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املؤمتر الدويل للتشغيل والصيانة

 يف الدول العربية

تحت رعاية معايل الدكتور املهندس عبدالله بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية - دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

19، 20، 21 نوفمرب 2019

فندق ومركز مؤمترات 
لو مرييديان ديب

اإلمارات العربية املتحدة

تحت شعار
تعزيز الصيانة من خالل 

إدارة البيانات الضخمة

برنامج
املؤمتر
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الداعم الرسمي

بدعم من

الرشكاء الذهبيونالرشكاء االسرتاتيجيون

الرشكاء الداعمون

الرشكاء االعالميونرشيك االبحاث

جامعة طيبة

معهد التبين
للدراسات المعدنية

جمعية
الصيانة الدولية

المنظمة العربية
للتنمية ا�دارية
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>>>
الثالثاء 19 نوفمرب 2019

اليوم
01

برنامج 

املؤمتر
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08:00 – 07:00

09:15 – 08:00

09:30 – 09:15

الثالثاء
19 نوفمرب 2019

<<< التسجيل 

<<<اسرتاحة قهوة 

<<< سبع جلسات تعليمية )ورش عمل مصغرة( )متوازية( 

الصيانة اإلنتاجية الشاملة- أساس التميز 

 التشغييل والرشاكة يف العامل الناشئ 

من الثورة الصناعية الرابعة )الجزء األول(

م. بيرت ويلموت

رشيك منتسب
سبارترنز، اململكة املتحدة

رصيف مرن مستدام من حيث مفهوم عالج 

التشققات الصغرية

أ. د. سعد رسسم

رئيس قسم الهندسة املدنية
جامعة بغداد، العراق

 الجيل القادم للتشغيل والصيانة 

رقمية، مستقلة، وحيوية

نهج التحول الرقمي نحو تحقيق التميز التشغييل

محمد عيل مالك

رئيس قسم التوصيل والخدمات بقطاع املرافق 
هواوي، اململكة العربية السعودية

تطبيق املخازن- الخطوات الرئيسية لتطبيق نظام املخازن، بدًءا من مجموعة من مكونات األصول موزعة 

حول املخزن

د. آالن ويلسون

مدير 
كارمايكل سميث املحدودة، اململكة املتحدة

فهم بعض أوجه القصور يف سلسلة االهتزاز

م. سيمون ميلس

املدير العام
 رشكة سبيكرتوم يس يب إم املحدودة

اململكة املتحدة

االتجاهات املستقبلية يف الصيانة والتدريب 

واملؤهالت

أ. د. أندرو ستار

رئيس معهد الخدمات الهندسية
جامعة كرانفيلد، اململكة املتحدة

د. محمد خان

محارض أول ومدير الدورات التدريبية
جامعة كرانفيلد، اململكة املتحدة

الهندسة القيمية: أداة لصنع القرار لخيارات إدارة 

املرافق- املامرسات اإلسرتالية

أ. د. عامد شبالق

جامعة غرب سيدين
مدير، رشكة إدارة املشاريع والتوظيف والتدريب 

االستشارية املحدودة، أسرتاليا

الجلسة التعليمية األوىل

الجلسة التعليمية الثالثة

الجلسة التعليمية الخامسة

الجلسة التعليمية السابعة

الجلسة التعليمية الثانية

الجلسة التعليمية الرابعة

الجلسة التعليمية السادسة
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رئيس الجلسة
م. محمد بن سليامن الرفّاع

 عضو مجلس األمناء
املجلس العريب للتشغيل والصيانة

اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
التشغيل البيئي االقتصادي ملحطات الطاقة 

الحرارية يف اململكة العربية السعودية: حالة 

دراسية

م. محمد سليامن مطلق

مهندس نقل طاقة
الرشكة السعودية للكهرباء
اململكة العربية السعودية

املتحدث الثاين 
الوضع الحايل ومقرتح لصيانة محطات الطاقة 

الشمسية الكهربية يف مرص

م. عزة عيل

مدير إدارة تحسني كفاءة الطاقة
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحامية املستهلك 

