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نظم إدارة األصول والصيانة - مستوى متقدم

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

مقدمة:

تقدم هذه الدورة التدريبية  للمشاركين الطرق المثلى لتحسين أداء أصولهم وعمليات الصيانة لجني أقصى عائد على االستثمار. وسيتمكن المشاركون من إتقان أفضل الطرق للتعامل 

مع األصول من خالل تقليل التكاليف ووقت التوقف عن العمل إلى أدنى الحدود مع الحفاظ على الجودة العالية وضمان السالمة، ،ستغطي هذه الدورة التدريبية كيفية إنشاء وتطبيق 

منهجية عامة لتحّري الخلل وإصالحه باإلضافة إلى كيفية إجراء عملية استكشاف األخطاء وإصالحها الخاصة بالعمليات / المعدات. ستتم مناقشة تعريفات األداء الجيد / العادي 

لكل نوع من أنواع العمليات / المعدات التي يتم تغطيتها. سيتم مناقشة إجراءات جمع البيانات والتحقق منها واستخدامها. ستتم أيًضا تغطية المعايير التي سيتم استخدامها عند تقييم 

الحلول المحتملة للمشكالت. سيتم استخدام التمارين الواقعية في جميع أنحاء الدورة  لتعزيز أهداف التعلم.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

دراسة االعتبارات التنظيمية واإلدارية ألعمال الصيانة الفعالة 	

	 )OEE( تطبيق تقنيات لقياس فعالية المعدات العامة

تمييز وتحسين الخصائص المميزة ألنشطة الصيانة 	

كشف الخرافات المتبعة في السالمة وتحديد األعمال غير اآلمنة والشروط 	

شرح وتوضيح أهمية التعرف على كيفية حل المشكالت الهندسية 	

توضيح والتعريف بالطرق الحديثه لتشخيص أعطال المعدات 	

تطبيق الكفاءه فى التشخيص التقنى وإستكشاف األخطاء 	

األساليب الحديثه فى طرق كشف األخطاءوإصالحها 	

المنهجية:

تستخدم الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية والتدريب العملي. كما يتم استخدام  العديد من التمارين الفردية والجماعية. كما تشمل الدورة قائمة مرجعية نظم ادارة وصيانة االصول، 

التي يتمها المشاركين بشكل فردي أثناء تقييم أداء فعالية دوائرهم.

الفئات المستهدفة:

الدورة مناسبة ألولئك الذين يعملون حاليا في مجاالت هندسة الصيانة أو الصيانة وإدارة األصول الذين يرغبون في التقدم في حياتهم المهنية من خالل التطوير المهني لمعارفهم 

ومهاراتهم ومؤهالتهم ويشمل ذلك مشرفون ومدراء االصول وأنشطة الصيانة وأي شخص مهتم بمعرفة المزيد عن دور الصيانة المهم في ادارة االصول.
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محتويات البرنامج :-

نظم إدارة األصول والصيانة - مستوى متقدم

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

النظم احلديثة إلستكاشف األخطاء:

الطرق المختلفه فى تحديد األخطاء 	

كفاءه أعمال إستكشاف األخطاء 	

أنواع األخطاء ومصادرها 	

إجراءات الكشف عن األخطاء وتسجيلها 	

حاالت عملية 	

الطرق العلميه والعمليه ىف حل المشكالت الهندسيه:

التخطيط لحل المشاكل الهندسيه 	

الطرق العلميه والعمليه لتحليل المشاكل الهندسية . 	

مراحل حل المشكالت ومنع تكرار حدوثها  	

التقارير واإلجراءات التصحيحيه لحل المشكالت الهندسية . 	

حاالت عمليه 	

مراحل وخطوات إستكاشف األخطاء وإصالحها:

خطوات إستكشاف األخطاء  	

 المراحل المختلفه إلصالح األخطاء 	

مسئولية إتخاذ القرار إصالح المشكالت 	

إتخاذ القرارات المبنيه على الحقائق 	

متابعة تنفيذ القرارات وإصالح األخطاء 	

حاالت عملية 	

رفع كفاءة إدارة الصيانة وحل المشكالت وإختاذ القرارات:

طرق تطوير عمليات إدارة الصيانة  	

تحديث إجراءات عمليات إدارة الصيانة 	

تحليل وتحسين بيانات أعمال إدارة الصيانة 	

تحقيق الكفاءة الفعليه فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات 	

التحسين المستمر فى إدارة وتطوير نظم الصيانة 	

حاالت عمليه 	

رفع كفاءة حل المشكالت ىف عمليات المصانع:

طرق رفع كفاءة وتطوير حل المشكالت  	

تحديث إجراءات عمليات حل المشكالت فى عمليات المصانع   	

تحليل وتحسين البيانات للمشاكل 	

تحقيق الكفاءة الفعليه فى حل المشكالت فى عمليات المصانع   	

التحسين المستمر فى حل المشكالت ومنع حدوثها مستقبال 	

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

)نظم إدارة األصول والصيانة - مستوى متقدم(
 تكنولوجيا الصيانة والموثوقية وإدارة األصول 

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.


