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® واالعتمادية  الصيانة  ممارسات  أفضل 

المحتويات األساسية:

مقدمه:
تقوم اإلتجاهات العالمية الحديثة فى بناء منظومة الصيانة على تطبيق  أفضل ممارسة 
للصيانة واإلعتماديه وتحديد أوقات محددة مسبقا لتنفيذ تلك األعمال ، وذلك باالعتماد 
على الخبرة العملية والبيانات اإلحصائية الخاصة بالعناصر المختلفة لالالت والمعدات 
، وقد تناول الكتاب والباحثين أكثر من تعريف للصيانة المخططة فقد عرفها البعض 
بأنها " الصيانة المنظمة الناتجة عن أعداد مسبق وبناء على تسجيل سابق" ، ولتحقيق 

األهداف الصحيحه يجب تطبيق أفضل ممارسات الصيانة واإلعتمادية . 

على  للتدريب  الممتاز  البرنامج  هذا  والتدريب  لإلستشارات  يوروماتك  شركة  وتقدم 
تطبيق أفضل ممارسات الصيانة واإلعتمادية وتطبيق أفضل أعمال الصيانة المنظمة 
لتحقيق  التحكم والرقابة وتسجيل األعمال"   اعتبارات  والمنفذة وفقا لخطة زمنية مع 

األهداف المخططة للصيانة.

أهداف الدورة:
شرح وتوضيح أهمية التعرف على أفضل الممارسات للصيانه واإلعتماديه. 	

التعرف على نظم تحسين منظومة الصيانة واإلعتماديه . 	

توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه فى نظم ادارة الصيانة واإلعتماديه. 	

التدريب على تطبيق أفضل الممارسات لتحسين لمنظومة الصيانة . 	

توعية المشاركين بأهمية تطبيق الصيانة الدورية والوقائية. 	

تدريب المشاركين على أساليب تطبيق الطرق المختلفه للتنبؤ باألعطال. 	

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على أفضل  الممارسات والتقنيات فى  	

تحسين مستوى الصيانه واإلعتماديه

أفضل المماراست والتقنيات لتطبيق أنظمة الصيانة احلديثه:

األنظمـة الحديثة في أعمال الصيانة   	
تقنيات تحديد مجال عمل الصيانة الحديثه   	
اإلجراءات والتقنيات المتطوره فى تحسين منظومة الصيانه واإلعتماديه 	
أهمية التطبيق السليم للصيانة حسب المواصفات العالميه 	
حاالت عملية 	

األنواع  المختلفة للصيانة و طرق تطبيقها:

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

الطرق احلديثة لتخطيط عمليات الصيانه:

تخطيط أعمال الصـيانـة  الحديثه 	
 حصـر التوقفات المخططة ووضع جداول الصيانة   	
حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة   	
تقدير الموارد الالزمة للصيانة حسب الحاالت 	
توفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة 	
حاالت عملية 	

طرق التبؤ باألعطال وكيفية عالجها:

األساليب العلمية للتبؤ باألعطال 	

مقاييس تشخيص األعطال ومعايير اكتشاف العيـوب  	

 تطبيقالصيانة التنبؤية للتقليل من األعطال  	

 األعطال وأنواعها وكيفية مواجهتها  	

المعدات المستخدمة في تشخيص أعطال اآلالت  	

 أساليب اإلكتشاف المبكر للعيـوب واألعطال وكيفية عالجها 	

حاالت عملية 	

تقنيات حتسني مستوى الصيانه واإلعتماديه:

المعايير القياسية لتحسيت مستوى الصيانة واإلعتماديه  	

 نظـم المعلومات في إدارة وتحسين أعمال الصـيانة   	

الطرق الحديثة لتنظيم وتنفيذ برامج الصيانه واإلعتماديه 	

أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤيه وفق المعايير العالميه  	

المراجعه والتحسين المستمر ألعمال الصيانه واإلعتماديه  	

حاالت عمليه 	



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

)أفضل ممارسات الصيانة واالعتمادية ®(
Maintenance and Reliability Best Practice

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.


