
 التخطيط واإلدارة الفعالة اليقاف التشغيل واالغالق
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 التخطيط واإلدارة الفعالة
اليقاف التشغيل واالغالق

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

مقدمة:

 تقدم يوروماتيك هذه الدورة التدريبية المكثفة لتعليم المهارات والتقنيات الخاصة المطلوبة للتخطيط واإلدارة الناجحة لعمليات اإلغالق والتحوالت واالنقطاعات )STO(. سنوضح 

للمشاركين سبب تميز STO وكيفية التعامل معها. سيكتسب المشاركون فهما لما يلي:   الخصائص الفريدة والتحديات والفرص المرتبطة بأحداث STO   تقنيات التخطيط والجدولة 

لتحسين أداء إيقاف التشغيل  وافضل ممارسات ومنهجيات لالدارة الفعالة لالغالق  واعادة التشغيل.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 فهم وتقدير "سبب" متطلبات تخطيط اإلغالق والتحول واالنقطاع وما يرتبط بها من آثار رأس المال والموارد على المؤسسة 	

 إدارة المشروع وتنسيقه والتواصل معه أثناء عمليات اإلغالق والتحوالت واالنقطاعات  	

 تطبيق أفضل ممارسات تخطيط وإدارة إيقاف التشغيل  	

 توظيف استراتيجيات فعالة لتتبع التكاليف والمدة ومراقبة الجودة أثناء عمليات اإلغالق  	

 فهم إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها أثناء تنفيذ إيقاف التشغيل  	

 اكتساب فهم مفصل للمراحل المختلفة لدورة STO النموذجية وهي التخطيط المسبق والتخطيط التفصيلي والتنفيذ واإلكمال والمراجعة ، باإلضافة إلى ما ينطوي عليه تنفيذ  	

كل مرحلة

المنهجية:

تستخدم الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية والتدريب العملي، المشاركين سوف يقومون بدراسات حالة وتمارين لضمان نقل معارفهم الجديدة إلى مهارات عملية والثقة في تطبيقها 

في مكان العمل. 

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذا التدريب ليكون مفيدا لجميع الموظفين الذين يشاركون في تخطيط وتنسيق وتنفيذ عمليات اإلغالق والتحوالت واالنقطاعات. الدورة ذات قيمة خاصة من أجل:   مديرو 

الصيانة،   مدراء المشاريع،   مديرو ومنسقو اإلغالق،   متخصصو التفتيش والمواد والسالمة،  و موظفو التخطيط والجدولة ومراقبة التكاليف.
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 التخطيط واإلدارة الفعالة
اليقاف التشغيل واالغالق

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

محتويات البرنامج :-

نظرة عامة - السياق واالسرتاتيجية:

لماذا االغالق وكم مرة  	

والتحوالت  	 الرئيسية  اإلغالق  لعمليات  المستوى  عالية  عملية  تدفق  خريطة 

واالنقطاعات 

تقييم ما قبل اإلغالق والتحوالت واالنقطاعات  	

عملية إدارة عمليات اإلغالق والتحوالت واالنقطاعات  	

ختطيط اإلغالق والتحضري له:

 تحديد العمل وتخطيط نطاق العمل  	

ضوابط العملية ، )النطاق ، الميزانية ، الجدول الزمني ، السالمة(  	

تدفق العمل بما في ذلك عناصر المسار الحرج  	

إدارة المقاولين واالتصاالت وإدارة أصحاب المصلحة  	

توفير الموارد للعمالة وقطع الغيار وجاهزية المواد  	

إعداد الموقع وإدارة المرافق  	

إدارة المخاطر والسالمة  	

خطة التنفيذ  	

تنفيذ االغالق:

اإلشراف الفعال على االغالق  	

تتبع تقدم إيقاف التشغيل واإلبالغ عنه  	

تغيير ممارسات التسليم  	

إدارة العمل الطارئ  	

التعامل مع ما هو غير متوقع  	

اكتمال االغالق ومراجعته:

التفتيش النهائي ،  تقييم الجودة والتسليم إلى العمليات  	

التكليف وبدء التشغيل  	

مراجعة ما بعد االغالق  	

فرص التحسين المستمر - ما الذي نجح وما الذي لم ينجح 	

طرق حتسني أعمال الصيانه وضمان اجلوده والتحكم:

المعايير القياسية لتحسيت مستوى الصيانة وضمان الجوده والتحكم 	

نظـم المعلومات في إدارة  الصـيانة وضمان الجوده والتحكم 	

الطرق الحديثة لتنظيم وتنفيذ برامج الصيانه   	

أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤيه وفق المعايير العالميه 	

المراجعه والتحسين المستمر ألعمال الصيانه وضمان الجوده والتحكم 	

حاالت عملية 	



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) التخطيط واإلدارة الفعالة اليقاف التشغيل واالغالق(
المهارات والتقنيات الالزمة للتخطيط واإلدارة الناجحة لعمليات اإلغالق والتحوالت واالنقطاعات

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.


