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IOSCM is an international organization and
professional body which represents the interests of
the supply chain industry.In addition to supporting
its members, the organization encourages
professional development, produces publications on
supply chain management interests and offers
accredited supply chain training courses and
qualifications.

IOSCM guarantees your success in your industry. As
it offers much more than just a qualification, it
provides the opportunity to grow, learn and
progress as a professional with its unrivalled
support network. 
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Introduction                       المقدمة
يعد معهد إدارة سالسل االمداد منظمة

دولية وهيئة مهنية تهتم  بأعمال سالسل
االمداد . إضافة إلى ذلك تهتم بدعم أعضائها و
تشجع المنظمة على التطوير المهني ، وتصدر

منشورات عن اهتمامات إدارة سالسل االمداد
وكذلك تقدم دورات تدريبية ومؤهالت

معتمدة.
 

يساعد المعهد على نجاحك في مجال عملك
بطريقة احترافية وليس مجرد توفير مؤهل. 

 كذلك يوفر الفرصة للنمو ، التعلم ، والتقدم
من خالل شبكة دعم المثيل لها.
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IOSCM is considered an emerging institute that has
grown over the past ten years. The Institute is
building a base for those interested in the supply
chain, procurement and logistics services profession
by providing innovative environment and scientific
resources.

Provides several professional training tools, such as
distance learning and face to face training courses.

Training courses accredited by the British education
authority (Ofqual) through (SFEDI)

Ongoing collaboration between IOSCM and UK
ministry of Health and ministry of Defense.

Reference for those interested in supply chain,
procurement and logistics services sector.

لماذا معهد إدارة سالسل
(IOSCM) االمدادWhy IOSCM

يعتبر معهد إدارة سالسل االمداد (IOSCM)  من
المعاهد الناشئة والتي نمت خالل العشر سنوات
الماضية. يقوم المعهد ببناء قاعدة من المهتمين

بمهنة سالسل االمداد والمشتريات والخدمات
اللوجستية عن طريق توفير البيئة االبتكارية

والمصادر العلمية.

توفر عدة أدوات تدريبية محترفة ومنها تطبيق
الدراسة عن بعد (Distance Learning) والدورات

.(Face to Face Training) التدريبية الحضورية

اعتماد الدورات التدريبية لمعهد إدارة سالسل
االمداد (IOSCM) من هيئة التعليم البريطانية

.((SFEDI عن طريق منظمة (Ofqual)

التعاون المستمر بين معهد إدارة سالسل
االمداد (IOSCM) مع الجهات الحكومية البريطانية

مثل وزارة الصحة و وزارة الدفاع البريطانية.

مرجعية ثقافية وعلمية للمهتمين بقطاع سالسل
االمداد والمشتريات والخدمات اللوجستية.

 

 

 

 



About Ofqual
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تعريف عن مكتب المؤهالت
واالمتحانات البريطاني 

 
Ofqual is the government organisation in
UK that regulates qualifications which
offer them, maintaining standards and
therefore confidence in education across
England

Because IOSCM is Ofqual regulated you
can be assured that every single
qualification produced is of high-quality,
valid and fit for purpose.

هي منظمة بريطانية حكومية تنظم
المؤهالت والمنظمات التي

توفرها، بالمحافظة على المعايير
والثقة في التعليم في جميع أنحاء

إنجلترا.

وبالتالي يمكنك التأكد من أن كل
مؤهل يتم اعداده وتقديمه من قبل

IOSCM هو عالي الجودة وصالح
ومناسب للغرض.



IOSCM competitive
advantage
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

الميزة التنافسية للمعهد

Covers a wide spectrum of supply chain, where other
qualifications focus on one structre.

Has multiple memberships, that offers its members with
flexibleity to choose the suitable services.

Covers training needs for all jobs in supply chain and
logistics services sector.

In case of training through (Distance Learning), it offers
flexibility in training sessions (as requested by the client)
through guidance and counseling by dedicated trainers
and mentors for each trainee.

Reliance on workshops, studies and research, including
projects within the scope of the trainee's work (case
studies) during the training program.

تعدد المسارات التدريبية والمستويات مقارنًة
بالشهادات االحترافية األخرى حيث تكون محصورة

على مسارات قليلة.

