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الممارسات افضل 
الحاالت® حسب  الصيانة  منظومة  لتطبيق 

المقدمة :
ان عمليات الصيانة حسب الحاالت البد أن تطبق بشكل صحيح وبالمقدار الالزم والكافي ألن أية مغاالة في أداء هذا النوع من الصيانة يرفع من تكلفتها بدون مبرر وهناك ناحية 
مهمة أخرى ينبغي االنتباه اليها لدى وضع برنامج للصيانة حسب الحاالت ، وهي ضرورة تتمع هذا البرنامج بالديناميكية والمرونة الالزمتين . وهذا يعني أن يتغير برنامج الصيانة 

حسب الحاالت اللة ما بتغير ظروف عمل وتشغيل اآللة المراد صيانتها وقائيا .

ولذالك تقدم شركة يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية هذا البرنامج الهام لتدريب المشاركين على إتخاذ اإلجراءات لتالفي المشاكل التي كانت تحدث بسبب استخدام أسلوب 
ردة الفعل في الصيانة مثل: توقف اإلنتاج فترات كبيرة من أجل اإلصالح فترات كبيرة، واحتماالت حدوث خسائر كبيرة في المعدات أو في األرواح نتيجة العطل المفاجئ والغير 
متوقع، ومن هنا جاء التفكير في الصيانة الدورية و حسب الحاالت والتي تعتمد فكرتها على أن لكل ماكينة ولكل جزء من أجزائها عمر افتراضي معين يمكن حسابه بالتقريب لذلك 

فإنه قبل موعد انتهاء عمره االفتراضي يتم استبداله وبذلك يتم تجنب حدوث الكثير من األعطال غير المتوقعة التي كانت تحدث في السابق.

أهداف البرنامج
شرح وتوضيح أهمية التعرف على نظم الصيانه حسب الحاالت. � 

التعرف على منظومة الصيانة حسب الحاالت. � 
توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه فى نظم ادارة الصيانة . � 

افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت. � 
التدريب على تطبيق أفضل الممارسات لمنظومة الصيانة حسب الحاالت. � 

توعية المشاركين بأهمية تطبيق الصيانة الدورية والوقائية. � 
تدريب المشاركين على أساليب تطبيق الطرق المختلفه للتنبؤ باألعطال حسب الحاالت. � 

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تطبيق نظم التنبؤ باألعطال وقطع الغيار حسب الحاالت. � 

الوحدة االولى 

أفضل الممارسات لتطبيق أنظمة الصيانة حسب الحاالت

األنظمـة الحديثة في أعمال الصيانة و حسب الحاالت � 
تحديد مجال عمل الصيانة حسب الحاالت � 

التقنية الحديثة للصيانة حسب الحاالت � 
أهمية التطبيق السليم للصيانة حسب الحاالت � 

حاالت عملية �

الوحدة الثانية 

األنواع المختلفة للصيانة

الصيانة الوقائيـة . - الصيانة العـالجيـة . - الصـيانة التنبـؤية. � 
الصيانة الـدوريـة . - الصيانة الفجائية . - العمرة الكلية � 

خطوات وإجراءات خطة أعمال الصـيانـة الوقائية � 
حصـر التوقفات المخططة وعمليات الصـيانة األسـبوعية . � 
حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة الوقائية � 

األساليب العلمية للصيانة التنبؤيــة الـدوريـة � 
حاالت عملية �

الوحدة الثالثة
الطرق الحديثة لتخطيط عمليات الصيانه حسب الحاالت

تخطيط أعمال الصـيانـة حسب الحاالت � 
حصـر التوقفات المخططة ووضع جداول الصيانة حسب الحاالت � 
حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة حسب الحاالت � 

تقدير الموارد الالزمة للصيانة حسب الحاالت � 
توفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة � 

حاالت عملية �

الوحدة الرابعة
طرق التبؤ باألعطال وكيفية عالجها

األساليب العلمية للتبؤ باألعطال . � 
مقاييس تشخيص األعطال ومعايير اكتشاف العيـوب � 

تطبيقالصيانة التنبؤية للتقليل من األعطال � 
األعطال وأنواعها وكيفية مواجهتها � 

المعدات المستخدمة في تشخيص أعطال اآلالت � 
أساليب اإلكتشاف المبكر للعيـوب واألعطال وكيفية عالجها � 

حاالت عملية �

الوحدة الخامسة
الطرق الحديثة للتنبؤ بقطع الغيار للصيانة حسب الحاالت

المعايير القياسية للتنبؤ بقطع الغيار � 
نظـم المعلومات في الصـيانة وحساب قطع الغيار � 

الطرق الحديثة لتنظيم وتنفيذ برامج التنبؤ بقطع الغيار � 
أعمال الصيانة الوقائية وتشغيل قطع الغيـار � 
تخطيط وإدارة قطـع الغيـار بالحاسب اآللي � 

حاالت عملية. � 

المحتويات األساسية:



القيادة الإبداعية : الكفاءة التنفيذية والتفاو�ض واإدارة ال�صراع

نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

يرجى ت�شجيلي في  .1

)اف�صل الممار�صات لتطبيق منظومة ال�صيانة ح�صب الحالت ®(

Implementing Condition Based Maintenance Best Practices
..........................  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


