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المحتويات األساسية:

)PMO و RCM( تحسين برنامج الصيانة الوقائية 

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

مقدمه:

 يعد برنامج الصيانة الوقائية الفعال الذي يتجنب األعطال غير المتوقعة والمكلفة عنصرا أساسيا في جميع منظمات الصيانة ذات الممارسات الجيدة. ولكن برنامج الصيانة الوقائية 
غير المناسب ال يهدر المال فحسب، بل إنه غالبا ما يتسبب في الفشل، بدال من منعه.   من الضروري اتباع نهج منظم لتحديد برنامج الصيانة الوقائية المناسب. إذا لم يتم اتباع مثل 
هذا النهج ، فإن مهام الصيانة الوقائية غير ذات القيمة المضافة تنمو وتتضاعف ، مما يصرف االنتباه عن الموارد الشحيحة واالهتمام عن أنشطة الصيانة الحرجة ، ويقلل من 
موثوقية المعدات ويزيد من تكاليف الصيانة.   تقدم يوروماتيك هذه الدورة التدريبية المكثفة ،  لتدريب وتأهيل المشاركين على تطبيق أحدث ممارسات الصيانة الوقائيه وتحقيق 

الصيانة الفعالة وتحسين الموثوقية.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
	w )RCM( تطوير برنامج صيانة وقائية مثالي للمعدات الجديدة باستخدام الصيانة المرتكزة على الموثوقية 
	w )PMO( تحسين برنامج الصيانة الوقائية للمعدات الموجودة من خالل تطبيق تحسين الصيانة الوقائية 
	w تجميع مهام الصيانة وتسلسلها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة باستخدام برنامج إدارة األصول الخاص بنا 
	wوتضمين عمليات تحسين الصيانة الوقائية المستمرة داخل المؤسسة PMO و RCM التدريب على مبادئ 
	wالتدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على تطبيق أحدث أساليب وممارسات عمليات الصيانة الوقائيه

الفئات المستهدفة:

المدراء والمسؤولين ورؤساء اقسام والمشرفين في التشغيل والصيانة وكافة الفنيين والعاملين في مشاريع الصيانة.

أحدث أاسليب ومماراست عمليات الصيانة:
	w.األنظمـة الحديثة في أعمال  وممارسات الصيانة
	w  تحديد مجال أعمال الصيانة
	wالتقنيات الحديثة ألساليب عمليات الصيانة
	w  طرق التطبيق السليم لعمليات الصيانة 
	wحاالت عملية

نظم الصيانة الوقائيه احلديثة:
	wتحديد مجال عمل الصيانة الوقائية
	wالتقنية الحديثة للصيانة الوقائية
	wأهمية التطبيق السليم للصيانة الوقائية
	wأهمية التطبيق السليم للصيانة الوقائيه
	wحاالت عملية

األنواع المختلفه للصيانة:
	w .الصيانة الوقائيـة . - الصيانة العـالجيـة . - الصـيانة التنبـؤية 
	w الصيانة الـدوريـة . - الصيانة الفجائية . - العمرة الكلية 
	w  خطوات وإجراءات خطة أعمال الصـيانـة الوقائية
	w. حصـر التوقفات المخططة وعمليات الصـيانة األسـبوعية
	wحصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة الوقائية
	w األساليب العلمية للصيانة التنبؤيــة الـدوريـة
	wحاالت عملية

طرق ختطيط عمليات الصيانه الوقائية:
	w   تخطيط وتنظيم أعمال الصـيانـة
	w حصـر التوقفات المخططة ووضع جداول الصيانة الوقائية
	w  حصـر العمـالـة الالزمـة وإعداد جداول الصـيانـة
	w  تقدير الموارد الالزمة للصيانة
	wتوفير األدوات والعدد الالزمه للصيانة
	wحاالت عملية

تقنيات ومماراست عمليات الصيانة الوقائيه:
	w. األنظمة الحديثة لممارسات الصيانة الوقائيه
	wطرق تنفيذ عمليات الصيانة الوقائيه
	wالطرق الحديثة لقياس حالة المعدات 
	w  طرق الفحص والتفتيش على االالت والمعدات
	wالمعدات المستخدمة في ممارسات أعمال الصيانة الوقائيه
	wحاالت عملية



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

))PMO و RCM( تحسين برنامج الصيانة الوقائية (
 تحقيق الصيانة الفعالة وتحسين الموثوقية

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.


