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تطبيقات نظم الجودة فى
عمليات التشغيل والصيانه ®



الوحده الأوىل:

أسس قياس وتحسين كفاءة إدارة الصيانة
Basics of Measure and Enhance the Performance of Maintenance

كيفية قياس وتحسين كفاءة إدارة الصيانة � 
أسس وقواعد القياس والتحسين � 

أهمية التخطيط والتحليل فى عمليات إدارة الصيانة � 
قواعد تسجيل وحفظ البيانات وطرق تحليلها � 

حاالت عمليه وورشة عمل �

الوحده الثانيه:

طرق تخطيط وتحليل بيانات التشغيل والصيانة
Methods of Operation and Maintenance Planning and Analysis

مقدمه عن الطرق الحديثة للتخطيط للتشغيل والصيانه � 
وضع الخطط الحديثة للتشغيل السليم � 

تخطيط عمليات التشغيل والصيانه � 
تقييم فعالية خطط التشغيل والصيانة � 

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

ورشة عمل وتطبيقات عملية �

الوحده الثالثه:

تطبيق نظم الجودة فى عمليات التشغيل والصيانه
Appling Quality system in operation and Maintenance

وضع مواصفات الجوده الخاصه بالتشغيل والصيانه � 
تخطيط وتنفيذ الصيانه التشغيليه وأهميتها فى ضبط الجوده � 

الطرق الحديثة لتحسين عمليات التشغيل � 
تطبيق التقنيات الحديثة فى التخطيط للصيانة � 

تطبيق تحسينات الجودة على عمليات التشغيل والصيانة � 
حاالت عمليه � 

الوحده الرابعه :

وضع المعايير الحديثة لتحقيق جودة التميز التشغيلى
Modern Criteria for Performance of quality operation

كيفية وضع مؤشرات وتحسين كفاءة األداء � 
تحديد مؤشرات األداء فى عمليات جودة التميز التشغيلى � 

معايير وضع مؤشرات األداء � 
خطوات تحسين االداء فى عمليات التشغيل � 

حاالت عمليه وورش عمل �

الوحده اخلام�سه :

تقييم فعالية نظم إدارة الصيانة والتميز التشغيلى
Evaluation of Maintenance and Operation Systems

طرق تقييم فعالية نظم إدارة الصيانة � 
تقنيات المعلومات واالتصاالت فى تحليل وتقييم الصيانة � 

االبتكار والتجديد فى تطوير أداء اعمال الصيانة والتميز التشغيلى � 
تحليل البيانات ومؤشرات األداء فى عمليات الصيانة والتميز التشغيلى � 

المراجعات المستمرة لمؤشرات أداء جودة التميز التشغيلى � 
حاالت عمليه � 
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المحتويات األساسية: 

مقـدمه:
تحتاج المؤسسات والمنشات الصناعية والخدمية الى تطوير إدارة الصيانة نظرا لتعرضها لسلسلة من التطورات التكنولوجية السريعة، وظهور معدات وتسهيالت حديثة ساهمت 
في تقديم السلع والخدمات في الوقت المحدد، رافقتها بالوقت نفسه تعقد أساليب الصيانة الواجب تطبيقها لمعالجة التوقفات الطارئة، وذلك للتقنية العالية التي تتمتع بها تلك المعدات 
من جهة، ولقلة المعلومات المتوفرة عن سياسة الصيانة المناسبة من جهة أخرى، باإلضافة إلى اتجاه الدول المتقدمة إلى تفضيل استبدال المعدات والتجهيزات بدال من تحمل 
تكاليف الصيانة، تشجيعا الستمرار العملية اإلنتاجية وتحقيقا لألرباح بخالف ما هو معمول به في الدول النامية، زيادة على ذلك غياب األساليب الكمية في إدارة عمليات الصيانة. 
ويهدف هذا البرنامج الذى تقدمة يوروماتيك إلى بيان أهمية تطوير إدارة الصيانة ، سواء تعلق األمر بتحليل أداء التميز التشغيلى، أو تحليل األداء الخاصة بإدارة الصيانة وتحقيق 

التطور والتكامل بين الصيانة وجودة التميز التشغيلى.
 

أهداف الدورة التدريبية وورشة العمل:

يهدف البرنامج إلى:

توعية المشاركين بمفاهيم اإلدارة وكيفية التطبيق فى إدارة الصيانة . � 
توضيح وتعريف المشاركين بكيفية تحقيق التميز التشغيلى. � 

تدريب المشاركين على كيفية تحديد وتطوير عمليات التشغيل والصيانه. � 
اكساب المشاركين المهارات الالزمه لوضع معايير كفاءة التميز التشغيلى. � 

توضيح وتفهيم المشاركين على كيفية متابعة قياس وتحسين نظم الصيانة والتشغيل. � 
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على عمليات التميز التشغيلى � 

الطرق العمليه والعلميه للتخطيط لعمليات الصيانة التشغيلية � 
كيفية وضع معايير كفاءة أداء الصيانة والتميز التشغيلى. � 

تطبيقات نظم الجودة فى
عمليات التشغيل والصيانه ®

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



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: 

ي
م

و
ل الي

و
د

ج
ال

ت
دا

ال�سها
ك

را
الأ�ست

م ا
و

ر�س
ت

دا
ال�سها

ز
ج

ح
ة الـ

مار
ا�سـت

يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

يرجى ت�شجيلي في  .1

..........................)تطبيقات نظم الجودة فى عمليات الت�صغيل وال�صيانه ®(  : 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: 


