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محتويات البرنامج :-

اهداف الدورة وورشة العمل :
التوعية بأهمية الصيانة االنتاجية الشاملة � 

تعريف المشاركين بكيفية تطبيق الصيانة االنتاجية الشاملة. � 
توضيح وتعريف المشاركين بمفاهيم هندسة الصيانة اإلنتاجية الشاملة. � 

التعرف على طرق تطبيق الصيانه االنتاجيه الشاملة. � 
التقنيات الحديثة للصيانة اإلنتاجية الشاملة � 

اكساب المهارات الالزمه على تخطيط وتنظيم أعمال الصيانة. � 
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل فى المواضيع التاليه: � 

أنواع الصيانه الشاملة وكيفية التخطيط لها - 
- TPM إعداد المعلومات الهندسية للصيانه االنتاجية الشاملة
- TPM كيفية تطبيق الصيانه االنتاجية الشاملة
- TPM متطلبات انشاء نظام الصيانه االنتاجية الشاملة

الوحدة األولى :

تقنيات الصيانه االنتاجيه الشامله

Total productive maintenance techniques

التطور التاريخى للصيانه اإلنتاجية الشاملة � 

التعريف بالصيانه وأنواعها ومميزات كل نوع � 

كيفية انشاء الصيانه االنتاجيه الشامله � 

اهمية تطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة � 

حاالت عملية � 

الوحدة الثانية :

إعداد الخطط للصيانة اإلنتاجية الشاملة 

Prepare the planning of Total productive maintenance

طرق التخطيط ألعمال الصيانة االنتاجية الشاملة � 

التخطيط طويل األمد ألعمال الصيانة � 

التخطيط قصير األمد ألعمال الصيانة � 

إعداد الجداول اليومية والسبوعية للصيانة � 

حاالت عملية � 

الوحدة الثالثة : 
أنظمة المعلومات للصيانة اإلنتاجية الشاملة  

IT for Total productive maintenance

طرق تطبيق نظم معلومات الصيانة � 
نظم المعلومات فى مجال العمالة � 

نظم معلومات قطع الغيار � 
نظم معلومات األعطال والتوقفات الفجائية � 

تطبيق انظمة المعلومات الهندسية باستخدام الحاسب االلى � 
حاالت عملية �

الوحدة الرابعة :
متابعة الخطط وأنظمة المعلومات للصيانة اإلنتاجية الشاملة 

Planning and IT for Total productive maintenance

النظم العلمية والعملية للرقابة على أعمال الصـيانة اإلنتاجية الشاملة � 
تقييم أداء خطط وأعمال الصيانه اإلنتاجية الشاملة. � 

معايير أداء وتقييم أعمال الصيانه اإلنتاجية الشاملة. � 

قياس أداء وفعالية أعمال الصيانه اإلنتاجية الشاملة. � 
مراجعة ومتابعة أعمال الصيانة اإلنتاجية الشاملة � 

حاالت عمليه. � 

الوحدة الخامسة :
ادارة أعمال الصيانة اإلنتاجية الشاملة وتنظيم قطع الغيار. 

Management of Total productive maintenance and organization of spare parts

دور اإلدارة في تحديد العمالة الفنية والتخطيط ألعمال الصيانة. � 
تحديد األولويات في ضوء الميزانيات المتاحة والحاجة إلى تخطيط وإدارة  � 

الصيانة.
تخطيط وإدارة قطع الغيار والرقابة على مخازن قطع الغيار وفحص أرصدتها. � 

التصنيع المحلى لقطع الغيار مع الحفاظ على الجودة � 
حاالت عمليه � 
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التقنيات الحديثة للصيانة اإلنتاجية الشاملة  
® Total Poductive Maintenance Techniques

المقدمة :
أقتضت المنافسة القوية فى األسواق المفتوحة هذه األيام أن يولى متخذى الق ا رر فى المنشآت الصناعية عناية فائقة لموضوع التكاليف الصناعية. وقد واكب األتجاه ألستخدام 
التقنيات الجديدة وأساليب أدارة العمل الحديثة الحاجة ألستخدام مها ا رت فنية وإدارية أكثر تقدما. لذلك فإن استخدام استراتيجيات الصيانة الحديثة بصورة سليمة يؤدى الى خفض 
تكلفة أعمال الصيانة وميزانية الصيانة بصورة عامة، ويجعل برامج الصيانة أكثر دقة مما يؤدى لجعل المعدات في حالة تشغيلية جيدة لفترات أطول، ويحفز العمالة بشكل عام.

تنبنى فلسفة "الصيانة الشاملة اإلنتاجية" على مشاركة العمالة الفنية فى أعمال الصيانة بغية الوصول الى أنهاء توقف المعدات غير المخطط وأنعدام المنتجات المعيبة، بما يؤدى 
الى أرتفاع كفاءة أداء المعدات وأنخفاض تكلفة التشغيل وتقليل كافة صور الفاقد، ومشاركة األفراد الكاملة في تشغيل وصيانة المعدات، وتحقيق أقصى درجات األمان الصناعى 
والحفاظ على البيئة. وتقدم هذه الدورة التدريبية شرحا للمبادىء واألساليب المستخدمة واألدوات الفنية إلستراتيجيات والتقنيات الحديثة للصيانة اإلنتاجية الشاملة ا، مع التركيز 

على كيفية أستخدامهما  وكيفية أستخدام الحاسب فى هذا الصدد.

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER



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  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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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: 

يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)التقنيات الحديثة لل�شيانة الإنتاجية ال�شاملة

)® Total Poductive Maintenance Techniques

.........................: التــاريــخ 

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

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

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

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

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

)Overseas( 3500 دولر 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.


