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مقدمه:
إن إتباع أحدث األساليب والتقنيات المستخدمه فى مجال االداره الحديثه لصيانة وخدمات المرافق والمنشات وتقييم مدى فعالية هذه النظام  يؤدى الى الحفاظ على المبانى والمنشات 

ويساعد على تهيئة وتحسين بيئة العمل .    

وان التحدي األساسي في عملية إدارة المشروع يكمن في إنجاز كامل أهداف الصيانة والخدمات للمرافق والمنشأت و غاياته الموضوعية عبر اإلنجاز الحاذق و التغلب الفاعل على 
جميع العقبات التي تحقق الوصول إلى تلك األهداف و التي  توضع أساساً في العناصر التالية: نوعية اإلنجاز scope الوقت Time و الميزانية Budget باإلضافة إلى عناصر 

تكميلية أخرى تداخل مع تلك الثالثة األولى و تتركز حول تطوير استراتيجيات فاعلة و تكيفية منسجمة مع سير عمليات الصيانة للمرافق والمنشات.

أهداف الدورة:
	w  التعريف باألساليب المتقدهة للتخطيط لصيانة المرافق والمنشات
	w .  التوعيه بمفاهيم تحديد أساليب صيانة المرافق والمنشات 
	wاكساب المشاركين المهارات العمليه لتحديد كفاءة إدارة العمليات
	w.تدريب المشاركين على استخدام أحدث التكنولوجيا فى صيانة المنشات
	w.التدريب العملى على حاالت عمليه لصيانة المنشات والمرافق وفقا للمعايير العالمية
	wالتدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على وضع المعايير الصحيحة لصيانة المنشات والمرافق وإدارة العمليات

التقنيات المتقدمه ىف صيانة المناشت والمرافق:

	wمقدمه عن صيانة المنشات والمرافق
	w.تحديد أفضل الممارسات للصيانه والحفاظ المنشات والمرافق
	w.التحديات التى تواجه نشاط إدارة وصيانة المنشات والمرافق 
	w.وضع التصور العام وتحديد العناصر األساسيه لصيانه المنشات والمرافق
	wحاالت عملية

اسرتاتيجيات الصيانة وخدمات المناشت والمرافق:

	wالطرق الحديثة لصيانة المنشات والمرافق
	wاستراتيجيات فى انجاز الصيانه والحفاظ على البنيه األساسيه
	wانجاز الصيانه والحفاظ على البنيه األساسيه فى الوقت المحدد
	w الصيانه المستنده الى الحاجه
	wتطوير أعمال الصيانه والحفاظ على المنشات والمرافق
	wحاالت عملية

ختطيط وتنفيذ عمليات التشغيل للمناشت والمرافق:

	wالتخطيط الجيد لعمليات تشغيل المشات  والمرافق
	w.انشطة ادارة المنشات والمرافق وعوامل نجاحها
	w.مراحل ادارة وتشغيل المنشات والمرافق
	wتنفيذ االجراءات الصحيحة فى عمليات التشغيل
	wخطوات اعداد المعايير الالزمة لعمليات تشغيل المنشات والمرافق
	wحاالت عمليه

مراجعة أعمال صيانة المناشت والمرافق وفق المعايري العالمية:

	w  المعايير العالمية فى صيانة األعمال المدنية للمنشات والمرافق
	wالمباني وعمليات الترميم و أساليبها
	w الدهانات والطرق الفنية إلجراءها و ترميمها والتفتيش الدوري عليها
	w .األسلوب األمثل الختبار الدهانات المناسبة من الناحية الفنية و االقتصادية
	wاألساسات و طرق الكشف الدوري عليه
	wحاالت عمليه

الطرق المتقدمة ىف إدارة عمليات الصيانة:

	w.وضع اإلجراءات الصحيحه إلدارة الصيانة
	wعالقة التشغيل والصيانة وإدارة العمليات
	wإدارة عمليات الصيانة للمنشات والمرافق
	wالطرق العالمية والحديثة فى تطوير إدارة عمليات الصيانة
	wتمارين وحاالت 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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)إدارة عمليات المرافق والصيانة  ®( 
Building and Facilities Maintenance

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.


