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أحدث اساليب
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مقدمه:

تحتاج المؤسسات والمنشات الصناعية والخدمية الى تطوير تكنولوجيا هندسة الصيانة 

نظرا لتعرضها لسلسلة من التطورات التكنولوجية السريعة، وظهور معدات وتسهيالت 

حديثة ساهمت في تقديم السلع والخدمات في الوقت المحدد، رافقتها بالوقت نفسه تعقد 

أساليب الصيانة الواجب تطبيقها لمعالجة التوقفات الطارئة، وذلك للتقنية العالية التي 

تتمتع بها تلك المعدات من جهة، ولقلة المعلومات المتوفرة عن سياسة الصيانة المناسبة 

المعدات  استبدال  تفضيل  إلى  المتقدمة  الدول  اتجاه  إلى  باإلضافة  أخرى،  جهة  من 

والتجهيزات بدال من تحمل تكاليف الصيانة، ولذالك تقدم شركة يوروماتك هذا البرنامج 

المتميز لتدريب وتأهيل المشاركين على تطبيق أحدث ممارسات الصيانة الوقائيه.

أهداف الدورة:

	w تدريب المشاركين على أهمية التعرف على أحدث أساليب وممارسات عمليات

الصيانه.

	w.توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه لعمليات الصيانة الوقائيه

	w.توعية المشاركين بأهمية تطبيق الصيانة الوقائيه للمعدات

	w.تدريب المشاركين على أساليب تطبيق الطرق المختلفه للصينة الوقائية

	w التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تطبيق أحدث أساليب وممارسات

عمليات الصيانة الوقائيه

أحدث أاسليب ومماراست عمليات الصيانة:

	w.األنظمـة الحديثة في أعمال  وممارسات الصيانة
	w  تحديد مجال أعمال الصيانة
	wالتقنيات الحديثة ألساليب عمليات الصيانة
	w  طرق التطبيق السليم لعمليات الصيانة 
	wحاالت عملية

نظم الصيانة الوقائيه احلديثة:

	wتحديد مجال عمل الصيانة الوقائية
	wالتقنية الحديثة للصيانة الوقائية
	wأهمية التطبيق السليم للصيانة الوقائية
	wأهمية التطبيق السليم للصيانة الوقائيه
	wحاالت عملية

األنواع المختلفه للصيانة:

	w .الصيانة الوقائيـة . - الصيانة العـالجيـة . - الصـيانة التنبـؤية 
	w الصيانة الـدوريـة . - الصيانة الفجائية . - العمرة الكلية 
	w  خطوات وإجراءات خطة أعمال الصـيانـة الوقائية
	w. حصـر التوقفات المخططة وعمليات الصـيانة األسـبوعية
	wحصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة الوقائية
	w األساليب العلمية للصيانة التنبؤيــة الـدوريـة
	wحاالت عملية

طرق ختطيط عمليات الصيانه الوقائية:

	w   تخطيط وتنظيم أعمال الصـيانـة
	w حصـر التوقفات المخططة ووضع جداول الصيانة الوقائية
	w  حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة
	w  تقدير الموارد الالزمة للصيانة
	wتوفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة
	wحاالت عملية

تقنيات ومماراست عمليات الصيانة الوقائيه:

	w. األنظمة الحديثة لممارسات الصيانة الوقائيه
	wطرق تنفيذ عمليات الصيانة الوقائيه
	wالطرق الحديثة لقياس حالة المعدات 
	w  طرق الفحص والتفتيش على االالت والمعدات
	wالمعدات المستخدمة في ممارسات أعمال الصيانة الوقائيه
	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 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: :...................................................................
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ت
شهادا
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ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

 )® PM - أحدث اساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائية(
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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.


