من نحن
أماراديا شركة متخصصة في التعليم والتدريب وتقديم االستشارات فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد .بإمكاننا
تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا من خالل التركيز على أفضل ما نعرفه.
خدماتنا لألفراد
تعقد أماراديا دورات تدريبية عبر االنترنت في الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد ،والتي يمكن االنضمام اليها من أي مكان
في العالم .دوراتنا متاحة لجميع المستويات ،ومناسبة للمبتدئين في الصناعة كما هي للمتخصصين من ذوي الخبرات الطويلة.
تغطي دوراتنا نطاقا ً واسعا ً من الموضوعات المتعلقة بالنقل وسالسل اإلمداد ،مثل التخزين ،والجرد ،والموانئ ،واللوجستيات
العالمية ،ونقل الركاب ،والشراء والمشتريات ،وإدارة األعمال الدولية ،واللوجستيات الخاصة بتجارة التجزئة ،وغيرها الكثير.
يمكنكم االطالع على مزيد من التفاصيل على موقعنا االلكتروني .
خدماتنا للمؤسسات
إذا كنتم من مقدمي الخدمات اللوجستية ،أو المصنعين ،أو المستوردين ،أو المصدرين ،أو أي مؤسسات مماثلة ،فبإمكان أماراديا
عقد دورات متخصصة في مقراتكم أو عبر االنترنت ،مصممة لتلبي االحتياجات الخاصة بكم .ويمكننا أن نقدم لكم من دوراتنا
يتدرج محتوى الدورة من المستوى
المنتظمة ،أو أن نصمم لكم دورات تدريبية تلبي االحتياجات الخاصة بكم .كما يمكن أن ّ
التمهيدي إلى المستوى المتقدم ،ويمكنكم استخدام دوراتنا كجزء من البرامج التعريفية التي تعقدها مؤسستكم ،أو تلك الخاصة
بالتنمية المهنية المستمرة ،أو االستفادة منها في تعزيز معارف موظفيكم الحاليين ومهاراتهم.
كما أنّنا نستثمر خبراتنا المتراكمة في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة اإلمداد في تنفيذ األبحاث السوقية ،وكتابة التقارير،
وتقديم االستشارات والتوجيهات الالزمة لدعمكم في مجاالت عديدة مثل الدخول إلى أسواق جديدة ،وتنفيذ دراسات الجدوى،
ومراجعة حسابات سالسل اإلمداد ،وتنفيذ اإلجراءات التشغيلية .نضمن لكم الحياد والسرية في جميع األحوال .
خدماتنا لمقدمي التعليم والتدريب
سوف تساعدكم أماراديا في إعداد مناهج جديدة وتطويرها بما يلبي المواصفات واالحتياجات الخاصة بكم ،كما ستزودكم
بالمشورة فيما يتعلق بمحتويات الدورة التدريبية وأساليب تقديمها .يمكن لممارسينا من ذوي الخبرة إعداد المواد الدراسية
الالزمة لدعم دوراتكم الحالية أو لتحديث موادكم الحالية والذي من شأنه أن يعكس االتجاهات والممارسات الحالية .كما يمكننا
تزويدكم بما تحتاجونه من المدرسين والمدربين والمقيّمين لتقديم دورات تدريبية أو وحدات منفصلة نيابة عنكم.
تمتلك أماراديا تاريخا ً طوي ً
ال من العمل مع منظمات معروفة ومحترمة في جميع أنحاء العالمّ .
إن شركتنا مسجلة كمقدم خدمات
لألمم المتحدة ،وقد عملت بشكل وثيق مع حكومات وطنية ،وتكتالت كبرى متعددة الجنسيات ،ومقدمين للخدمات اللوجستية
ومصنّعين ومقدمين لخدمات التدريب ومنظمات مانحة.
اتصلوا بنا اليوم لمناقشة االحتياجات الخاصة بكم ،فإنّنا نتطلع إلى مساعدتكم في تحقيق أهدافكم.
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