جمهورية مرص العربية

املتحدث الثالث 
مدخل حول إمكانات التشغيل والصيانة الرقمية 

يف شبكة األلياف )SEN-NG( لتعزيز الكفاءة 

والرسعة التشغيلية

محمد عيل مالك

رئيس قسم التوصيل والخدمات قطاع املرافق 
هواوي، اململكة العربية السعودية

رئيس الجلسة
م. حازم عبد الواحد

رئيس حازم لالستشارات الهندسية
اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
حقائق حول املحرك املستقل

م. سيمون بريناسكوين

 العضو املنتدب
مركز الكفاءة إم إس إف آي، سويرسا

املتحدث الثاين 
تعزيز جودة الرصيف الصلب مبساعدة البكترييا

أ. د. سعد رسسم

رئيس قسم الهندسة املدنية
جامعة بغداد، العراق

املتحدث الثالث 
 الرسم البياين للشبكات العصبية 

للتنبؤ بحركة املرور

د. جاو ريكو

باحث
املعهد العايل للتكنولوجيا، الربتغال

املتحدث الرابع 
 استخدامات البيانات الضخمه لرشكات االتصاالت 

يف كيفيه التخطيط لصيانه الطرق 

د. طارق عنايه

رئيس
داتايونيفرس، اململكة العربية السعودية

10:45 – 09:30

11:00 -10:45

الثالثاء
19 نوفمرب 2019

 منتدى صيانة الطرق 

وأنظمة النقل

منتدى صيانة 

النظم الكهربائية

<<< مساران متوازيان

الجلسة األوىلالجلسة األوىل

<<< اسرتاحة قهوة 
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رئيس الجلسة
أ. د. أحمد الشاّمع

 عميد كلية الهندسة
أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

املتحدث األول 
التقنيات الحديثة ىف منظومة النقل الذيك 

 واالحتياجات املطلوبة للتعامل مع البيانات 
الضخمة واملعلومات

أ. د. محمد عارف
رئيس لجنة كود املدن الذكية

املركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء
جمهورية مرص العربية

املتحدث الثاين 
منظورية تحليل البيانات الضخمة يف مجاالت 

هندسة تشييد وصيانة البنية التحتية  
أ. د. مصطفى كساب
أستاذ جامعي وباحث

كلية الهندسة: جامعة طيبة )السعودية(
جامعة واترلوا )كندا(

املتحدث الثالث 
االستفادة من بيانات الطقس الضخمة للصيانة 

الوقائية ألرصفة اإلسفلت: نظرة عامة
د. هانيك ليو
باحث مشارك

أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

شارك يف التأليف

أ. د. مفيد السامرايئ 2
م. روال سعد 3  

أكادميية الشارقة للبحوث
اإلمارات العربية املتحدة

رئيس الجلسة
م. وليد عبدالله السعدي

 نائب الرئيس لنشاط الهندسة
الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء

اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
صدأ أرجل األبراج األسباب والحلول

