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المقدمة:
نتيجة للتطور التكنولوجى السريع فى كافة المجاالت الصناعية ظهرت العديد من الطرق إلدارة عمليات الصيانة ومن أهم هذه الطرق ”إدارة الصيانة بإستخدام أسلوب الصيانة ذات 
الموثوقية المركزية”، ولتطبيق هذه الطريقة يوجد العديد من األساليب المختلفة، وتعتبر عملية إختيار الطريقة المثلى من أهم المشاكل التى تواجه مسئولى إدارة عمليات الصيانة. فى 
هذا البرنامج سيتم دراسة مبادىء وأهداف هذه الطريقة وكذلك العوامل المؤثرة على نجاحها مع مقارنة الطرق المختلفة للتطبيق موضحين ما بها من مميزات وعيوب. تم إقتراح 

طريقة جديدة تجمع بين مميزات هذه الطرق محاولًة تفادى العيوب الموجودة بها بحيث يمكن تطبيقها على المجاالت الصناعية المختلفة.

أهداف البرنامج وورشة العمل :
	wالتعرف على هندسة الصيانة والموثوقية
	wشرح وتوضيح أهمية التعرف على موثوقية األنظمة
	wتوضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه فى تحسين موثوقية األنظمة
	wتوعية المشاركين بأهمية تطبيق موثوقية أنظمة الصيانة
	wتقنيات التنبؤ والمتابعة وهندسة الصيانة والموثوقية
	wتدريب المشاركين على أساليب تطبيق تشغيل وتحسين موثوقية األنظمة
	wالتدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تقنيات التنبؤ والمتابعة وتشغيل وتحسين الكفاءة والموثوقية

الوحدة األولى:
 أنواع الصيانة

	wPlanned maintenance الصيانة المخططة

	w   الصيانة الغير المخططة
Unplanned maintenance

	wPreventive maintenance الصيانة الوقائية

	w   الصيانة التصحيحية
Corrective maintenance

	wRunning maintenance الصيانة أثناء العمل

	wShut down maintenance الصيانة التوقفية

	wmaintenance Predictive الصيانة التوقعية

الوحده الثانية :
نظم تطبيق تقنيات التبؤ والمتابعه وهندسة 

الصيانة احلديثة

	w األنظمـة الحديثة فى تقنيات التنبؤ والمتابعه
للصيانة.

	wأنظمة الصيانة وتقنياتها الحديثة

	wأنواع التقنية الحديثة للصيانات المختلفة

	wأهمية التطبيق السليم للصيانة

	wتقنيات التنبؤ والمتابعة وهندسة الصيانة الحديثة

	wحاالت عملية

الوحده الثالثة :
هندسة الصـيانة والموثوقية وأنواعها

	wالصيانة الوقائيـة وطرق تطبيقها
	wالصيانة العـالجيـة وكيفية منع األعطال
	wالصـيانة التوقفية وأزمنة التوقف
	wالصيانة الـدوريـة وطرق تخطيطها
	wكيفية تطبيق موثوقية الصيانة
	wحاالت عملية

الوحده الرابعه:
الطرق احلديثة لتخطيط عمليات الصيانه

	wتخطيط أعمال الصـيانـة الدورية والتوقفية
	w حصـر التوقفات المخططة وعمليات الصـيانة

األسـبوعية
	w حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة

الوقائية
	wحصر قطع الغيار الالزمة
	wتوفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة
	wحاالت عملية

الوحده الخامسة:
تشغيل موثوقية األنظمة ورفع كفائهتا

	w. األساليب العلمية لتشغيل موثوقية األنظمة
	wمقاييس تشغيل موثوقية األنظمة

	wتطبيق موثوقية األنظمة والمعدات
	wتطبيق موثوقية األنظمة والمعدات
	wالمعدات المستخدمة في تشغيل موثوقية األنظمة
	wحاالت عملية

الوحده السادسة:
تطبيق المعولية ىف انظمة وهندسة الصيانة

	wالمعايير القياسية لتطبيق المعولية
	w / نظـم المعلومات في الصـيانة ) المكونات

الوظائف (
	w الطرق الحديثة لتنظيم وتنفيذ برامج المعولية فى

الصيانة
	wتطبيق المعولية فى األنظمة والمعدات
	wحاالت عملية

الوحدة السابعة:
طرق مراجعة وحتسني كفاءة هندسة الصيانة 

والموثوقية

	w النظم العلمية والعملية للرقابة على موثوثية أعمال
الصـيانة

	w.تقييم موثوقية األنظمة والمعدات
	w.مراجعة موثوقية األنظمة والمعدات
	w.قياس أداء وفعالية موثوقية األنظمة والمعدات
	wطرق تحسين موثوقية األنظمة والمعدات
	wحاالت عملية



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 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

التــاريــخ : ..........................)أفضل الممارسات في الصيانة والموثوقية ®(

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 

	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: 

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.


