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المحتويات األساسية:

التقنيـات الحديثـة
واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة ®

مقدمه:
تقوم إدارة الصيانة بتطوير عمليات إدارة مشاريع الصيانة وإعداد التقنيات اإلقتصاديه 

من  ركيزة  يعتبر  وهذا  الصيانة،  مشاريع  فى  المتقدمة  الهندسية  والتطبيقات  والفنيه 

أهم ركائز إقتصاديات وفنيات مشاريع الصيانة ، وقد طور اليابانيون مشاريع الصيانه 

العلوم  تطبيق  الى  يهدف  وهذا  عالميا.  المتبعه  العلوم  احدث  وتنفيذ  بوضع  الحديثه 

المتقدمه لضبط التقنيات اإلقتصادية والفنية فى مشاريع الصيانة على جميع المستويات 

وبمسؤولية جميع العاملين واألقسام المختلفه بالمنظمات االنتاجيه وحتى الخدميه أيضا.  

وعند تطبيق البرنامج االدارية والمالية والهندسية المتقدمة فى مشاريع الصيانة  وجد 

أن بعض المفاهيم ال تتناسب مع ظروف وبيئة الصيانة فى هذا الوقت نظرا لعدم توفر 

التخطيط الجيد المبنى على المعلومات الدقيقه والمناسبه لظروف العمل ولذالك يجب 

تطبيق النظم الحديثه والمتبعه عالميا لتطبيق إقتصاديات وفنيات مشاريع الصيانة.

أهداف الدورة:

التوعيه والتعريف للمشاركين بمفاهيم إعداد المعايير الهندسية والفنية . �	

توضيح وتعريف المشاركين بكيفية تنفيذ مشاريع الصيانة.�	

تدريب المشاركين على كيفية اإلشراف على الصيانة الفعالة.�	

اكساب المشاركين المهارات الالزمه للتعامل مع إدارة مشاريع الصيانه .�	

توضيح وتدريب المشاركين على كيفية إعداد المعايير الهندسية والفنية  لمشاريع �	

الصيانة.

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على عمليات تنفيذ مشاريع الصيانة - �	

الطرق العمليه والعلميه إلدارة إقتصاديات مشاريع الصيانة

تطبيق التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة �	

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

أاسسيات ومفاهيم التقنيات اإلقتصادية والفنيه لماشريع الصيانة:

مقدمه عن طرق وضع المعايير الٌتصادية والفنيه  �	

وضع التصور الكامل لمعايير مشاريع الصيانة�	

الجوانب الفنية لمشاريع الصيانة�	

المكونات األساسية واإلقتصاديه لمشاريع الصيانة �	

حاالت عمليه وورشة عمل �	

اسرتاتيجيات تنفيذ ماشريع الصيانة:

الطرق الحديثة لتنفيذ مشاريع الصيانة  �	

استراتيجيات انجاز الصيانه واإلشراف على عقودها�	

طرق تنفيذ معايير الصيانة�	

الصيانه المستنده الى الحاجه �	

تطوير أعمال ومشاريع الصيانه  �	

ورشة عمل وتطبيقات عملية�	

معايري صياغة البنود اإلقتصادية والفنيه لماشريع الصيانة:

إعداد البنود اإلقتصاديه والفنية لمشاريع الصيانة�	

المرحلة األولية فى فى تقدير البنود اإلقتصادية والفنية لمشاريع الصيانة�	

التوافق بين الجوانب الفية واإلقتصادية �	

 تطبيق التقنيات الحديثة فى التقديرات اإلقتصادية �	

وضع الضمانات الكافية لتنفيذ الجوانب الفنية لمشاريع الصيانة �	

حاالت عمليه�	

ادارة وختطيط ماشريع الصيانة:

التخطيط لمشاريع الصيانة�	

انشطة ادارة مشاريع الصيانة المختلفه و عوامل نجاحها�	

مراحل ادارة مشاريع الصيانة و مهام كل مرحله�	

طرق تنفيذ خطط ومشاريع الصيانة�	

حاالت عمليه�	

اإلرشاف والمراجعه عىل التقنيات اإلقتصادية والفنية لماشريع الصيانة:

اإلشراف على خطوات مراجعة إقتصاديات مشاريع الصيانة�	

المراجعة على التقنيات اإٌلقتصادية والفنيه لمشاريع الصيانة�	

المراجعة الفنية على تنفيذ مشاريع الصيانة�	

المعايير الحديثة لمراجعة وتقييم إقتصاديات مشاريع الصيانة�	

التحسين المستمر إلقتصاديات مشاريع الصيانة�	

حاالت عمليه وورشة عمل على مراجعة عقود الصيانة�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)التقنيـات الحديثـة واألسـاليب المتطورة في إدارة الصيانة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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.