م. خليل يوسف السبيعي

 مهندس نقل طاقة
 الرشكة الوطنية لنقل الكهرباء

اململكة العربية السعودية

املتحدث الثاين 
تأثري استعامل تقنيات املعلومات الضخمة عىل 

تحسني األنظمة الكهربائية

م. زيد محمود

مهندس حاسوب
دينامية عامن للتطبيقات الذكية، األردن

املتحدث الثالث 
دور علم القياس يف تعزيز برامج الصيانة

وليد الفارس

مدير 
 إدارة تطوير األعامل للمعايرة واالختبار

املخترب الخليجي لفحص املعدات الكهربائية
اململكة العربية السعودية

املتحدث الرابع 
حلول استقرار الشبكة الكهربائية - منو الشبكات 

الحالية يف ظل ظروف معقدة بشكل متزايد

 م. شيام فهيام

رئيس تطوير األعامل
رشكة إيزي إنريجي االستشارية، سويرسا

12:15 – 11:00

13:00 – 12:15

14:15 – 14:00

15:30

14:00 – 13:00

15:30 – 14:15

الثالثاء
19 نوفمرب 2019

 منتدى صيانة الطرق 

وأنظمة النقل

منتدى صيانة 

النظم الكهربائية

<<< مساران متوازيان

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية

<<< الصالة

<<< اسرتاحة قهوة

<<< الغداء

<<< حفل افتتاح املؤمتر

<<< تجارب دولية يف الصيانة من الرنويج
أ. د. بري سشولبريج

رئيس قسم اإلنتاج وهندسة الجودة - إنتي إن يو، الرنويج

005

وليد زياد 4 

غازي الخطيب 5 

 جامعة الشارقة
اإلمارات العربية املتحدة
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>>>
األربعاء 20 نوفمرب 2019

اليوم
02

برنامج 

املؤمتر
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األربعاء
20 نوفمرب 2019

08:00 – 07:00

09:15 – 08:00

10:45 – 9:30

12:15 – 11:00

09:30 – 09:15

11:00 – 10:45

<<< التسجيل 

<<< اسرتاحة قهوة 

<<< اسرتاحة قهوة 

<<< سبع جلسات تعليمية )ورش عمل مصغرة( )متوازية( 

الصيانة اإلنتاجية الشاملة  - أساس التميز 
التشغييل والرشاكة يف العامل الناشئ من 

الثورة الصناعية الرابعة )الجزء الثاين(

م. بيرت ويلموت

رشيك منتسب، سبارترنز، اململكة املتحدة

مستشفيات املستقبل

م. مالك الحسيني

املدير اإلقليمي للرشق األوسط
يو يس إل إيه الصحية، اإلمارات العربية املتحدة

 تحديد ترددات املهام الصعبة باستخدام 

تقييم املخاطر الكمية

م. جيمس كيندي

املدير العام
إنتريلوجيس لالستشارات، أسرتاليا

تطوير إدارة املرافق ضمن اإلطار التنظيمي يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

اليستري سرتانك

املدير العام، روزميد الستشارات األعامل، اململكة املتحدة

موازية للجلسة األوىل من منتدى أنظمة املياه ومنتدى أنظمة االتصاالت

موازية للجلسة الثانية من منتدى أنظمة املياه ومنتدى أنظمة االتصاالت

التحول الرقمي يف الهندسة الطبية الحيوية

أ. د. سمري املرصي

الرئيس التنفيذي، ديجتاليزيشن، اإلمارات العربية املتحدة

 سالمة املعدات الطبية حسب معايري االعتامد 

 د. إبراهيم أندجاين

مقيّم مستشفيات معتمد واستشاري هندسة طبية
مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية، اململكة العربية السعودية

تكلفة دورة الحياة يف إدارة األصول وصيانتها

م. توم سيفانتيسون

 الرئيس التنفيذي
رشكة يت إس إم يس الستشارات الصيانة واإلنتاج 

الدمنارك

التطبيق الفّعال لنظام ادارة صيانة الطرق واملطارات 

م. حازم عبد الواحد

 رئيس حازم لالستشارات الهندسية
اململكة العربية السعودية 

د.  عيل ماهر

أستاذ ومدير مركز البنية التحتية املتقدمة والنقل، كلية 
الهندسة، جامعة روتجرز، الواليات املتحدة األمريكية

أوجه التقدم يف تقييم الهياكل واختبارها 

 ACI وإصالحها وصيانتها: نظرة عامة عىل كود

562M-16 الجديد املعدل إلصالح الهياكل

أ. د. مفيد السامرايئ

 كبري مستشاري أكادميية الشارقة للبحوث
اإلمارات العربية املتحدة

الجلسة التعليمية الثامنة

الجلسة التعليمية العارشة

الجلسة التعليمية الثانية عرشة

الجلسة التعليمية الرابعة عرشة

الجلسة التعليمية الخامسة عرشة

الجلسة التعليمية السادسة عرشة

الجلسة التعليمية التاسعة

الجلسة التعليمية الحادية عرشة

الجلسة التعليمية الثالثة عرشة

007
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رئيس الجلسة
د. آالن ويلسون

