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طرق تخطيط وتحليل بيانات أداء الصيانة 
Methods of Maintenance Planning and Analysis

مقدمه عن الطرق الحديثة للتخطيط الصيانه � 
وضع الخطط الحديثة وتطويرها � 

تخطيط عمليات الصيانه وتحليل البيانات � 
تقييم فعالية خطط الصيانة � 

معايير و أسس الصيانه التشغيليه � 
التنسيق بين عمليات التشغيل والصيانة � 

ورشة عمل وتطبيقات عملية � 

تطبيق نظم الجودة فى عمليات الصيانه
Appling Quality system in operation of Maintenance

وضع مواصفات الجوده الخاصه بالصيانه � 
تخطيط وتنفيذ الصيانه وأهميتها فى ضبط الجوده � 

الطرق الحديثة لتحسين عمليات الصيانة وتطويرها � 
تطبيق التقنيات الحديثة فى التخطيط للصيانة � 

تطبيق تحسينات الجودة على عمليات الصيانة � 
حاالت عمليه � 

وضع المعايير الحديثة لتطوير كفاءة أداء الصيانة  

Modern Criteria for Performance of Maintenance

كيفية وضع مؤشرات وتحسين كفاءة األداء � 

تحديد مؤشرات األداء فى عمليات الصيانة � 

معايير وضع مؤشرات األداء � 

خطوات تحسين االداء فى عمليات الصيانة � 

حاالت عمليه وورش عمل � 

تقييم فعالية تطوير كفاءة الصيانة

Evaluation and development of Maintenance performance

كيفية وضع مؤشرات وتحسين كفاءة األداء � 

تحديد مؤشرات األداء فى عمليات الصيانة � 

معايير وضع مؤشرات األداء � 

خطوات تحسين االداء فى عمليات الصيانة � 

حاالت عمليه وورش عمل � 
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أهداف البرنامج :
يهدف البرنامج إلى

فهم وتخطيط الصيانة وإعداد الجداول الزمنية وعمليات الرقابة المطلوبة إلدارة الصيانة أثناء التشغيل. � 
فهم الصيانة ، التخطيط ، الجداول الزمنية وأساليب رقابة العمل المطلوبة إلدارة الصيانة أثناء توقف العمل. � 

تقييم كيفية مساهمة نظام إدارة الصيانة الذي يعمل باستخدام الحساب اآللي في تعزيز ودعم المعلومات الفورية لتخطيط الصيانة وإعداد الجداول الزمنية وانظمة الرقابة  � 
بشكل فعال.

تقييم المتطلبات العملية الضرورية لنظام إدارة الصيانة الذي يعمل باستخدام الحساب اآللي. � 
تقييم وتطوير استراتيجية الصيانة األكثر تطوراً واإلجراءات الضرورية لالستفادة القصوى من قطع الغيار وكيفية إسهام األنظمة المتخصصة التي تعمل باستخدام الحاسب  � 

اآللي في تسهيل هذه النشاطات
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على التقنيات الحديثة � 

التعرف على الطرق العمليه والعلميه للتخطيط لعمليات الصيانة وكيفية وضع معايير كفاءة األداء للصيانة. � 

المقدمة :
لقد اصبحت االداره الحديثه تضع فى اولى اهتماماتها نظم التقنيات الحديثة فى قياس وتطوير كفاءة الصيانة. ونظرا ألن استراتيجيات ادارة الصيانة الحديثه وتقنيات الجودة تساعد 
على توفر تطورا كبيرا فى االنتاجيه والتكلفه وهذا ادى الى تغيير مفهوم "تكلفة الحد األدنى وأقل مستوى خدمه" الى مفهوم " التكلفه األكثر فعاليه مع مستوى راقى من الخدمه" 
وهذا يعتبر متطلبا أساسيا فى نظام ادارة الجوده الشامله ""TQM . وفى هذا البرنامج المتميز الذى تقدمة يوروماتيك سوف يتم الشرح والتدريب على أحدث األساليب والتقنيات 
المستخدمه من قبل المؤسسات العالميه الرائده فى مجال االداره الحديثه للصيانة وتقييم مدى فعالية هذه النظم مع توضيح كيفية تطبيق ومراجعة الصيانة وقياس وتطوير كفاءة 

األداء والحفاظ على بيئة العمل فى تطبيق نظام ادارة الجوده الشامله.
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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

1. يرجى ت�شجيلي في

)برنامج تكنولوجيا ال�صيانة للفنيين ®(

Maintenance Technology for Technicians

..........................  : 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: 


