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أهداف البرنامج:

شرح أهمية التعرف على برمجة وتوثيق الصيانه المتكامله بالحاسب االلى.	 

توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه فى نظم ادارة الصيانة بالحاسب االلى.	 

توعية المشاركين بأهمية تطبيق الحاسب االلى فى الصيانة المتكاملة.	 

تدريب المشاركين على أساليب تطبيق برمجة وتوثيق الصيانة بالحاسب االلى.	 

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تطبيق نظم الصيانة بجميع أنواعها باستخدام الحاسب االلى	 

الوحدة االولى:

مفاهيم نظم الصيانة وتطبيقاتها بالحاسب األلى

األنظمـة الحديثة للصيانة بالحاسب االلى. �
أنظمة الصيانة بالحاسب االلى وأنواعها المختلفة �
أهمية استخدام الحاسب االلى فى الصيانة   �
أهمية التطبيق السليم للصيانة بالحاسب األلى �
حاالت عملية �

الوحدة الثانية:

الطرق الحديثة لتخطيط عمليات الصيانه بالحاسب االلى

اسـتخدامات الحاسـب اآللي في عمليات تخطيط أعمال الصـيانة   �
تخطيط أعمال الصـيانـة الدورية والتوقعية  بالحاسب االلى �
حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة  بالحاسب االلى �
حصر قطع الغيار الالزمة �
توفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة المتكاملة �

حاالت عملية �

الوحدة الثالثة:

أساليب حصر واكتشاف األعطال وتالفى حدوثها

األعطال وأنواعها وكيفية مواجهتها �
األساليب العلمية لحصر األعطال باستخدام الحاسب االلى. �
تحليل مسببات األعطال باستخدام الحاسب االلى �
المعدات المستخدمة في تشخيص أعطال اآلالت �
طرق إختبار المعدات واآلالت وأساليب اإلكتشاف المبكر للعيـوب �

حاالت عملية �

الوحدة الرابعة:

دور الحاسب اآللي في برمجة وتوثيق أعمال الصيانة

تدريبات عملية على الحاسب اآللي في أعمال برمجة وتوثيق اعمال الصيانه �
تخطيط وإدارة قطـع الغيـار بالحاسب اآللي �
التدريب على برامج جاهزة مختلفة للصيانة باستخدام الحاسب اآللي �
إعداد برنامج لبرمجة وتوثيق أعمال الصيانه  باستخدام الحاسب اآللي �

حاالت عملية �

الوحدة الخامسة:

مراجعة أعمال الصيانة وبرامجها

مراجعة  أعمال الصيانة المتكاملة والتخطيط لها �
المعايير الحديثة المسـتخدمة في عمليات المراجعة على الصـيانة �
تحديد األولويات في ضـوء الميزانيات المتاحه ألعمال الصيانة �
األسـاليب الكمية المسـتخدمة في تخطيط الصـيانة باستخدام الحاسب االلى �
النظم العلمية والعملية للرقابة على أعمال الصـيانة   �
مراجعة ومتابعة أعمال الصيانة وبرامجها �
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 :........................)برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي ®( 

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.


