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مقدمه:
نظرا للتقدم المستمر فى جميع المجاالت فان الصيانه تعتبر من العناصر الهامه التى يجب االهتمام بها والمساهمه فى تخطيط ومراقبة وتطوير عمليات الصيانه وتحقيق األهداف 
منها. وهذه األهداف تحول إلى مجموعة من األهداف الفرعية بعد تحويرها بما يتفق مع طبيعة نشاط الصيانة، وذلك بتحويلها إلى مجموعة من االلتزامات والواجبات التى يتحتم 
على كل من يعمل بإدارة الصيانة تنفيذها فى حدود اختصاصاته، ومن ثم يمكن القول بأن المسئولية الرئيسية التى تقع على عاتق كل فرد من أفراد إدارة الصيانة هى المساهمة فى 
تطوير عمليات الصيانة. وتقدم يوروماتيك هذا البرنامج المتميز لتدريب المشاركين وتأهيلهم على تخطيط ومراقبة ومتابعة عمليات الصيانة وقياس مدى تحقيق األهداف حتى يتم 
التأكد من أن أعمال الصيانة تتم وفقاً للخطة الموضوعة سواء من ناحية التوقيت أو من ناحية جودة أو دقة العمل، كما أنه من الضرورى تحديد وتعريف جميع األنشطة التى تقوم 

بها إدارة الصيانة حتى يمكن تحقيق األهداف المرجوة للصيانة.

اهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:�	

توضيح أحدث المفاهيم والتقنيات الالزمة لإلدارة أو اإلشراف على وحدة الصيانة�	
دراسة االعتبارات التنظيمية واإلدارية ألعمال الصيانة الفعالة�	
	�)OEE( تطبيق تقنيات لقياس فعالية المعدات العامة
تمييز وتحسين الخصائص المميزة ألنشطة الصيانة�	
كشف الخرافات المتبعة في السالمة وتحديد األعمال غير اآلمنة والشروط�	
تحديد مؤشرات األداء الرئيسية الشائعة للصيانة )KPIs( وتطوير بطاقة أداء قسم الصيانة�	
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على أساسيات التخطيط – جدولة أعمال الصيانة - تخطيط وتنظيم عمنليات الصيانة�	
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على المنهجيات الحديثه فى تخطيط وتنظيم وبرمجة أعمال الصيانه�	

الطرق احلديثه ىف ختطيط وتنظيم أعمال الصيانة:

المنهجيات الحديثة لتخطيط عمليات الصيانة�	
كيفية برمجة أعمال الصيانة�	
المعايير األساسية لعمليات لتخطيط وتنظيم أعمال الصيانة�	
طرق تحسين االداء فى عمليات الصيانة�	
حاالت عملية�	

المعايري العلميه لتخطيط وتنظيم أعمال الصيانة:

الطرق الحديثة لتخطيط أعمال الصيانة�	
معايير تقييم أداء عمليات الصيانة�	
تقييم ومراجعة وتنفيذ خطط الصيانة�	
تطبيق جودة األداء فى تخطيط وجدولة عمليات الصيانة�	
حاالت عمليه�	

تقنيات تنظيم وبرجمة أعمال الصيانة:

تقنيات تنظيم وبرمجة أعمال الصيانة�	
تحديث إجراءات مراقبة أعمال الصيانة�	
تحليل وتحسين بيانات أعمال الصيانة�	
إجراءات تنظيم وبرمجة أعمال الصيانه�	
التحسين المستمر فى تنظيم وجدولة أعمال الصيانة�	
حاالت عمليه�	

إستخدام احلاسب االىل ىف ختطيط وجدولة أعمال الصيانة:
طرقتخطيط أعمااللصيانةباستخدام 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�	

المهنجيات احلديثه ىف الرقابة عىل تنفيذ أعمال الصيانة:
المعايير الحديثة فى مراجعة الخططالتنفيذيه للصيانة�	
مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة بجميع أنواعها�	
متابعة تنفيذ التخطيط االستراتيجى للصيانة�	
األسـاليب الكمية المسـتخدمة في مراجعة تخطيط  وتنفيذ أعمال الصيانة�	
النظم العلمية والعملية للرقابة على أعمال الصـيانة�	
مراجعة ومتابعة التخطيط اإلستراتيجى لعمليات الصيانة�	
حاالت عمليه�	

السالمة يف الصيانة:
الخرافات حول السالمة�	
أهمية السالمة�	
األعمال والظروف غير اآلمنة�	
عناصر ثقافة السالمة�	
إجراء عمليات تدقيق السالمة�	

إدارة األداء يف قسم الصيانة:
قياس وتقييم أداء الصيانة�	
مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف الشائعة للصيانة�	
بطاقة األداء المتوازن للصيانة�	



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:

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: 

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: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)تقنيات ومنهجيات إدارة الصيانة المتقدمة ®( 
Certificate Course in Advanced Maintenance Management

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.