تعدد أنواع العضويات بحيث تعطي المرونة للعضو
باختيار الخدمات المناسبة له.

التغطية التدريبية لجميع الوظائف في قطاع سالسل
االمداد والخدمات اللوجستية.

،(Distance Learning) في حالة التدريب من خالل
المرونة في الحصص التدريبية (حسب طلب الجهة
المستفيدة) عن طريق التدريب بالتوجيه واإلرشاد
من خالل مدربين وموجهين متفرغين لكل متدرب.

االعتماد على ورش العمل والبحوث والدراسات بما
فيها مشاريع من ضمن نطاق العمل للمتدرب

(CaseStudies) خالل البرنامج التدريبي.

 

 

 

 



IOSCM Integrative
Services
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

الخدمات التكاملية المقدمة
من المعهد

 
Networking with aglobal team of experts
and consultants affiliated with the Institute
of Supply Chain Management (IOSCM) to
benefit from their expertise and be
informed of global developments in the field
of supply chain and logistics services.

Continuous support from the Institute of
Supply Chain Management (IOSCM) for the
trainees during their training and obtaining
professional qualification.

التواصل مع فريق الخبراء والمستشارين
العالميين التابعين لمعهد إدارة سالسل

االمداد (IOSCM) وذلك لالستفادة من
خبراتهم واالطالع على المستجدات
العالمية في مجال سالسل االمداد

والخدمات اللوجستية. 

المساندة المستمرة من معهد إدارة
سالسل االمداد(IOSCM) للمتدربين
خالل فترات التدريب والحصول على

الشهادة االحترافية.

 

 



IOSCM membership
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

عضوية معهد إدارة سالسل
االمداد

 
Becoming a member of the institute of supply chain
management provides you with access to a range of
services designed to enhance understanding and
efficiencies in each sector of the supply chain.

With access to a worldwide network, being an IOSCM
member allows you to build valuable relationships, share
experiences and expertise with like-minded professionals
on a global scale, and achieve international recognition
within the industry.

IOSCM membership packages are designed to meet the
needs and expectations of individuals across the
industry. From novice to CEO, each level of membership
will enable you to take advantage of the resources,
support and guidance appropriate to your own, or your
companies, development requirements.

يتيح لك الحصول على عضوية المعهد الوصول إلى
مجموعة من الخدمات المصممة لتعزيز الفهم

والكفاءة في كل من قطاعات سالسل االمداد.

مع إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية، تتيح لك
عضوية المعهد إمكانية بناء عالقات قيمة، ومشاركة

الخبرات والتجارب مع من لديهم االهتمام من
المهنيين في مجال سالسل االمداد على نطاق

عالمي باإلضافة إلى تحقيق االعتراف الدولي.

عضويات المعهد مصممة لتلبي احتياجات االفراد في
مجال سالسل االمداد. ابتداًء من مستوى المبتدئين
إلى مستوى الرئيس التنفيذي. إضافة إلى ذلك، كل

مستوى من مستويات العضوية سيمكنك من
االستفادة من الموارد، والدعم، والتوجيه المناسب

لمتطلبات التطوير الشخصية أو العملية.

 

 

 



IOSCM targeted
audience
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

الفئة المستهدفة للشهادة
االحترافية

 
Concerned departments in procurement and
supply chains within government entities and
private sector entities.

Decisionmakers in government entities and
the private sector who approve training
courses.

Supply chain and Logistics professionals.

University graduates targeted to work in the
supply chain and logistics sectors.

Studies and research team in supply chain and
logistics services sector.

اإلدارات المعنية بالمشتريات وسالسل
االمداد في الجهات الحكومية وجهات القطاع

الخاص.

متخذي القرار في اعتماد الدورات التدريبية في
الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

مزاولي مهنة سالسل االمداد والخدمات
اللوجستية.

خريجي الجامعات المستهدفين للعمل في
قطاعات سالسل االمداد والخدمات

اللوجستية.

فريق عمل البحث والدراسات في قطاعات
سالسل االمداد والخدمات اللوجستية.

