
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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:

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.

البرنامج المتقدم في
تخطيط وجدولة ومراقبة أعمال الصيانة ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

البرنامج المتقدم في
تخطيط وجدولة ومراقبة أعمال الصيانة ®

أهداف البرنامج وورشة العمل :
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

شرح التحديات واألهداف التي تواجه مؤسسات الصيانة اليوم �
إظهار أهمية وجود نظام لطلبات اجراء الصيانة واستخدام تقنيات لتقدير الوقت وأولويات المهام �
إعداد برنامج الصيانة الوقائية �
تطبيق أساليب إدارة المشاريع إلدارة أنشطة الصيانة الرئيسية وايقاف التشغيل �
استخدام تقنيات ميزانية رأس المال لتقييم نفقات الرأسمالية للصيانة �
فهم كيفية المحافظة على مستويات المخزون األمثل لقطع الغيار لضمان استمرارية العمل �
اعداد مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( الصحيحة لتقييم وتحسين األداء في مجال الصيانة �
التدريب العملى على حاالت عملية للمنهجيات الحديثه فى برمجة أعمال الصيانة �
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على المنهجيات الحديثه فى تخطيط وتنظيم وبرمجة أعمال الصيانه �

المقدمة :
يعتبرتخطيط وجدولة الصيانة من الخطوات األولى المطلوبة نحو تحقيق األهداف التي يحتاج كل قسم صيانة إلى تحقيقها. ولكن تخطيط وجدولة الصيانة ال يحتاج فقط الى استخدام 
برامج إدارة المشاريع لجدولة المهام بل إلى ضمان توفير جميع الخدمات اللوجستية كاشراك التقييم المالي في مبادرات الصيانة. بعد االنتهاء من التخطيط السليم يتم االنتقال الى 
ضمان تنفيذ جميع أوامر العمل وفقا لخطة تتماثل مع المبادئ التوجيهية في الصحة والسالمة والبيئة )HSE( وسياسات وإجراءات الشركة. في هذه الدورة التدريبية المقدمة من 

يوروماتيك، سيتم مناقشة التقنيات المختلفة التي تساعد في التخطيط والجدولة والمراقبة والتحكم الخاصة بالصيانة.
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الوحده األولى :
الطرق الحديثه فى تخطيط وتنظيم أعمال الصيانة

المنهجيات الحديثة لتخطيط عمليات الصيانة �
كيفية برمجة أعمال الصيانة �
المعايير األساسية لعمليات لتخطيط وتنظيم أعمال الصيانة �
طرق تحسين االداء فى عمليات الصيانة �
حاالت عملية �

الوحده االثانيه :
المعايير العلميه لتخطيط وتنظيم أعمال الصيانة

الطرق الحديثة لتخطيط أعمال الصيانة �
معايير تقييم أداء عمليات الصيانة �
تقييم ومراجعة وتنفيذ خطط الصيانة �
تطبيق جودة األداء فى تخطيط وجدولة عمليات الصيانة �
حاالت عمليه �

الوحده الثالثه :
تقنيات تنظيم وبرمجة أعمال الصيانة

تقنيات تنظيم وبرمجة أعمال الصيانة �
تحديث إجراءات مراقبة أعمال الصيانة �
تحليل وتحسين بيانات أعمال الصيانة �
إجراءات تنظيم وبرمجة أعمال الصيانه �
التحسين المستمر فى تنظيم وجدولة أعمال الصيانة �
حاالت عمليه �

الوحده الرابعه :
إستخدام الحاسب االلى فى تخطيط وجدولة أعمال الصيانة

طرقتخطيط أعمااللصيانةباستخدام الحاسب االلى �
تخطيط وجدولة قطع الغيار والمواد �
طرق حساب متطلبات الشراء من قطع الغيار والمواد �
كيفية توفير قطع الغيار الالزمة فى الوقت المناسب �
أساليب توفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة �
حاالت عملية �

الوحده الخامسه :
المنهجيات الحديثه فى الرقابة على تنفيذ أعمال الصيانة

المعايير الحديثة فى مراجعة الخططالتنفيذيه للصيانة �
مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة بجميع أنواعها �
متابعة تنفيذ التخطيط االستراتيجى للصيانة �
األسـاليب الكمية المسـتخدمة في مراجعة تخطيط  وتنفيذ أعمال الصيانة �
النظم العلمية والعملية للرقابة على أعمال الصـيانة �
مراجعة ومتابعة التخطيط اإلستراتيجى لعمليات الصيانة �
حاالت عمليه �



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)البرنامج المتقدم في تخطيط وجدولة ومراقبة أعمال الصيانة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


