria مىظىمح انمشرزٌاخ : انمزاطالخ ، انرفاوض ، انرؼالذ ،انرحكٍم 

Beirut أطانٍة ذزشٍذ اإلوفاق فى مجانً انشزاء وانرخشٌه 

Cairo اإلدارج انهىجظرٍح نهمىاد وفماً نمذخم إدارج انجىدج انشامهح 

sharm el sheikh صٍاغح انمىاصفاخ انفىٍح نهمشرزٌاخ وإػذاد دفاذز انشزوط 

Dubai االطرزاذٍجٍاخ انحذٌثح فً انرىصٍف وانرثىٌة وذزمٍش انمىاد 

Dubai ذخطٍظ و إدارج انمشرزٌاخ ػثز االورزود 

Beirut انمهاراخ انمركامهح فً إدارج انمظرىدػاخ و مزالثح انمخشون 

Beirut انمهاراخ انمركامهح فً إدارج انمظرىدػاخ و مزالثح انمخشون 

  

   


