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المحتويات األساسية:
Programme Introduction : مقدمة

تعتبر الصيانة اإلنتاجية الشاملة والصيانة المعتمدة علي الموثوقية بأنها برامج للصيانة يشمل كل الشركة، ويهدف إلى اإلصالح الجذرى للمعدات والموارد البشرية لتقليل خسائر 
المعدات )التى تشمل التوقفات، وضعف الكفاءة وكذلك العيوب( وتحسين الفعالية الكلية للمعدة OEE Overall Equipment Effectiveness كذلك يعرف بأنه مدخل مبتكر 

للصيانة لتعظيم فعالية المعدات، وإلغاء األعطال ونشر مفهوم الصيانة الذاتية بواسطة المشغل خالل العمل اليومى، لكل العمالة بالشركة.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلي ترسيخ المعلومات والمفاهيم الخاصة باالتجاهات الحديثة في تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة  ويركز علي المفردات المستعملة عند التعامل مع  
تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة .

إن هذا البرنامج يعتمد علي العلوم المتقدمة للصيانة الحديثة على جميع المستويات وبمسؤولية جميع العاملين واالقسام المختلفة بالمؤسسات االنتاجية وحتى الخدمية أيضا .التخطيط 
الجيد المبني على المعلومات الدقيقة والمناسبة لظروف العمل و تطوير اجراءات الصيانة مع استخدام برامج الحاسب اآللي لتتطابق مع نظم الجودة الشاملة . لقد أدى تطبيق الصيانة 
الحديثة المخططة الى تحسين العمليات االنتاجية  من خالل تحسين كفاءة وصيانة المعدات واالالت وكذلك االفراد والتدريب المستمر لهم على مستوى قطاع الصيانة وقطاع االنتاج 

والعمليات واالهتمام بهم والحفاظ عليهم من المخاطر والسيطرة على التلوث البيئي وهذا مايتم ايضاحه والتدريب عليه من خالل هذا البرنامج .

Who Should Attend?  : المستفيدون من الحضور
يوصي بحضور هذا البرنامج التدريبي والذي يقدمه كل المشتغلون والمهتمون   بتخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة   ويشمل ذلك كل من :

w مهندسو الصيانة الميكانيكية
w مهندسو التشغيل والعمليات الصناعية
w الفنيون المتخصصون في الصيانة الميكانيكية
w المشغلون لمعدات الحقل
w مهندسي والفنييون العاملون في الصيانة التنبؤية
w المتخصصون في الصيانة المعتمدة علي الموثوقبة
w القائمون بأعمال الكشف عن أسباب األعطال

أهداف البرنامج:

يركز البرنامج علي تقديم برنامج تدريبي متعمق ويشمل النواحي النظرية والعملية بشكل متوازن بغرض إعداد متخصص في مجال االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطبيق الصيانة 
الشاملة.

تم تصميم هذا البرنامج لتوعية المشاركين بأهمية االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة  في تعظيم االنتاجية وتقليل التكاليف وطول عمر المعدات  والحفاظ عليها 
بكفاءه أطول فترة ممكنة ومن خالل جلسات المناقشة والحوار سيتم توضيح وتعريف المشاركين بمفاهعيم وتعظيم اقتصاديات تشغيل وادارة المعدات والحفاظ عليها أطول فترة 
ممكنة من خالل التعرف على تطبيق الصيانة المخططة والوقائية في نظام ادارة الجودة الشاملة واكساب المهارات الالزمة على التخطيط الجيد للصيانة  ومنع التلوث والحوادث.

Training Methodology | منهجية التدريب
سوف يتيح البرنامج للمشاركين إجراء مناقشات وتبادل األراء لخلق جو من النشاط و التفاعل بين المشاركين من خالل عرض بعض الحاالت العملية لترسيخ وتحسين جودة 
المعلومات الذي يتناولها البرنامج ، كما يتم تبادل المعرفة ومناقشة اآلراء واالستفسارات. سيزود البرنامج الحضور بالمادة العلمية المعدة وعها حاالت دراسية مع حلول لها. أيضا 
يستطيع المشاركين إحضار بيانات أو حاالت حقيقية من واقع عملهم لمناقشتها وتحليلها ووضع توصيات بناء علي ماتم دراسته خالل البرنامج.. تستخدم اللغة العربية  أو اللغة 

اإلنجليزية حسب رغبة المتدربين.

Programme Summary | ملخص البرنامج
يتم تطبيق العديد من أنواع الصيانة ولكن بدون وجود أسس واضحة ال ختيار األنسب منها ويترك اإلختيار من بينها لالجتهاد الشخصي الغير مبني علي تحليل البيانات الخاصة 
بتاريخ المعدة واألعطال وهذا األسلوب المتبع في العديد من إداراة الصيانة اليحقق أي تقدم أو نجاح ألعمال الصيانة وعلي العكس تزداد األعطال  اإلضطرارية ولذلك فقد تم 
تصميم هذا البرنامج لوضع منظومة علمية الختيار نوع الصيانة المناسب تحت مظلة الصيانة الشاملة والصيانة المعتمدة علي الموثوقية . سيتم أوال التعرف علي الفرق بين األنواع 
المختلفة لألعطال ومراحل األعطال وكيفية التعامل معها بتطبيق النوع المناسب من الصيلنة سواء كانت صيانة إضطرارية أو وقائية أو تنؤية أو إستباقية أو إجراءات أخري غير 

تقليدية من خالل برنامج متكامل  يشمل الصيانة اإلنتاجية الشاملة والصيانة المعتمدة علي الموثوقية.

