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المحتويات األساسية:

مقدمه:
قريب  وقت  وحتى  الصناعية  الثورة  بداية  فمع  الزمن  مر  على  الصيانة  تطورت  لقد 
كان أسلوب الصيانة الشائع هو أسلوب ردة الفعل بمعنى أنه عندما تتعطل المعدة نقوم 
يتم عمل أي نشاط له عالقة  فإنه ال  المعدة تعمل بشكل جيد  إذا كانت  أما  بإصالحها، 

بالصيانة. أي أنه في هذه الفترة كان مفهوم الصيانة هو: إصالح المعدة إذا تعطلت.

إال أنه مع تطور الصناعة ظهرت الحاجة التخاذ بعض اإلجراءات لتالفي المشاكل التي 
كانت تحدث بسبب استخدام أسلوب ردة الفعل في الصيانة مثل: توقف اإلنتاج فترات 
كبيرة من أجل اإلصالح فترات كبيرة، واحتماالت حدوث خسائر كبيرة في الماكينات 
أو في األرواح نتيجة العطل المفاجئ والغير متوقع، ومن هنا جاء التفكير في تطوير 
وتخطيط أعمال الصيانة والتخطيط االستراتيجى لعمليات إيقاف التشغيل. ولذالك تقدم 
شركة يوروماتك هذا البرنامج المتميز لتدريب وتأهيل المشاركين على أحدث الطرق 

لتخطيط الصيانة وجدولتها. 

أهداف الدورة:

تعريف المشاركين بأفضل الممارسات تخطيط وجدولة أعمال الصيانة. �	

التوعيه بمفاهيم تقنيات ومراجعة نظم الصيانة والجدوله. �	

اكساب المشاركين المهارات العمليه على تنظيم ومراقبة أعمال الصيانة. �	

تدريب المشاركين على تطوير وتخطيط وجدولة أعمال الصيانة.�	

التدريب العملى على حاالت عملية لتقنيات تنظيم ومراقبة أعمال الصيانة.�	

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على أساسيات التخطيط – جدولة أعمال �	

الصيانة -  تخطيط وتنظيم ومراقبة أعمال الصيانة

أفضل المماراست ىف ختطيط وجدولة أعمال الصيانة:

التقنيات الحديثة لتخطيط عمليات الصيانة�	

كيفية جدولة أعمال الصيانة�	

المعايير األساسية لعمليات مراجعة وجدولة أعمال الصيانة �	

طرق تحسين االداء فى عمليات الصيانة�	

حاالت عملية�	

طرق ختطيط وتنظيم أعمال الصيانة:

الطرق الحديثة لتخطيط أعمال الصيانة�	

معايير تقييم أداء عمليات الصيانة�	

تقييم ومراجعة اوتنفيذ خطط الصيانة�	

تطبيق جودة األداء فى تخطيط وجدولة عمليات الصيانة �	

حاالت عمليه�	

تنظيم ومراقبة أعمال الصيانة واجلدولة:

تقنيات تنظيم أعمال الصيانة والجدولة�	

تحديث إجراءات مراقبة أعمال الصيانة�	

تحليل وتحسين بيانات أعمال الصيانة�	

نظم إدارة جودة عمليات الصيانة والجدولة�	

التحسين المستمر فى تنظيم ومراقبة أعمال الصيانة�	

حاالت عمليه�	

إستخدام احلاسب االىل ىف ختطيط وجدولة أعمال الصيانة:

طرق تخطيط أعمال الصيانة باستخدام الحاسب االلى �	

تخطيط وجدولة قطع الغيار والمواد   �	

طرق حساب متطلبات الشراء من قطع الغيار والمواد�	

كيفية توفير قطع الغيار الالزمة فى الوقت المناسب�	

أساليب توفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة  �	

حاالت عملية�	

التقنيات احلديثه ىف الرقابة عىل ختطيط أعمال الصيانة واجلدولة:

المعايير الحديثة فى مراجعة الخطط  التنفيذيه للصيانة.�	

 مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة بجميع أنواعها .�	

متابعة تنفيذ التخطيط االستراتيجى للصيانة والجدولة.�	

 األسـاليب الكمية المسـتخدمة في مراجعة تخطيط  وتنفيذ أعمال الصيانة�	

النظم العلمية والعملية للرقابة على أعمال الصـيانة والجدولة�	

مراجعة ومتابعة التخطيط اإلستراتيجى لعمليات الصيانة�	

حاالت عمليه�	
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:  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 
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هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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.


