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المحتويات األساسية:

الوحده األولى:

أهمية تقييم وقياس كفاءة أعمال الصياتة

التكنولوجيا الحديثة فى تقييم وقياس كفاءة أداء الصيانة 	
تكنولوجيا التنظيم في تنفيذ برامج الصيانة 	
مراحل تطور أداء أعمال الصيانة 	
طرق تطبيق وتطوير أداء قسم الصيانة 	
التدريب على أداء التكنولوجيا الحديثة فى الصيانة 	
تنمية مهارات العاملين بقسم الصيانة 	
حاالت عملية 	

الوحده الثانيه:

تخطيط ومراقبة عمليات الصيانة

الطرق الحديثة لتخطيط عمليات الصيانة. 	
أنواع التخطيط لعمليات الصيانة 	
التفتيش في أعمال الصيانة والتخطيط لها . 	
المعايير الحديثة المسـتخدمة في عمليات تخطيط الصـيانة 	
طرق مراقبة اعمال الصيانة 	
معايير مراقبة ومتابعة أعمال الصيانة 	
حاالت عمليه 	

الوحده الثالثه:

إدارة وتنظيم عمليات الصيانة  

النظريات العلمية الحديثة إلدارة الصيانة . 	
األساليب التكنولوجية المتطورة لإلدارة االقتصادية في أعمال الصيانة . 	
الصيانة وأنواعها )المخططة – الروتينية( 	
المعايير الحديثة المستخدمة في إدارة عمليات الصيانة. 	
خطوات إعداد برنامج عملي للصيانة. 	
حاالت عمليه 	

الوحده الرابعه:

نظم تقدير وضبط تكاليف الصيانه

التكاليف المباشره للصيانه . 	
التكاليف غير المباشره للصيانه. 	
تبويب تكاليف الصيانه. 	
اعداد وتسجيل بيانات تكاليف الصيانه 	
مجاالت خفض تكاليف الصيانه. 	
حاالت عمليه 	

الوحده الخامسه:

مراجعة وتحليل وتبويب تكاليف الصيانه

اجراءات مراجعة تكاليف الصيانة. 	
استراتيجيات تحليل ومراجعة موازنة الصيانة. 	
معايير تقييم وتبويب تكاليف أعمال الصيانة 	
قياس التكلفة والعائد العمال الصيانة 	
التخطيط الجيد لتقييم البدائل المختلفة. 	
دراسة حاالت عمليه. 	

األهداف:
التعرف على طرق تقييم وقياس كفاءة أعمال الصيانة.�	
تقييم وقياس كفاءة أعمال الصيانة وتحليل التكاليف�	
شرح وتوضيح أهمية حساب تقييم وقياس أداء أعمال الصيانة.�	
توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه فى اعداد تكاليف الصيانه وطرق �	

خفض التكاليف.
توعية المشاركين بأهمية تطبيق البرامج الحديثه فى تقييم وقياس كفاءة الصيانة �	

.
تدريب المشاركين على أساليب تطبيق الطرق المختلفه لتخطيط ومراقبة أعمال �	

الصيانة.
ومتابعة �	 مراقبة  نظم  تطبيق  على  العمل  ورش  من خالل  والمناقشه  التدريب 

اعمال الصيانة وحساب تكاليف الصيانه.

مقدمه:
نظرا للمتغيرات الحديثه وشدة المنافسه، فإن أعباء الصيانة تتطلب المحافظة علي 
أداء المعدات لفترات زمنية أطول وبمعدالت أعطال أقل وبأقل تكلفة ولتحقيق هذه 
بتحسين  الصيانة أصبحت مطالبة  إدارات وأقسام  فإن  التميز  األهداف ولتحقيق 
وتطوير أداء األفراد وزيادة اإلنتاجية وتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من المصادر 
المتاحة سواء كانت مصادر بشرية أو مالية أو مواد ومعدات ولن يتأتي ذلك إال 
هذا  يهدف  الصيانة.  أعمال  وتوثيق  والتخطيط ومراقبة  المثلي  الصيانة  بتطبيق 
البرنامج إلي تزويد المشاركين بالمعلومات والتقنيات المتقدمة في مجال متطلبات 
والتوصيات  االتجاهات  مواكبة  عدم  عن  تنجم  التي  والمشاكل  الحديثة  الصيانة 

الحديثة في الصيانة .

سيتم التركيز في البرنامج وورشة العمل  افضل ممارسات ومنهجيات تخطيط 
عالية  وموثوقية  إتاحية  تحقق  التي  والصيانة  الصيانة  أعمال  وتوثيق  ومراقبة 
وطرق قياس معايير األداء للتعرف علي مواطن الخلل وكيفية عالجها. واالستعانة 
بإمكانيات الحاسب اآللي من خالل تطبيقات عملية لتحديد األولويات وبناء قرار 
وتخصيص  تكلفة  أقل  تحقيق  بغرض  الصيانة  أعمال  وتسلسل  المعدات  إحالل 
استخدام  وكذلك  الغيار  قطع  من  المخزون  حجم  إدارة  وكذلك  الصيانة  أعمال 
النتائج لتسويق  يتم باالستعانة بهذه  إدارة أعمال الصيانة . وسوف  الحاسب في 
فكرة أن الصيانه مركز إستثمار وليس مركز تكلفة. لقد تم تصميم هذا البرنامج 
التدريبي بحيث يستطيع الحضور الممارسة العملية والتطبيق من خالل العديد من 

المناقشات والتفاعل المتبادل بين الحضور وبين مقدم البرنامج .
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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 صباحًا 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  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

1. يرجى تسجيلي في

)البرنامج المتقدم في تخطيط وجدولة ومراقبة أعمال الصيانة ®(
Maintenance Planning, Scheduling & Cost Control

التــاريــخ : ..........................

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.


