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مفاهيم الصيانة اإلنتاجية الاشملة: 
w التطور التاريخي لعلوم الصيانة
w تعريف الصيانة الشاملة والتعرف على إنجازاتها
w انشاء النظام التمهيدي للصيانة الشاملة

المفاهيم اليابانية للمبادئ األولية يف حتسني الكفاءة الكلية 
لإلنتاج: 

w ماذا يعني تحسين كفاءة اإلنتاج
w عوامل الفقد الرئيسية التي تعوق كفاءة التحسين
w هيكل الفقد
w خطوات تحسين كفاءة اإلنتاج

طرق تنفيذ الصيانة المخططة، الدورية والتنبؤية: 
w المفهوم األساسي للصيانة المخططة
w طرق تنفيذ الصيانة المخططة
w أنشطة الصيانة المخططة
w الصيانة التنبؤية

طرق تطبيق المرحلة اإلدارية األولية: 
w مفهوم دورة حياة اآللة
w مفهوم تطبيق صيانة المنع
w طرق تنفيذ ضبط المعدات للمرحلة األولية

تنمية مهارات العاملني باإلنتاج والصيانة: 

w أهمية تنمية مهارات العاملين باإلنتاج والصيانة
w المفاهيم األساسية للتعليم والتدريب
w طرق تنمية المهارات

تطبيق الصيانة اإلنتاجية الاشملة يف اإلدارة اإلرشافية واإلدارات 
الغري مبارشة: 

w أهمية الصيانة الشاملة على مستوى المنظمة
w مفهوم الصيانة الشاملة في المنظمة
w طرق تطبيق صيانة الشاملة في المنظمة

المجموعات الصغرية ألنشطة إدارة الصيانة اإلنتاجية الاشملة: 

w خصائص المجموعات الصغيرة ألنشطة إدارة الصيانة الشاملة
w األغراض من تشغيل مجموعات األنشطة للصيانة الشاملة
w دور مجموعات ألنشطة في كل مستوى بالمنظمة

إناشء قواعد منع احلوادث ومنع التلوث: 

w إدارة األمان / الصحة المهنية / البيئة في الصيانة اإلنتاجية الشاملة

المحتويات األساسية:

مقدمة :
تعتبر الصيانة اإلنتاجية الشاملة والصيانة المعتمدة علي الموثوقية بأنها برامج للصيانة 
لتقليل  البشرية  والموارد  للمعدات  الجذرى  إلى اإلصالح  ويهدف  الشركة،  كل  يشمل 
وتحسين  العيوب(  وكذلك  الكفاءة  وضعف  التوقفات،  تشمل  )التى  المعدات  خسائر 
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

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

التعامل مع  تخطيط وتطبيق الصيانة الشاملة .

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

هذا البرنامج .

اهداف البرنامج :
w  والجودة واألداء  اإلنتاجية  تعظيم  في  الشاملة  اإلنتاجية  الصيانة  دور  توضيح 

)APU( للمعدات من خالل مشاركة جميع العاملين
w  التعرف على وسائل تحسين إنتاجية اآللة ووسائل عملها وصيانتها لرفع الجودة

واإلنتاجية
w إكساب مفاهيم تعظيم اقتصاديات تشغيل وإدارة المعدات طوال فترة حياتها
w التعرف على كفاءة استخدام معدات اإلنتاج
w فهم ألهمية منع التلوث والحوادث من خالل علم الصيانة اإلنتاجية الشاملة
w التعرف على أهمية إنشاء نظام صيانة شامل داخل المنظمات اإلنتاجية
w وتشمل الورش المواضيع التالية
w TPM أعمدة الصيانة الكلية
w TPM تحديد متطلبات الصيانة الكلية
w دور أفراد الصيانة في دعم وتدريب المشغلين
w الصيانة الذاتية
w منع الحوادث والتلوث
w TPM متطلبات إنشاء نظام الصيانة الكلية
w TPM كيفية تطبيق صيانة الكلية

الفئات المستهدفة :  
w المهندسين والمشرفين على الصيانة
w .مهندسو التشغيل والعمليات الصناعية
w الفنيون المتخصصون في الصيانة الميكانيكية
w المهندسون والفنييون العاملون في اقسام الصيانة
w المتخصصون في الصيانة المعتمدة علي الموثوقبة
w القائمون بأعمال الكشف عن أسباب األعطال



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

 )® TPM التــاريــخ :........................)تخطيط و جدولة أعمال 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.