 

 

 

 

 
 



ECS approved tracks

9

Core Modules : 8
Elective Modules: 0

المسارات المعتمدة من مركز
 ECS

Purchasing

Supply Chain

Transport & Logistics

Warehousing

المشتريات

سالسل االمداد

النقل واالعمال اللوجستية

المستودعات



Tracks that can be
provided upon request
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

المسارات التي يمكن توفيرها
حسب الطلب

Manufacturing & Production Management

Leadership & Management

Import & Export

Ports & Shipping

Quality Management

Health & Safety

إدارة اإلنتاج و التصنيع

القيادة و اإلدارة

االستيراد والتصدير

الموانئ والشحن

إدارة الجودة

الصحة والسالمة
 
 



Levels through
pathways
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

المستويات من خالل
المسارات

 

Level (2 (Equivalent to GCSE - General Certificate
of Secondary Education - from grade A to C.
Level (3) Equivalent to A Level.
Level (5) Equivalent to HND - Higher National
Diploma - or Foundation Degree
Level (6) Equivalent to Bachelor’s Degree.
Level (7)  Equivalent to Master's Degree.

Each pathway has a number of levels to be
accredited(*):

*In the UK educational system.

المستوى الثاني (يعادل الدبلوم المبتدئ).

المستوى الثالث (يعادل الدبلوم).

المستوى الخامس (يعادل الدبلوم العالي).

المستوى السادس (يعادل شهادة البكالوريوس ).

المستوى السابع (يعادل شهادة الماجستير).

كل مسار يحتوي على عدد من المستويات(*) :
 

 

 

 

*في نظام التعليم البريطاني.
 
 
 



Core Modules : 8
Elective Modules: 0

Certificates classification
by UK educational system
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تصنيف الشهادات والمستويات
حسب نظام التعليم البريطاني 

 

Level 2        Level 3       Level 5

Level 6

Level 7

المستوى 5         المستوى 3        المستوى 2

المستوى 6

المستوى 7

Qualification
مؤهل

Bachelors
البكالوريوس

Masters
الماجستير



Accredited certificates
in levels
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Core Modules : 8
Elective Modules: 0

الشهادات المعتمدة في
المستويات

 
There are number of accreditation within each

level:
 

•Award

•Certificate

•Diploma

•Extended Diploma

 

يوجد عدد من الشهادات المعتمدة في كل

مستوى:

 

•شهادة التأهيل

•شهادة االحتراف

•دبلوم

•دبلوم متقدم

 

 



Certification breakdown
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Purchasing

المشتريات

تفاصيل المنهج



Certification breakdown
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Supply Chain
 

سالسل اإلمداد

تفاصيل المنهج



Certification breakdown
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Transport &Logistics
 

النقل واللوجستيات

تفاصيل المنهج



Certification breakdown
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Warehousing

المستودعات

تفاصيل المنهج



Professional Certificates
(short term)
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Certified Supply Chain Professional (CSCP)
 Certified Professional Purchasing Manager
(CPPM)
Certified Procurement Professional (CPP)
 Certified Logistics Professional (CLP)
 Certified Inventory Manager (CIM)
Certified Transport Professional (CTP)

Core Modules : 8
Elective Modules: 0

الشهادات االحترافية 
(قصيرة المدى)

 

(CSCP) محترف سلسلة التوريد المعتمد

(CPPM) مدير مشتريات محترف معتمد  

(CPP) أخصائي مشتريات معتمد

(CLP) األخصائي اللوجستي المعتمد  

(CIM) مدير الجرد المعتمد  

(CTP) أخصائي النقل المعتمد

 

 

يقدم معهد IoSCM الشهادات
االحترافية قصيرة المدى كالتالي:

The IoSCM Institute offers the following
short-term professional certifications:



 
Prince Mutaib Bin Abdul Aziz Street,

Dhahran, Eastern Province

info@elite-c-s.com   (013) 8877746 | 0551998801 

www.elite-c-s.com8015 Dhahran, 34254, Kingdom of Saudi
Arabia

https://www.facebook.com/ets.tra.1
https://twitter.com/Elite_C_S
https://www.linkedin.com/company/ecs-ksa/
https://www.instagram.com/ecs4training/
https://www.youtube.com/channel/UCQWqDNOaTs7AncqJu546VLg

