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المقدمة:
ومنها  بالكفاءة  متعلق  هو  ما  منها  المشاكل،  من  أنماط  عّدة  الصيانة  إدارة  تعترض 
الطرق  أحيانًا  تعجز  المشاكل  وهذه   ، والوقت  الموارد  وهدر  بالجودة،  متعلق  هو  ما 
و  أحيانا  التقليدية  غير  الحلول،  عن  البحث  إذًا  بد  فال  حّلها،  عن  التقليدية،  والمألوفة 
إلى  أحد  يسبقه  ولم  قبل،  ذي  من  مألوف  غير  نسق  على  لحّلها  إبداعية  حلول  ابتكار 
استخدامها. ومن عناصر الطرق اإلبداعية في حّل المشكلة التفكير الجدي في المشكلة، 
وتحليل عناصرها، ووضع الحلول بناًء على عناصرها المكّونة لها. واستنتاج العبر من 
حلول سابقة، بمعرفة أسباب الفشل في حّلها، لعدم تكرار ذات األخطاء، والبحث عن 
بدائل أخرى. وحسن مخاطبة صاحب المشكلة. واستثمار ما لديه من عناصر إيجابّية، 
وتقويتها، وتنميتها. ووضع قائمة بالحلول المتاحة، وتحليلها، ، ثّم اختيار أفضلها وأنسبها 
واعتماد مبدأ الحوار وضرورة سماع وجهة نظر صاحب المشكلة، وحتى آخر لحظة 
وإيجاد خارطة ذهنية، تصل بين عناصر المشكلة، وتلك المكّونة للحل، وبحث كّل ذلك 
ذهنيًا، قبل إنزاله على أرض الواقع وتسجيل مالحظات باستمرار لمراحل تطّور الحّل، 

ومدى االستجابة من عدمها.

أهداف البرنامج:
w التعرف على طرق تطبيق الكفاءة في إدارة الصيانة

w .شرح وتوضيح أهمية التعرف على كيفية حل المشكالت

w . توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثة إدارة الصيانة

w .توعية المشاركين بأهمية تطبيق الكفاءة فى إدارة الصيانة

w .تدريب المشاركين على األساليب الحديثة فى اتخاذ القرارات

w  التدريب والمناقشة من خالل ورش العمل على تقنيات إدارة الصيانة وحل المشكالت

واتخاذ القرارات

الوحده األولى:

نظم تحقيق الكفاءه فى إدارة الصيانة

w .األنظمـة الحديثة فى إدارة للصيانة
w أنظمة الصيانة وتقنياتها الحديثة
w أنواع التقنية الحديثة للصيانات المختلفة
w أهمية التطبيق السليم إلدارة الصيانة
w تقنيات تطبيق الكفاءه والمتابعة فى إدارة الصيانة
w حاالت عملية

الوحده الثانية:

طرق تطبيق إدارة الصـيانة الحديثه

w الصيانة الوقائيـة وطرق تطبيقها
w الصيانة العـالجيـة وكيفية منع األعطال
w الصـيانة التوقفية وأزمنة التوقف
w الصيانة الـدوريـة وطرق تخطيطها
w كيفية تطبيق إدارة الصيانة الحديثه
w حاالت عملية

الوحده الثالثه:

الطرق العلميه والعمليه فى حل المشكالت

w التخطيط لحل المشاكل
w .الطرق العلميه والعمليه لتحليل المشاكل
w مراحل حل المشكالت ومنع تكرار حدوثها
w التقارير واإلجراءات التصحيحيه لحل المشكالت
w حاالت عمليهمراحل وخطوات إتخاذ القرارات

الوحده الرابعه:

خطوات صنع القرارات

w المراحل المختلفه إلتخاذ القرارات
w مسئولية إتخاذ القرارات
w إتخاذ القرارات المبنيه على الحقائق
w متابعة تنفيذ القرارات وتقويمها
w حاالت عملية

الوحده الخامسة:

رفع كفاءة إدارة الصيانة وحل المشكالت وإتخاذ القرارات

w طرق تطوير عمليات إدارة الصيانة 
w تحديث إجراءات عمليات إدارة الصيانة
w تحليل وتحسين بيانات أعمال إدارة الصيانة
w تحقيق الكفاءة الفعليه فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات
w التحسين المستمر فى إدارة وتطوير نظم الصيانة
w 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:

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 :........................)المهارات اإلدارية والفنية لمسئولي الصيانة - المستوى المتقدم ®( 

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.


