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المحتويات األساسية:

التقنيات الحديثة للصيانة اإلنتاجية الشاملة ®

المقدمة:
تعد الصيانة اإلنتاجية الشاملة أحدى النظم اإلدارية التي بدأت في اليابان ثم انتشرت في 
 Total Productive  العالم خالل العشرين عاما الماضية. فالصيانة اإلنتاجية الشاملة

)Maintenance )TPM

نظام شامل للتعامل مع المعدات. وقد ظهرت نتيجة للحاجة الى دمج الصيانة مع عملية 
الصيانة  تتضمن  للعمل.  المعدات  جاهزية  على  واألبقاء  اإلنتاجية  لتحسين  التصنيع 
الذاتية، التحسين المستمر،  للصيانة اإلنتاجية الشاملة ثمانية مبادئ تتمثل ب )برنامج 
اإلنتاجية  الصيانة  مكتب  التدريب،  الصيانة،  جودة  المخططة،  الصيانة  الكايزن، 
أن  يمكن  الشاملة  اإلنتاجية  الصيانة  تطبيق  إن  والبيئة(.  والصحة  والسالمة  الشاملة، 
يحقق العديد من المزايا منها: زيادة فاعلية المعدات ، تطبيق برامج الصيانة الوقائية 
والتنبؤية، تحقيق الصيانة الذاتية من خالل قيام المشغلين ببعض أعمال الصيانة، تشجع 
على قيام مجموعات من العاملين بدارسة مشاكل المعدات وبيئة العمل وأيجاد حلول 
لتلك المشاكل، تحسين بيئة العمل وبالتالي تقليل حوادث العمل، وخلق مستوى من الثقة 

والتعاون بين العاملين، وغيرها من المزايا.

أهداف البرنامج:
w  تعريف المشاركين بأهمية إدارة أعمال الصيانه الشاملة فى تعظيم االنتاجيه وتقليل

التكاليف وطول عمر المعدات من خالل مشاركة جميع العاملين بالمؤسه.
w  المعدات وادارة  تشغيل  اقتصاديات  تعظيم  بمفاهيم  المشاركين  وتعريف  توضيح 

والحفاظ عليه بكفاءه أطول فتره ممكنه.
w التعرف على تطبيق الصيانه الشاملة فى نظام ادارة الجوده الشامله
w اكساب المهارات الالزمه على ادارة الصيانه الشاملة ومنع التلوث والحوادث
w :التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل فى المواضيع التاليه

أنواع الصيانه الشاملة وكيفية التخطيط لها «
تحديد متطلبات الصيانه الشاملة «
كيفية تطبيق الصيانه الشاملة وفق أفضل التقنيات «
دور أفراد الصيانه فى دعم وتدريب المشغلين «
الصيانه الشاملة وأهميتها فى تطبيق نظام ادارة الجوده الشامله «
أهمية الصيانه الشاملة فى منع الحوادث والتلوث «
متطلبات انشاء نظام الصيانه الشاملة وفق أفضل التقنيات «
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الوحدة االولى:
مقدمه عن الصيانه الشاملة

w مقدمه عن التطور التاريخى للصيانه
w التعريف بالصيانه وأنواعها ومميزات كل نوع
w كيفية انشاء منظومة الصيانه الشاملة وفق أفضل التقنيات
w أهمية الصيانه الشامله فى تحسين كفاءة االنتاج والحفاظ على المنشات
w تحسين عمليات التشغيل بتطبق عمليات الصيانة الشامله
w حاالت عمليه

 

الوحدة الثانية:
تخطيط وتصميم وبناء نظام عمليات الصيانه الشاملة

w األنواع المختلفه للصيانه الشامله * المفهوم األساسى للصيانه المخططه
w طرق تنفيذ الصيانه المخططه * أنشطة الصيانه المخططه
w الصيانه التنبؤيه وكيفية تطبيقها * حاالت عمليه

الوحدة الثالثة:
تطبيق نظم الجوده فى الصيانه الشاملة

w التطبيقات الحديثه لنظم إدارة الصيانه الشامله
w التوعيه بمفاهيم نظم ادارة الجوده الشامله
w أهمية الصيانه فى تطبيق نظام ادارة الجوده الشامله
w بناء النظام والتشغيل والصيانة
w كيفية مراجعة وتقييم نظام الصيانه الشاملة ونظام ادارة الجوده الشامله
w حاالت عمليه

الوحدة الرابعة:
عمليات الصيانه الشاملة

w تطبيق المراحل االداريه فى عمليات الصيانه | مفهوم دورة حياة االله
w اإلجراءات الحديثه ألعمال الصيانة الشامله
w طرق تنفيذ ضبط المعدات للمرحله األوليه
w أهمية تنمية مهارات العاملين باالنتاج والصيانه
w حاالت عمليه

الوحدة الخامسة:
ادارة اعمال الصيانة الشاملة وفق أفضل التقنيات

w دوراإلدارةفيتحديدالعمالةالفنية والتخطيطألعمااللصيانة
w تحديداألولوياتفيضوءالميزانياتالمتاحةوالحاجة إلىتخطيطوإدارةالصيانة
w تخطيطوإدارةقطعالغياروالرقابةعلىمخازنقطعالغياروفحصأرصدتها
w التصنيعالمحلىلقطعالغيارمعالحفاظعلىالجودة
w تحسين وتطوير أعمال الصيانة الشامله وفق أفضل التقنيات
w حاالت عمليه



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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 :........................)التقنيات الحديثة للصيانة اإلنتاجية الشاملة ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


