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إدارة الصيانة الحديثة وذات الفعالية

مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية من يورماتيك حول ادارة الصيانة الحديثة وذات الفعالية، لتطوير كفاءات المشاركين ومهاراتهم بافضل ممارسات ادارة الصيانة الحديثة نواعها. 

و تكمن أهمية هذه الدورة في توضيح و دراسة مفاهيم الصيانة الحديثة و التي تعتمد على استغالل التطور التكنولوجي مع  اإلستفادة  البيانات لتطوير برامج الصيانة الوقائية و 

التصحيحية و التوقعية. 

 Reliability Centered الموثوقية  تتمحور حول  بتطبيق كاًل من صيانة  ذلك  الحديثة، و  الصيانة  الكبيرة في  النهضة  الشركات على مواكبة  التدريبية  الدورة  تساعد هذه  و 

Maintenance، و الصيانة اإلنتاجية الشاملة Total Productive Maintenance )RCM & TPM(. و كذلك تطبيق مهارات و امكانيات الصيانة الذاتية و الصيانة القائمة 

على الحالة   Condition Based Maintenance CBM، اضافة  إدارة الصيانة بالحاسب اآللي و تحليل بيانات الصيانة و اإلستفادة من النتائج.

اهداف الدورة:

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من: 

شرح وتوضيح أهمية التعرف على نظم تطوير الممارسات اإلداريه فى هندسة الصيانه.�	

توضيح أهمية الصيانة المخططة و التنبؤية في حال تطبيقها بكفاءة و أسلوب علمي حديث�	

تحديد مشاكل الفشل و سببها و عالجها�	

تطوير استراتيجية و طرق الصيانة�	

التدرب على أساليب تطبيق نظم التخطيط االستراتيجى للصيانة.�	

تحديد و قياس هدر الموارد و تحسين قالب الصيانة للتخلص منها�	

فهم الصيانة االستباقية�	

تحديد الموارد و كيفية استخدمها بشكٍل أمثل�	

تطبيق التكنولوجيات الفنية وإلدارية فى أعمال الصيانة�	

كيفية  تطبيق  الممارسات واإلدارة فى هندسة الصيانة وتطوير إستراتيجيات الصيانة�	

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة التدريبية مخصصة للذيين يرغبون في الحصول على فهم شامل و مهارات وظيفية عملية لوظيفة إدارة الصيانة، و تنمية المهارات 

الدارة  :الصيانة بالطرق الحديثة. تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين، و لكنها ستفيد بصورة كبيرة: 

مخططي الصيانة�	

المدراء ومشرفي ورؤساء  أقسام التشغيل و الصيانة�	

المدراء و المشرفين في قطاعات الصيانة و االنتاج�	

حميع الفنيين والمهندسين و كل من لهم عالقة التشغيل و الصيانة و االنتاج�	

جميع المستويات الفنية و االدارية و صانعي القرارفي  التشغيل و الصيانة و الدعم الفني�	

المهنييون المسؤولون عن و تقنيات العثور على خطأ �	

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

أهمية تطبيق الممارسات اإلداريه  فى هندسة الصيانة:

تعريف نظم اإلدارة الحديثة�	

أهمية تطبيق اإلدارة فى أعمال هندسة الصيانة .�	

أنظمة الصيانة المتكاملة وأنواعها المختلفة�	

أهمية تطبيق التخطيط االستراتيجى فى أعمال الصيانة�	

تطوير تطبيق التخطيط االستراتيجى فى اعمال الصيانة�	

حاالت عملية�	

العمليات اإلدارية لهندسة الصيانه الحديثة:

طرق تخطيط أعمال الصـيانة باستخدام الحاسب االلى�	

تخطيط أعمال الصـيانـة الدورية والتوقعية   �	

حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة   �	

كيفية توفير قطع الغيار الالزمة�	

أساليب توفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة  �	

حاالت عملية�	

تقنيات الصيانة والتخطيط لها:

تحديد أنواع و طرق الصيانة�	

الصيانة الغير مخططة�	

الصيانة المخططة �	

كيفية التخطيط ألعمال الصيانة�	

تحديد معدالت و مستلزمات الصيانة المخططة  والصيانة الدورية�	

إختيار الصيانة المثالية و توقيتها و تكاليفها و تحديد قطع الغيار بإستخدام الحاسب �	

اآللي 

تحديد معدات ذات صيانة دورية خاطئة�	

هندسة الصيانة واكتشاف األعطال وتالفى حدوثها:

انواع األعطال وكيفية مواجهتها�	

األساليب العلمية لحصر األعطال  .�	

تحليل مسببات األعطال  لالالت والمعدات�	

المعدات المستخدمة في تشخيص أعطال اآلالت�	

طرق إختبار المعدات واآلالت وأساليب اإلكتشاف المبكر للعيـوب�	

حاالت عملية�	

التنظيم اإلدارى وهندسة التخطيط االستراتيجى للصيانة:

الطرق الحيثة للتخطيط االستراتيجى�	

تدريبات عملية على تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الصيانة�	

طرق تخطيط وإدارة قطـع الغيـار�	

التدريب على التكنولوجيا الفنية المتقدمة للصيانة�	

إعداد برنامج صيانة متكامل للتخطيط والصيانة   �	

حاالت عملية�	

المراجعة على تطبيق الممارسات اإلداريه فى هندسة الصيانة:

المعايير الحديثة فى المراجعات اإلدارية و هندسة الصيانة�	

مراجعة أعمال الصيانة بجميع أنواعها�	

متابعة تنفيذ الممارسات اإلداريه لهندسة الصيانة�	

األسـاليب الكمية المسـتخدمة في مراجعة التخطيط للصيانة�	

النظم العلمية والعملية للرقابة على اإلعمال اإلدارية وهندسة الصـيانة  �	

مراجعة ومتابعة التخطيط والممارسات لعمليات هندسة الصيانة�	

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

)إدارة الصيانة الحديثة وذات الفعالية(

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.