مدير
كارمايكل سميث املحدودة، اململكة املتحدة

املتحدث األول 
صيانة انرتنت األشياء الصناعية ملصنع املعدات 

األصلية القامئة عىل التوأمة الرقمية

سليامن برده

الرشيك اإلداري للرشق األوسط وإفريقيا
رشكة إس تو إي ترانسفورميشن، لبنان

املتحدث الثاين 
منصة املراقبة والتحكم الذيك يف إنوفا

أمني النجار

مدير التشغيل
إنوفا، اإلمارات العربية املتحدة

املتحدث الثالث 
املعدات تتحدث ... هل ميكن سامعها؟؟

م. جورج إفرامييديس

رئيس مجلس إدارة
جمعية الصيانة اليونانية، اليونان

املتحدث الرابع
استغالل البيانات الضخمة يف الصيانة

د. توماس هالديك

كبري املستشارين
لوجيو، جمهورية التشيك

رئيس الجلسة
أ. د. مفيد السامرايئ

كبري مستشاري أكادميية الشارقة للبحوث
اإلمارات العربية املتحدة

املتحدث األول 
تشغيل وصيانة مياه الرصف الصحي يف مرص

)التحديات محددة واملردودات الحالية(

أ. د. محمد نزيه

أستاذ مساعد
معهد الهندسة الصحية والبيئية، املركز القومي 

لبحوث اإلسكان والبناء، جمهورية مرص العربية

املتحدث الثاين 
استخدام تحليل البيانات لتطوير أفضل إجراءات 

التشغيل والصيانة ومراقبة األداء ملحطات معالجة 

مياه الرصف الصحي

د. وليد سامل

أستاذ مشارك
الهندسة البيئية، املركز القومي لبحوث اإلسكان 

والبناء، جمهورية مرص العربية

املتحدث الثالث 
دور تحليل البيانات الضخمة للرشكات ونظم 

املعلومات الجغرافية يف تحسني تشغيل وصيانة 

مرافق املياه

أ. د. أحمد معوض

نائب رئيس
الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف الصحي 

جمهورية مرص العربية

10:45 – 09:30

11:00 – 10:45 

األربعاء
20 نوفمرب 2019

<<< مساران متوازيان

منتدى صيانة

أنظمة املياه

منتدى أنظمة اإلتصاالت 

والصيانة الذكية واألمن 

السيرباين

الجلسة األوىلالجلسة األوىل

<<< اسرتاحة قهوة 
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رئيس الجلسة
أ. د. أحمد معوض

 نائب رئيس
الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف الصحي

جمهورية مرص العربية

املتحدث األول 
مستقبل فرص إدارة البيانات الضخمة يف التحليالت 

التنبؤية والصيانة: دراسة حالة من محطات ضخ 

املياه

أ. د. عامد السعيد

أستاذ
جامعة الفيوم، جمهورية مرص العربية

املتحدث الثاين 
تطبيق تحليالت البيانات الضخمة لتعزيز تطوير 

خدمات البنية التحتية

د. محسن القايض

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة مرص لألبحاث والتكنولوجيا

جمهورية مرص العربية

املتحدث الثالث 
املستحرضات الصيدالنية يف معالجة مياه الرصف 

الصحي املعالجة وتأثريها عىل الصحة العامة

د. سورجيا بهاتشارجي

باحث 
أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

شارك يف التأليف

م. روال سعد2

أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

أ. د. مفيد السامرايئ3

أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

عبد الله شنابله4

أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

منتدى صيانة

أنظمة املياه

منتدى أنظمة اإلتصاالت 

والصيانة الذكية واألمن 

السيرباين

12:15 – 11:00

12:45 – 12:15

األربعاء
20 نوفمرب 2019

<<< مساران متوازيان

الجلسة التعليمية السابعة عرش  الجلسة الثانية

الصيانة يف ظل العامل الرقمي

اللعبة الحقيقية

م. جورج إفرامييديس

رئيس مجلس إدارة
جمعية الصيانة اليونانية - اليونان

<<< الصالة
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األربعاء
20 نوفمرب 2019

