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MEMBER

الصيانة استراتيجيات 
عقودها وإدارة  األداء  ومراقبة  والتشغيل 

المحتويات األساسية:

األهداف الدورة:

تعريف المشاركين بالتكنولوجيات الحديثه فى إستراتيجيات الصيانة والتشغيل�	

التوعيه بمفاهيم التقنيات المتقدمه فى الصيانة والتشغيل�	

اكساب المشاركين المهارات إعداد وتنفيذ مراقبة األداء�	

التدربب العملى على ممتابعة وتنفيذ مؤشرات أداء عمليات الصيانة والتشغيل�	

تدريب المشاركين على تطوير ورفع كفاءة نظم إدارة عقود الصيانة والتشغيل�	

التدريب العملى على حاالت عملية فى إســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها�	

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على أحدث األساليب والتكنولوجيات المتقدمه فى إدارة عقودعمليات الصيانه والتشغيل�	

األساليب الحديثه فى وضع إستراتيجيات الصيانة والتشغيل:

كيفية وضع إستراتيجيات متقدمة ألعمال الصيانة والتشغيل�	

األساليب الحديثة فى أداء عمليات الصيانة والتشغيل�	

كيفية وضع مؤشرات أداء أعمال الصيانة والتشغيل�	

المعايير األساسية لعمليات الصيانة والتشغيل�	

طرق تحسين االداء فى عمليات الصيانة والتشغيل�	

حاالت عملية�	

التقنيات المتقدمة فى تطوير عمليات  الصيانه والتشغيل:

التطبيقات العملية فى تطبيق أساليب الصيانه والتشغيل�	

تخطيط وإدارة قطـع الغيـار بالطرق العلميه الحديثه�	

التنفيذ األمثل ألعمال الصيانه والتشغيل الحديثه�	

التكنولوجيا الحديثه فى تطبيق أعمال الصيانه والتشغيل�	

برمجة أعمال الصيانة والتشغيل المتكاملة�	

حاالت عملية�	

تطبيق أحدث التكنولوجيات فى مراقبة أداء أعمال الصيانة والتشغيل:

تطبيق التكنولوجيا الحديثه فى مراقبة أداء أعمال الصيانة�	

طرق التحسين المستمر فى أداء عمليات الصيانة�	

تحليل وتقييم بيانات أعمال الصيانة �	

إجراءات ظبط وتحسين ومراقبة أداء عمليات التشغيل�	

اتخاذ القرار المبنى على الحقائق فى إدارة التشغيل�	

التحديث والتقييم المستمر إلجراءات مراقبة أداء الصيانة والتشغيل�	

حاالت عمليه�	

طرق إدارة عقود الصيانة والتشغيل:

ماهى شروط ومواصفات عقد الصيانة والتشغيل�	

كيفية صياغة الجوانب الفنية فى العقد�	

الدليل العلمى لصياغة عقود التشغيل والصيانة�	

البنود األساسية لعقود التشغيل والصيانة�	

تقييم فعالية صياغة عقود الصيانه التشغيليه�	

فعالية إدارة عقود الصيانة والتشغيل�	

ورشة عمل وتطبيقات عملية�	

رفع كفاءة وتطوير نظم األداء وممارسات عقود الصيانة والتشغيل:

تطوير مؤشرات األداء فى تطوير عمليات الصيانة والتشغيل�	

تحديث إجراءات عمليات وممارسات عقود الصيانة والتشغيل�	

تحليل وتحسين بيانات نطم أداء أعمال الصيانة والتشغيل�	

نظم إدارة جودة مراقبة أداء الصيانة والتشغيل�	

التحسين المستمر فى إدارة وتطوير عقود الصيانه والتشغيل�	

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

)اســتراتيجيات الصيانــة والتشــغيل ومراقبــة األداء وإدارة عقودها(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


