
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

المضخات والضواغط :
تشغيل وصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها ®

Pumps and Compressors:

Operation, Maintenance and Troubleshooting



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

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

المضخات والضواغط :
تشغيل وصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها®

المقدمة :

المائع.  طاقة  لرفع  تستخدم  هيدروليكيه  االت  عن  عباره  هى  والضواغط  المضخات 

المثال  سبيل  وعلى  الحياه  مجاالت  جميع  فى  واسع  نطاق  على  المضخات  وتستخدم 

والشركات وضخ  والمؤسسات  المنازل  فى  المياه  ورفع  فى ضخ  المضخات  تستخدم 

يعتبر  لذالك  المجال.  هذا  فى  تعمل  التى  والمؤسسات  الشركات  فى  والبترول  الزيت 

التدريب على عمليات التشغيل والصيانه للمضخات والضوغط امرا هاما للحصول على 

كوادر مدربه تدريبا عاليا ومتفهمه لكل ظروف تشغيل المضخات.

تقنيات  على  التدريب  فان  والضواغط  المضخات  وصيانة  تشغيل  الى  وباالضافه 

تصميم وحساب معدالت أداء وكفاءة المضخات المختلفه للحصول على أعلى معدالت 

القائمين  لكل  والضروريه  الهامه  األمور  من  يعد  الهيدروليكيه  األنظمه  وتصميم  أداء 

والمهتمين بتشغيل المضخات والضوغط. ولذالك تقدم شركة يوروماتك هذا البرنامج 

الهام للتدريب وزيادة المهارات لكل القائمين بالعمل فى أنظمة المضخات والضواغط.

أهداف البرنامج :

تعريف وتفهم المشاركين بأساسيات تشغيل المضخات والضواغط . � 

التوعيه باالنواع المختلفه للمضخات والضواغط. � 

اكساب المشاركين المهارات الالزمه التشغيل والتحكم فى المضخات والضواغط � 

تدريب المشاركين على طرق صيانة المضخات والضواغط. � 

تدريب المشاركين على نظم التوصيل المختلفه للمضخات والضواغط. � 

التدريب على استخدام المضخات فى النظم الهيدروليكيه. � 

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تشغيل وصيانة المضخات  � 

والضواغط وطرق التوصيل المختلفة.

الوحدة الثانية 

طرق اختيار المضخات

الفرق بين األنواع المختلفه للمضخات � 

أسس اختيالر المضخات � 

العوامل المؤثره على تشغيل المضخات � 

حاالت عمليه � 

الوحدة الثالثة

انواع الضواغط ونظرية عملها

نظرية عمل الضواغط � 

أداء وكفاءة الضواغط � 

االنواع المختلفة للضواغط � 

طرق إختيار الضواغط � 

حاالت عمليه �

الوحدة الرابعة

تقنيات تشغيل وصيانة المضخات والضواغط

طرق بدئ تشغيل وإختبار ضواغط الهواء � 

طرق تشغيل وتوصيل المضخات . � 

ثرموديناميك ضغط الهواء � 

التحكم فى كمية السريان � 

التحكم فى الضغط المختلفه للمضخات والضواغط � 

الطرق المختلفة لصيانة المضخات والضواغط � 

حاالت عمليه �

الوحدة الخامسة

طرق إستكشاف األخطاء واألعطال وإصالحها

طرق اختبار وتوصيل وإكتشاف األعطال. � 

طرق تحليل وإصالح األعطال � 

الصيانة الدورية والصيانة التنبؤية للمضخات والضواغط � 

فحص وإختبار األجزاء المختلفة للمضخات والضواغط � 

طرق التشحيم والتزييت � 

إجراءات إكتشاف األعطال وإصالحها � 

حاالت عملية وورش عمل. � 

المحتويات األساسية:

الوحدة االولى 

مقدمه عن المضخات

مقدمه عن المضخات � 

األنواع المختلفه للمضخات � 

نظرية عمل المضخات � 

حاالت عملية � 



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: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

يرجى ت�شجيلي في  .1

)الم�صخات وال�صواغط : ت�صغيل و�صيانة وا�صتك�صاف الأخطاء واإ�صالحها ®(

Pumps and Compressors: Operation, Maintenance and Troubleshooting

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