كما يتم تجديد المراحل الستة األساسية إلدارة برنامج صيانة ناجح ودور كل مرحلة لتحقيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة والصيانة المعتمدة علي الموثوقية. وتحديد البيانات والمدخالت 
لكل مرحلة سواء كانت مرحلة طلب الصيانة ومرحلة التخطيط والجدولة والتنفيذ والتوثيق وتحليل األداء ومؤشرات تحليل األداء ودور كل فرد في هذه المنظومةز كئلك سيتم 
إستخدام الصيانة المعتمدة علي الموثوقية ومن خالل تحليالت إحصائية بإستخدام طريقة وايبل لمعرفة الغالقة بين عمر المعدة ومعدالت األعطال والموثوقبة ومن ثم تحديد قطع 

الغيار الالزمة ومواعيد اإلصالح وقرار إستبدال المعدة أو اإلستمرار في صيانتها.
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الوحدة االولى :
مقدمة

w مقدمة عن البرنامج
w التعرف علي البرنامج والمتدربين وتوقعاتهم من البرنامج
w إمتحان ما قبل الدورة
w مفاهيم   الصيانة اإلنتاجية الشاملة
w مقدمة عن تعريف الصيانة المعتمدة علي الموثوقية
w Maintenance Planning Problems | مشاكل تخطيط وإدارة الصيانة
w  Maintenance Planning in the  First | الصيانة في الجيل األول

Generation
w  Maintenance Planning in the  Second | الصيانة في الجيل الثاني

Generation
w  Maintenance Planning in the  Third | الصيانة في الجيل الثالث

Generation
w ورشة عمل وعصف الذهني

الوحدة الثانية :
 Maintenance Techniques and | طرق وتقنيات الصيانة والتتخطيط

Planning

w Types of Maintenance Techniques | تحديد أنواع وطرق الصيانه
w Unplanned Maintenance | الصيانه الغير مخططة
w Planned Maintenance | الصيانة المخططة
w   كيفية التخطيط ألعمال الصيانة
w  Proper Periodicity of | تحديد معدالت ومستلزمات الصيانه المخططه

Maintenace
w Time Based Maintenance | الصيانة الدورية
w  إختيار الصيانة المثالية وتوقيتها وتكاليفها وتحديد قطع الغيار بإستخدام الحاسب

Computer Aided Maintenance Optimization | اآللي
w جالة دراسية
w تحديد معدات ذات صيانة دورية خاطئة

الوحدة الثالثة :
 Condition Monitoring | الصيانة التنبؤية والنعتمدة علي الموثوقية

and Reliability Based Maintenance

w Predictive Maintenance | )الصيانة التنبؤية الوقائية)كيفية اإلدارة
w الصيانة الوقائيه واثرها على استمرارية المنشأ
w اهمية توفير المعلومات الالزمه لتنفيذ الصيانة الوقائيه
w اهمية توفير المعدات والعماله المدربة واجهزة القياس لتنفيذ الصيانة الوقائيه
w   خطوات الفحص والصيانة الوقائيه المتكاملة  
w Reliability Based Maintenance | الصيانة المعتمدة علي الموثوقية
w Weibull Analysis Technique | تطبيق وايبل لتحليل الصيانة
w فيديو

الوحدة الرابعه :
   Total Productiveإستخدام الصيانة اإلنتاجية الصيانة اإلنتاجية الشاملة

 TPM   - Maintenance |  

w مفهوم الصيانة اإلنتاجية وأهمية تطبيقها
w مبادئ الصيانة اإلنتاجية الشاملة
w دورة حياة المعدات
w دراسة مراحل الفقد في العمليات
w   TPMمراحل إنشاء نظام
w مراحل وأساسيات تطبيق الصيانة الشاملة
w   OEE – Overall Equipment Efficiency   | معـدل فاعليــة الماكينة 
w قياس كفاءة تنفيذ العمليات ومقترحات التطوير
w العائد االقتصادي وأثر التطبيق على اقتصاديات المنشأة
w نموذج من دول أخرى في إدارة الصيانة الشاملة
w تطبيق عملي
w فيديو فيلم تعليمي

الوحدة الخامسة : 
 Total Productive Maintenance | إدارة الصيانة اإلنتاجية الشاملة

Management

w     Stages of Maintenance Planning | خطوات إدارة وتخطيط الصيانه
and Management

w   التخطيط ألعمال الصيانه
w  Maintenance Schedule and | جدولة الصيانة - دور المجدول

Schedular Roles
w Task Prioritazation | تحديد نظام األولويات
w  Maintenance Scheduling using | إستخدام نظام برت لجدولة الصيانة

Critical Path Method and Pert
w Maintenance Sequence | تتابع أعمال الصيانة
w  Maintenance Execution - Supervisory | تنفيذ الصيانة - دور المشرف

Roles
w  Maintenance Documentation and | توثيق أعمال الصيانة والتحكم

work control
w نظام تسجيل المعلومات فى الصيانه
w Work Order System | استخدام اوامر العمل في تسجيل اعمال الصيانه
w إمتحان نهاية الدورة
w أسئلة ومناقشة إنهاء الدورة وحفل توزيع الشهادات وإلتقاط صور جماعية
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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 :...............................................................
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اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

 )® TPM التــاريــخ :........................)االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة

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.


