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ورشة عمل
Maintenance Shutdown Planning Workshop ®تخطيط الصيانة الشاملة



المحتويات األساسية:

الوحده الأوىل:

Defining the Maintenance Level | مفهوم الصيانة ومستوياتها

� Maintenance and Repair | الصيانة والتصليح
� Planned Maintenance | الصيانة المبرمجة
� Building a Shutdown Planning | بناء خطة الصيانة الشاملة

الوحده الثانيه:

Planning and Estimating | التخطيط والتقديرات

� Estimating Methods | الطرق المستخدمة في التقديرات
� Planning Economics | اقتصاديات التخطيط للصيانة الشاملة
� Dealing With Delays | آلية التعامل مع التأخيرات في البرنامج

الوحده الثالثه:

  The Scheduling Process | عملية الجدولة

� Prioritizing Maintenance Work | أولويات تنفيذ أعمال الصيانة
آلية التعامل مع الحاالت الطارئة في البرنامج � 

Dealing with Emergencies       
� Maintenance Calendars | مواقيت الصيانة
� Weekly and Daily Schedules | الجداول اليومية واألسبوعية

الوحده الرابعه:

تطبيقات شبكات األعمال في الصيانة الشاملة
Critical Path Methods for Shutdown Maintenance

مفهوم المسارج الحرج وبناء مخططاته � 

  Definitions and Diagramming Methods       

تطبيقات المسار الحرج � 

Determining the Critical Path and the Importance of float (slack(       

الموازنة ما بين كلف الصيانة الشاملة وبين توقف المعدة أو النظام |  � 

Balancing Downtime and Shutdown Costs       

الوحده اخلام�سه:

التقارير ودراسة حالة
Reports and Graphics, and Workshop Review

� Maintenance Management Reports | تقاري ادارة الصيانة الشاملة

� Case Study | حتلة دراسية

� Workshop Review | مراجعة البرنامج

األهداف :

يهدف البرنامج الى تحقيق اآلتي :

اكساب المشاركين المهارات المناسبة في تطوير نظام تخطيط وجدولة فعاليات  � 
الصيانة الشاملة .

Understanding and improvement the participants their  �

knowledge on maintenance planning and scheduling of the 
maintenance activities. 

وظائف  في  الكتروني  للحاسب  الجديدية  التطبيقات  على  المشاركين  تعريف  � 
الصيانة الشاملة وخاصة التخطيط والجدولة . 

Learn what computer – based maintenance planning and  �

scheduling is and how it works. 
الصيانة  خطط  تطبيق  بواسطتها  يمكن  التي  والوسائل  الطرق  على  التعرف  � 

الشاملة وجدولة فعالياتها . 
Gain an understanding of what Computer- Based  �

Maintenance Planning and Scheduling achieves and how 
it achieves it. 

مقدمه :

الشركة  المنظمة أو  المحكمة على فعاليات الصيانة يتطلب من  السيطرة  أن تحقيق 
الشاملة على  الصيانة  برنلمج  . ويحتوي  والجدولة بصورة سليمة  التخطيط  تطبيق 
كشف يبين فيه فعاليات الصيانة المعينة ومواقيت تنفيذها كما ويجري اعداد برنامج 
الصيانة لألجابة على التساؤل "متى يجب تنفيذ الصيانة " . وعليه ، فان هذا البرنامج 
في  األساسية  ووظائفها  الشاملة  الصيانة  لفعاليات  الكافي  الفهم  تحقيق  الى  يهدف 

التخطيط والجدولة لغرض تطوير وتحسين جهود الصيانة .

Getting control of maintenance requires an organization with a 
definitive planning and scheduling effort. This widely acclaimed 
and newly updated seminar provides instruction and workshops 
intended to develop and improve a maintenance effort. New 
standard’s practical approach and exciting presentation has 
made this session popular with Maintenance / Schedulers, 
Supervisors, and Maintenance Mangers. 
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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

)® Maintenance Shutdown Planning Workshop | ور�شة عمل تخطيط ال�شيانة ال�شاملة(..........................  : 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: 