14:00 – 12:45

14:15 – 14:00

<<< مساران متوازيان

 منتدى صيانة املباين 

وإدارة املرافق

 منتدى صيانة املعدات 

الطبية والهندسة اإلكلينيكية

الجلسة األوىلالجلسة األوىل

رئيس الجلسة
د. عصام قباين

مستشار وخبري يف الصيانة وإدارة املرافق
اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
مفهوم التفتيش عن البيانات واستخراج املعرفة 

يف البيانات الضخمة

أ. د. محسن بن حسونة

رئيس قسم الهندسة املدنية
قسم اإلدارة الهندسية، جامعة بنغازي، ليبيا

املتحدث الثاين 
إدارة بيانات املباىن القامئة باستخدام املسح 

الليزري ثاليث األبعاد

أ. د. محمد مرزوق

أستاذ هندسة التشييد وإدارة املرشوعات
جامعة القاهرة، جمهورية مرص العربية

املتحدث الثالث 
دراسة عوامل كفاءة الصيانة والتشغيل من خالل 

مراحل التصميم

د. غسان الفالح

أستاذ العامرة وإدارة املرافق املساعد
جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية

رئيس الجلسة
أ. د. أحمد الرباك

 املرشف عىل كريس أبحاث املعلوماتية 
 الصحية وتعزيز الصحة

جامعة امللك سعود
اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
تحليالت البيانات الضخمة إلدارة الرعاية الصحية 

الذكية يف مرافق وزارة الصحة يف السعودية

د. يارس رشيف

أستاذ مشارك
جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية

املتحدث الثاين 
التحول الرقمي والهندسة الطبية الحيوية

أ. د. سمري املرصي

الرئيس التنفيذي
ديجتاليزيشن، اإلمارات العربية املتحدة

املتحدث الثالث 
االبتكار الرقمي يف الرعاية الصحية

م. مالك الحسيني

املدير اإلقليمي للرشق األوسط
يو يس إل إيه الصحية، اإلمارات العربية املتحدة

<<< اسرتاحة قهوة 
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األربعاء
20 نوفمرب 2019

15:30 – 14:15

16:15 – 15:30

17:15 – 16:15

<<< مساران متوازيان

 منتدى صيانة املباين 

وإدارة املرافق

 منتدى صيانة املعدات 

الطبية والهندسة اإلكلينيكية

الجلسة الثانيةالجلسة الثانية

رئيس الجلسة
م . محمد أبو عفيفة

 أمني عام 
نقابة املهندسني األردنيني, األردن

املتحدث األول 
تحليل بيانات األداء لصيانة ذكية يف البلدان  الدافئة

د. أمين بشارة

باحث ورئيس قسم مشاريع املباين الفيزيائية 
مؤسسة الدكتور روبرت مرجان، أملانيا

املتحدث الثاين 
تقييم نظام التشغيل والصيانة والسالمة للمعدات 

الكهربائية وامليكانيكية باملسجد الحرام

م. عاصم نشوان

مهندس أول ميكانيكا استشاري
رشكة زهري فايز ومشاركوه لإلستشارات الهندسية

اململكة العربية السعودية

املتحدث الثالث 
مواد ترميم الهياكل الرئيسية للخراسانة 

م. روال سعد

باحث أول
أكادميية الشارقة للبحوث، اإلمارات العربية املتحدة

شارك يف التأليف

أ. د. مفيد السامرايئ2
عمر عامر3

أكادميية الشارقة للبحوث
اإلمارات العربية املتحدة

عيل تهمز4

جامعة الشارقة
اإلمارات العربية املتحدة

يوسف مرعي5

 املركز العريب 
للدراسات الهندسية

اإلمارات العربية املتحدة

رئيس الجلسة
د. إبراهيم أندجاين

مقيّم مستشفيات معتمد واستشاري هندسة طبية
 مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية

اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
خدمات الصيانة الطبية الحيوية املميزة يف 

املستشفى

م. عامر صليحة

مدير تخطيط املعدات الطبية
 املستشفى األمرييك بديب

اإلمارات العربية املتحدة

املتحدث الثاين 
تكنولوجيا املعلومات الصحية، وأمتتة األقسام

م. ساندرام رامناث

املدير العام
رشكة هيلثتيك 360 املحدودة، الهند

املتحدث الثالث 
بروتوكوالت لتحسني استخدام املعدات الطبية

د. أمجد عبد الرازق

مستشار التكنولوجيا الطبية
مابس، األردن

املتحدث الرابع 
زيادة وتعزيز الجهاز العصبي

أ. د. حسن النشاش

مدير برنامج الخريجني للهندسة الطبية 
الجامعة األمريكية يف الشارقة

اإلمارات العربية املتحدة

<<< الغداء

<<< جلسة خاصة لقادة املستقبل يف الهندسة الطبية
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رئيس الجلسة
أ. د. حسام الدين الربمبيل

 أستاذ جامعي ورئيس قسم العامرة
كلية الهندسة، جامعة عني شمس، جمهورية مرص العربية

املتحدث األول 
تطبيق البيانات الضخمة يف خدمات الصيانة

م. أوندرج ستيجسكال

كبري املستشارين
رشكة لوجيو، جمهورية التشيك

املتحدث الثاين 
الذكاء االصطناعي يف إداره الصيانه من 2005 ايل 2019

أ. د. خريى قبيىص

باحث مستقل
اململكة املتحدة

املتحدث الثالث 
البيانات الضخمة يف برنامج لني سيكس سيغام: دراسة حالة لتحسني حزمة الصيانة الوقائية

أ. د. عبد العزيز بوبشيت

أستاذ جامعي
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية السعودية

املتحدث الرابع 
إسرتاتيجيات الصيانه باستخدام البيانات الضخمه

م. محمد جامع

مهندس إدارة املشاريع بقطاع املعديات والكباري العائنة
هيئة قناة السويس، جمهورية مرص العربية

املتحدث الخامس 
طريقة فهرسة صحة األصول. دراسة حالة لعملية ضخ أسطول املضخات

أ. د. أدولفو كريسبو

أستاذ جامعي
جامعة إشبيلية، إسبانيا

الخميس
21 نوفمرب 2019

09:30 – 08:00 

10:00 – 09:30

08:00 – 07:00

منتدى أنظمة وإدارة الصيانة

الجلسة األوىل

<<< التسجيل 

<<< اسرتاحة قهوة 
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11:30 – 10:00

11:45 – 11:30

منتدى أنظمة وإدارة الصيانة

الجلسة الثانية

رئيس الجلسة
معايل د. عصام رشف

عضو مجلس األمناء
املجلس العريب للتشغيل والصيانة، جمهورية مرص العربية

املتحدث األول 
مقارنة بني بيئة صيانة البيانات التقليدية والضخمة يف أنظمة التصنيع التنبؤية

د. ستي نبيله ميستي

مديرة العمليات
فيتك املحدودة، اململكة املتحدة

املتحدث الثاين 
الدفاع عن ميزانية الصيانة الوقائية الخاصة بك- نهج ملواصفات نظام املعلومات

