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مقدمة :
والصيانة وخصوصًا عند  التشغيل  في مجالي  هامًا  دورًا  القيمية  الهندسة  تقنية  تلعب 
في  التشغيل  وطاقم  التشغيل  إدارة  التشغيل،  لعمليات  بدائل  إيجاد  في  إبداعيًا  التفكير 
الغير  والمصاريف  الهدر  من  والتقليل  التقليدية  الطرق  محل  وإحاللها  المحطات 
ضرورية وكذلك التفكير في أساليب وإجراءات تحول دون االستخدام الغير مبرر لقطع 
الغيار والنظر في مدة استهالكها وعمرها الزمني وتحملها لألجواء المناخية الصعبة 
واللجوء دائمًا إلى طرق وأساليب أكثر مرونة وأفضل تكلفة وبالذات على طول عمر 
Life Cyrcle Costing( حيث  هنا  يسمى  ما  أو  المشروع  ) دورة حياة  المشروع 
تكون التكلفة عالية إذا لم يتم النظر في البدائل وخصوصًا في مسالة الصيانة الدورية 

للمنشأة.

ومن شأن هذه التقنية أن تركز على األنظمة البديلة Systems وبالذات من ناحية إدارة 
 Values للصمامات  أرخص  بديل  إيجاد  منها على  أكثر  والصيانة  التشغيل  محطات 
هذه  أهمية  كانت  هنا  سابقتها، ومن  أيضًا عن  أهمية  تقل  والتي ال   Pipes واألنابيب 
والكهرباء  والبتروكيماويات  التحلية  مجاالتها  في  والصيانة  التشغيل  لمهندسي  التقنية 

والصناعات التحويلية وغيرها، إليجاد بدائل لنظام التشغيل.

أهداف البرنامج:
يهف البرنامج إلى:

w توعية المشاركين بأهمية الهندسة القيمية

w توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه لتطبيق الهندسة القيمية

w توعية المشاركين بأهمية تطبيق الهندسة االقيمية فى أعمال التشغيل والصيانه

w  القيمية فى أعمال التشغيل تدريب المشاركين على حاالت عملية لتطبيق الهندسة 
والصيانه

w  الهندسة المتقدمة فى  التكنولوجيا  العمل على  التدريب والمناقشه من خالل ورش 
القيمية وأليات تطبيقها فى أعمال التشغيل والصيانه

الوحده األولى :

التقنيات الحديثه للهندسة القيمية

w مقدمة عن الهندسة القيمية

w مدى الحاجة لتطبيق الهندسة القيمية

w مراحل تطور الهندسة القيمية

w الهندسة القيمية وتطوير أعمال التشغيل والصيانه

w حاالت عملية وورش عمل

الوحده الثانية :

أهداف الهندسة القيمية

w طرق وضع اهداف الهندسة القيمية

w أنواع التخطيط لعمليات الهندسة القيمية

w أسباب التكلفات الغير ضرورية

w متى يمكن تطبيق الهندسة القيمية

w الميزانية ومنهاج البرنامج

w حاالت عمليه وورش عمل

الوحده الثالثه :

التخطيطالجيد ألعمااللهندسة القيمية

w وضع الخطط الالزمة للعمل والتطوير
w متابعة تنفيذ الخطط واألداء
w تقدير القيم الصحيحة فى األداء والتنفيذ
w تحليل البيانات
w المهارات االبتكارية
w حاالت عمليه وورش عمل

الوحده الرابعة :

تطبيق الهندسة القيمية فى أعمال التشغيل والصيانهالطرق الصحيحة لتطبيق 
الهندسة القيميه فى أعمال التشغيل والصيانه

w األساليب العلمية لحصر أعمال التشغيل والصيانه
w تحليل أعمال التشغيل والصيانه باستخدام الهندسة القيميه
w أساليب الهندسة القيميه فى تقدير تكاليف التشغيل والصيانه
w دمج الهندسة القيمية بتكنولوجيا أعمال التشغيل والصيانه
w حاالت عملية

الوحده الخامسة :

تقنية الهندسة القيمية فى تطوير أعمال التشغيل والصيانه

w تطبيق الهندسة القيمية فى تطوير أعمال التشغيل والصيانه
w مراجعة وتحليل أعمال التشغيل والصيانه
w تحليل وظائف التشغيل والصيانه باستخدم الهندسة القيمية
w تحقيق أفضل تكلفة على أعمال التشغيل والصيانه
w تطوير أنظمة التشغيل والصيانة
w حاالت عملية وورش عملية



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة ®( 

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.


