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مقدمة:
إيعد بناء وتطوير مؤشرات قياس أداء الصيانه أمر فى غاية فى األهمية وهذا يتم عن طريق تحديدأساليب بناء وتطوير األداء و ذالك عن طريقاختيار أهداف للتركيز عليها لتطوير 
و تحسين أداء المؤسسه .وتعطى الجهود المبذولة لتحسين األداء افضل نتائجها عندما تكون مدعومة من الجهات العليا، وهي عادة ما تكون وظيفةالمدير الرغبة في التطوير 
والتحسين المستمر.وان تحسيناألداء الفردي والمؤسسي اليختلفان من حيث الطرق المستخدمة و لكن الفرق هو مستوى األهداف ، فمثال في تحسين أداء إدارة الصيانة يجب وضع 

مؤشرات لقياس أداء الصيانة بصورة مستمره.

وتقدم شركة يوروماتك برنامج مؤشرات األداء الرئيسية للصيانة )KPI's( لتدريب المشاركين على هذا البرنامج  الممتاز للتركيز على تحقيق مؤشرات أداء الصيانة والتحسين 
المستمر فى العمل بالتأكد من أن األعمال قد أديت بالصورة الصحيحة من أول مرة مع تحقيق التحسين المستمر فى أداء أعمال الصيانة. تم اعتماد هذه الدورة من قبل  جمعية 

)SMRP( محترفي الصيانة والموثوقية

أهداف البرنامج: 
	wتعريف المشاركين بأساليب بناء مؤشرات األداء
	wالتوعيه بمفاهيم مؤشرات األداء فى إدارة الصيانة
	wاكساب المشاركين المهارات العمليه على التحكم فى تطوير مؤشرات األداء فى إدارة الصيانة
	wتدريب المشاركين على كيفية قياس مؤشرات األداء
	wالتدريب العملى على حاالت عمليه تطبيق مؤشرات األداء فى إدارة الصيانة
	wالتدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على أساسيات تقييم األداء – وتحليل مؤشرات األداء - تنمية فريق العمل والتميز فى قياس أداء إدارة الصيانة

أاسليب بناء مؤرشات األداء ىف إدارة الصيانة:
	wأساسياتمؤشرات األداء فى إدارة الصيانة
	wأسايب وضع وتحديد مؤشرات تحسين األداء
	wمعايير وضع مؤشرات األداء
	wطرق قياس مؤشرات األداء
	wالرقابه على مؤشرات األداء فى إدارة الصيانه
	wخطوات تحسين االداء فى إدارة الصيانة
	wحاالت عملية

طرق تطوير مؤرشات قياس أداء الصيانة:
	wأحدث الطرق فى تطوير مؤشرات األداء فى الصيانه
	wمعايير تقييم األداء فى إدارة الصيانة
	wتقييم األداء وضبط الجودة
	wتطبيق جودة األداء فى إدارة الصيانة
	wحاالت عمليه

طرق حتليل وقياس مؤرشات األداء ىف الصيانه:
	wمعايير تحليل نظـم امؤشرات األداء في الصـيانة
	w - المتابعة والرقابة ألعمال الصيانة : ) المعايير المنطقية - القياس الفعلي

المقـارنـة (
	w: تقييم األداء والرقابة في الصيانة
	wلماذا التقييم ؟ - الهدف من عملية التقييم
	wتحديد عناصر التقييم والرقابة
	wتحديد المستويات المطلوبةللتقييم
	wحاالت عملية

التحسني المستمر ىف بناء وتطبيق مؤرشات  أداء الصيانه:

	wطرق التحسين المستمر فى مؤشرات أداء إدارة الصيانة
	wتحليل البيانات فى مؤشرات أداء إدارة الصيانه
	wاتخاذ القرار المبنى على الحقائق
	wالتحديث المستمر لبيانات عمليات الصيانة
	wاالبتكار والتجديد فى مؤشرات أداء إدارة الصيانه
	wحاالت عمليه

إدارة ومتابعة مؤرشات قياس أداء الصيانة:

	wأساليب متابعة تنفيذ مؤشرات األداء فى الصيانة
	wتحديث إجراءات مؤشرات أداء لصيانة
	wتحليل وتحسين بيانات الصيانة
	wتطوير وتحديث طرق متابعة مؤشرات قياس أداء الصيانة
	wالتحسين المستمر فى إدارة وتطوير مؤشرات األداء
	wحاالت عمليه



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

 )® ) KPI's ( التــاريــخ : ..........................)مؤشرات األداء الرئيسية للصيانة

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.


