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الممارسات افضل 
® الحاالت  حسب  الصيانة  منظومة  لتطبيق 

المحتويات األساسية:

مقدمه:
إن من أولويات االداره الحديثه هو تطبيق أفضل الممارسات فى منظومة الصيانة حسب الحاالت.  ونظرا ألهمية تطبيق التقنيات الحديثة فى قياس وتطوير كفاءة الصيانة فإنة يجب 

تطبيق أحدث النظم فى تطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت.  

وفى هذا البرنامج المتميز الذى تقدمة شركة يوروماتك لإلستشارات والتدريب سوف يتم الشرح والتدريب على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمه من قبل المؤسسات العالميه 
الرائده فى مجال االداره الحديثه للصيانة وتقييم مدى فعالية هذه النظم  مع توضيح كيفية تطبيق ومراجعة الصيانة حسب الحاالت وقياس وتطوير كفاءة األداء والحفاظ على بيئة 

العمل.

أهداف الدورة:
تدريب المشاركين على أهمية التعرف على نظم إدارة الصيانه 	

توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه لقياس حالة المعدات واالالت 	

توعية المشاركين بأهمية تطبيق الصيانة القائمه على رصد ومراقبة الحاله 	

تدريب المشاركين على أساليب تطبيق الطرق المختلفه لتحليل االهتزازات 	

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تطبيق نظم إدارة الصيانة القائمة حسب الحاالت 	

نظم إدارة الصيانة التنبؤية احلديثة:
أنظمة الصيانة التنبؤية وهياكلها. 	
طرق تحديد مجال عمل الصيانة التنبؤية 	
التقنيات الحديثة للصيانة التنبؤية 	
أهمية التطبيق السليم للصيانة التنبؤية 	
حاالت عملية 	

إدارة الصيانه القامئه عىل انواع الصيانة:
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 	

الصيانة المعتمدة عىل رصد ومراقبة احلالة:
كيفية رصد ومراقبة حالة المعدات  	
تنفيذ الصيانة باإلعتماد على حالة المعدات   	
تقدير الموارد الالزمة لتنفيذ عمليات الصيانه  	
توفير األدوات والعدد الالزمه لتنفيذ عمليات الصيانه 	
إدارة الصيانه ومراقبة الحاله 	

حاالت عملية 	

التقنيات التبؤية لعمليات الصيانة:
األنظمة الحديثة للتقنيات التنبؤية 	
طرق تشغيل التقنيات التنبؤية للصيانة  	
 تطبيق الصيانة التنبؤية  	
 طرق الفحص والتفتيش على االألت والمعدات 	
المعدات المستخدمة في التقنيات التنبؤية لعمليات الصيانة  	
حاالت عملية 	

قياس حالة المعدات واالالت وحتليل االهزتازات:
طرق رصد وقياس الحالة للمعدات واالالت  	
 نظـم المعلومات في رصد وقياس حالة المعدات 	
الطرق الحديثة لقياس االهتزازات للمعدات واالالت 	
تحليل االهتزازات لالالت والمعدات  	
مراجعة ومتابعة حالة االالت والمعدات وتحليل االهتزازات 	
حاالت 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:

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

التــاريــخ :........................)افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت ®(

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.


