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مقدمة
مما ال شك فيه ان الصيانة اصبحت شيئا هاما فى حياتنا يجب االهتمام بة ودراسته دراسة جيدة وذلك لدور الصيانة فى المحافظة على المنشآت التى تم صرف الماليين من الجنيهات 

إلنشائها.

ورغم اهتمام جميع الدول الصناعية الكبرى بالصيانة واعتبارها علم يجب ان يدرس ويخطط له تخطيط جيد فإننا مازلنا فى دولنا العربية نهمل الصيانة بل ال يوجد فى العديد من 
منشئاتنا الصناعية ادارة للصيانة او حتى قائمين عليها ومازلنا نعتمد على االنظمة العشوائية القديمة.

ومع االعتراف بدور الصيانة الحيوى وأثرها فى حياة اى مؤسسة وكثرة المشاكل الموجودة فى حياتنا بسبب اهمال عمليات الصيانة مثل ضعف شبكات المياه والكهرباء والتلوث 
البيئى والكثير من المرافق التى تفتقد لعمليات صيانة صحيحة ؛ كذلك اعتبار الصيانة من عناصر الجودة فى المقاييس الدوليةiso 9001 ، Iso 9002 مما يبرز االهتمام بالصيانة 

دوليا إال اننا الزلنا نعانى من ندرة االبحاث والدراسات العلمية عن الصيانة.

أهداف البرنامج
سيتمكن المشارك من التميز فى االتى

الصيانة وانواعها واهدافها واهميتها � 

االعمدة الرئيسية للجودة � 

استراتيجيات الصيانة الحديثة � 

تخطيط الصيانة الكهربائية � 

انواع االالت الكهربائية واساليب تصنيفها � 

اسس صيانة المعدات الكهربائية � 

اعطال المعدات الكهربائية � 

صبانة المحركات والمولدات الكهربائية � 

القواطع الكهربائية واهميتها � 

أنظمة التبريد والتحكم والوقاية. � 

تقييم أداء الصيانة الكهربائية � 

الوحدة األولى :

مفاهيم عامة عن الصيانة 

GENERAL CONCEPTS

ما هي الصيانة � 
الحاجة إلى إدارة الصيانة � 

وظيفة إدارة الصيانة � 
مهام وأعمال الصيانة � 

الهيكل التنظيمي إلدارة الصيانة � 
ورش الصيانة � 

عناصر إدارة الصيانة � 
العناصر األساسية إلدارة الصيانة � 

أهداف الصيانة � 
اإلجراء المنهجي إلنشاء خطة صيانة � 

الوحدة الثانية :

إستراتيجيات الصيانة

العوامل المحددة إلستراتيجية الصيانة � 
العوامل المؤثرة على إستراتيجية الصيانة � 
مناهج العمل لوضع إستراتيجية الصيانة � 

تصنيف الصيانة � 
أنواع الصيانة � 

قواعد اختيار طريقة الصيانة � 
المفاهيم التنفيذية إلدارة الصيانة � 

الحاجة إلى إدارة الصيانة � 

الوحدة الثالثة :

فحص وصيانة اآلالت والمعدات الكهربائية

تصنيف اآلالت الكهربائية حسب االستخدام � 
� Electric generators المولدات الكهربية

المحركات الكهربائية � 
� Rotary converter-invertors:المبدالت الكهربائية الدوارة
� Rotary compensators :المعوضات الكهربية الدوارة
� Rotary amplifiers :المضخات الكهربائية الدوارة

محركات االستطالع الميكروية � 
المحركات المقودة (منفذة) � 

� Tacho-generators مولدات التاكو
� synchrodrive: اآلالت االرتباط التزامني

اآلالت الميكروية المستخدمة في األجهزة  � 
الجيروسكوبية

تصنيف األالت الكهربائية حسب نوع التيار ومبدأ  � 
) gyroscopic micro machines العمل

أالت التيار المتناوب AC machines � وأالت 
DC machines التيار المستمر

� transformers المحوالت
 � induction or:(األالت الال تزامنية )التحريضية

asynchronous machines
� synchronous machines اآلالت التزامنية
آالت التيار المتناوب ذات المجمع �
� DC machinesاآلالت التيار المستمر

المعطيات االسمية لآلالت الكهربائية � 
� Nominal or rated powerاالستطاعة االسمية

المواصفات الواجب توافرها في التوتر � 
الشروط الواجب توافرها في اآلالت الميكروية  � 

المستخدمة في جمل األتمتة

الوحدة الرابعة :

فحص وصيانة المحركات الكهربائية

تصنيف اآلالت الكهربائية. � 
المعطيات االسمية لآلالت الكهربائية. � 

الشروط الواجب توافرها في االالت الكهربائية. � 
المحركات الحثية. � 

تركيب ونظرية عمل المحركات الحثية. � 
أنواع المحركات الكهربائية. � 

أساسيات صيانة المحركات الكهربائية. � 
المحركات الكهربائية. � 

الصيانة الوقائية للمحركات الكهربائية. � 
االختبارات التي تتم على المحركات الكهربائية. � 

أعطال المحركات وأسبابها. � 
أنواع محركات الديزل. � 

أنواع أعطال دوائر التحكم الكهربائية. � 
دوائر التحكم الكهربائية. � 

مبدأ عمل المحوالت وأنواعها. � 

الوحدة الخامسة :

صيانة المولدات واققواطع الكهربائية

أنظمة التبريد والتحكم والوقاية. � 
المولدات وأنواعها. � 

األجزاء الرئيسية للمولد. � 
أنواع الحمايات الكهربائية للمولد. � 

أعطال المولدات. � 
المولدات الكهربائية. � 

على القواطع الكهربائية والمرحالت. � 
صيانة القواطع الكهربائية والمرحالت. � 
المخاطر الكهربية واجراءات السالمة � 



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:
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)ال�صيانة الكهربائية: االختبارات والفح�ص وتقييم المخاطر®(  : 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: 

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.


