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أحدث اساليب تدقيق الصيانة وقياس األداء ®
التحسين المستمر، والتقنيات الحديثة لتنفيذ ممارسة الصيانة على مستوى عالمي
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محتويات البرنامج :-
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اهداف البرنامج :
يهدف البرنامج الى تطوير مهارات مديرو ومشرفي التشغيل والصيانة واإلنتاج والمهندسين والمهمتين في مجال أعمال الصيانة وفق احدث منهجياتها ، فضال عن التعرف علي 

األساليب الحديثة لبرمجة وجدولة وتخطيط أعمال الصيانة وكيفية تحليل الحوادث وعمل نظام للمعلومات متعلق بعمليات الصيانة   وكذلك التعرف علي نظم المراقبة علي مخزون 

قطع الغيار ، وأعمال الفحص الفني الحديثة واألساليب المتطورة في معالجة البيانات وكيفية التعامل معها وترشيدها لخدمة أعمال الصيانة واستنتاج المؤشرات الضرورية ، 

باالضافة الي التعرف علي دور الفحص الفني في تخطيط وبرمجة وتنظيم أعمال الصيانة فضال عن كيفية تحليل الحوادث .

موجه إلى :
مديرو الصيانة والتشغيل واإلنتاج والمهندسين والمشرفين والفنيين العاملون في مجال المؤسسات الصناعية والخدمية والمهتمين بالتعرف علي األساليب الحديثة في مجال ادارة 

تنظيم وبرمجة وجدولة أعمال الصيانة لزيادة فعاليتها من الناحية العملية واالقتصادية .

الوحدة األولى:

	w استراتيجيات الصيانة   المفهوم   األهمية

	w  دورات الصيانة وعمليات التصحيح لها

	w  تقسيمات الصيانة  وأنواعها  الصيانة التنبؤية   الوقائية   العالجية   التصحيحية

	wالفرق بين الصيانة المركزية والالمركزية وأسس التطبيق

الوحدة الثانية:

	w  االساليب الحديثة لتحليل االعطال   اجهزة القياس المستخدمة

	w  اساليب تحديد تكاليف الصيانة والمقارنة بينها

	w  اساسيات عملية التخطيط والتنظيم العمال الصيانة

	wكيفية انشاء نظام معلومات متكامل في مجال الصيانة

الوحدة الثالثة:

	w  دور نظم المعلومات في تخطيط وتنظيم عمليات الصيانة

	w  عمليات الحفظ والتبويب لعمليات الصيانة   كروت الصيانة

	w  االساليب الحديثة لمعالجة البيانات وكيفية التعامل مع البيانات العملية

	w اساليب تحديد العمر االفتراضي للمعدة

الوحدة الرابعة:

	w  االساليب الحديثة لمراقبة المخزون وتنظيم حركة قطع الغيار

	w  تطبيقات الحاسب اآللي في تخطيط وتنظيم اعمال الصيانة

	wالفحص الفني   االنواع   االختبارات  ودوره في تنظيم وتخطيط أعمال الصيانة

 

الوحدة الخامسة:

	w  االمن الصناعي والهندسي في مجال  الصيانة ودوره في رفع كفاءة اعمال الصيانة

	w  االساليب الحديثة لتقييم وقياس كفاءة آداء اعمال الصيانة

	wحاالت عملية



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحًا 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  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

1. يرجى تسجيلي في

)أحدث اساليب تدقيق الصيانة وقياس األداء ®( 
التحسني املستمر، والتقنيات الحديثة لتنفيذ مامرسة الصيانة عىل مستوى عاملي

التــاريــخ : ..........................

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.