م. جيمس كيندي

املدير العام
إنتريلوجيس لالستشارات، أسرتاليا

املتحدث الثالث 
آخر التطورات يف معايري مراقبة الحالة

م. سيمون ميلس

املدير العام
رشكة سبيكرتوم يس يب إم املحدودة، اململكة املتحدة

املتحدث الرابع 
إطار عمل لدعم إدارة الصيانة املعتمدة عىل الظروف

أنطونيو سوال

نائب الرئيس
إنغامن، إسبانيا

املتحدث الخامس 
إدارة معلومات الصيانة ملتابعة الحالة - حالة دراسية

جاروسلو جيل

مستشار الضوضاء واالهتزاز
رشكة املعدات الدوارة والتحقق املحدودة، اململكة املتحدة

الخميس
21 نوفمرب 2019

<<< اسرتاحة قهوة 
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13:15 – 11:45 

13:30 – 13:15

منتدى أنظمة وإدارة الصيانة

الجلسة الثالثة

رئيس الجلسة
د. حمزة غلامن

 أستاذ مشارك
كلية الهندسة والعامرة اإلسالمية - جامعة أم القرى, اململكة العربية السعودية

املتحدث األول 
كيف يبدو الطقس عىل األصول الخاصة يب غدا؟

م. كالوديو كابو

الرئيس 
إم يت 3 إس آر آي -  مانشسرت ، اململكة املتحدة

املتحدث الثاين 
مؤهالت مديري األصول للمستقبل 

د. محمد خان

محارض أول ومدير الدورات التدريبية 
جامعة كرانفيلد، اململكة املتحدة

املتحدث الثالث 
التحول الرقمي إلدارة األصول

أندرياس حجيانو

مدير
فريتشوال املحدودة لتقنية املعلومات، اإلمارات العربية املتحدة

املتحدث الرابع 
تخطيط إسرتاتيجية الصيانة باستخدام موثوقية البيانات

م. توم سيفانتيسون

الرئيس التنفيذي
رشكة يت إس إم يس الستشارات الصيانة واإلنتاج، الدمنارك

املتحدث الخامس 
تقييم أداء جمعية الدراسة والصيانة الربتغالية استناًدا إىل إدارة البيانات الضخمة

ألفارو فايل إي أزيفيدو

رئيس وحدة
املخترب الوطني للهندسة املدنية بلشبونة، الربتغال

الخميس
21 نوفمرب 2019

<<< الصالة
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15:00 – 14:45

15:00

14:45 – 14:30

<<< الجلسة الختامية 

<<<الغداء 

تجارب إقليمية يف الصيانة 

تجربة وزارة تطوير البنية التحتية بدولة اإلمارات العربية املتحدة حول إدارة األصول

د. دانييل لورت

مدير مشاريع
وزارة تطوير البنية التحتية، اإلمارات العربية املتحدة

 م. حبيبة أفالطون

مهندس مدين
وزارة تطوير البنية التحتية، اإلمارات العربية املتحدة

 م. صوغة السامحي

مهندس مدين 
وزارة تطوير البنية التحتية، اإلمارات العربية املتحدة

 نبذة عن الربنامج الوطني لدعم إدارة املرشوعات والتشغيل والصيانة يف الجهات العامة 

)مرشوعات( اململكة العربية السعودية 

   م. خالد العامر

مدير إدارة املعايري واإلجراءات
مرشوعات، اململكة العربية السعودية

<<< اجتامع الجمعية العمومية للمجلس العريب للتشغيل والصيانة

الخميس
21 نوفمرب 2019

14:30 - 13:30
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مكتب
اإلدارة

املجلس العريب 

للتشغيل والصيانة

مجموعة

اكزيكون الدولية

FOR MORE INFORMATION CONTACT US ON

omaintec.com /OMAINTECConfinfo@omaintec.com

للمزيد من املعلومات تواصل معنا عىل 

اململكة العربية السعودية

ص.ب. 88819
الرياض 11672

الهـاتف:
www.omaintec.org

+966 53 570 8934

الرياض
+966 53 570 8934

+966 11 460 2316

+966 53 899 2998

الهـاتف:
فاكس:

ص.ب. 88819
الرياض 11672

واتس آب:
info@omaintec.com

بيروت

info@omaintec.com

+961 1 821 421 
+961 1 821 482 
+961 3 365 181

الهـاتف:
فاكس:
الجوال:




