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اليوم األول
الثالثاء  15ديسمبر 2020
11:20 - 11:00

الجلسة االفتتاحية
د .محمد بن عبدالعزيز الفوزان

رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة ،المملكة العربية السعودية

د .زهير بن محمد السراج

رئيس المؤتمر ،المملكة العربية السعودية

د .آالن ويلسون (الضيف المتحدث)

خبير صيانة دولي ،مدير كارمايكل سميث المحدودة ،المملكة المتحدة
11:30 - 11:20

استراحة

12:30 - 11:30

جلستان متوازيتان ( 1و )2

شريك الجلسة األولى

صيانة الطرق وأنظمة المواصالت

صيانة أنظمة المياه

مدير الجلسة
أ .د .مفيد السامرائي

مدير الجلسة
أ .د .رفعت عبد الوهاب

مستشار أول ،أكاديمية الشارقة للبحوث ،اإلمارات العربية المتحدة
شريك الجلسة الثانية

أنظمة النقل :إدارة األصول والصيانة والتقلب في أحوال
الطلب
سيمون برناسكوني
العضو المنتدب ،موب الب ،سويسرا

تحسين إدارة صيانة الجسور بناء ً على بيانات الفحص
الدوري :دور نمذجة المخاطر
أ .د .أندرو جاردين

أستاذ فخري ،جامعة تورنتو ،كندا

م .جاوي إكس يو

طالب دكتوراه ،جامعة تورنتو ،كندا

نظام دعم القرار في الصيانة باستخدام نظرية الرسوم
البيانية والجودة الداخلية
د .مصطفى كساب
أستاذ جامعي ،جامعة واترلو ،كندا

12:45 - 12:30

مركز االجتماعات

رئيس قطاع البحوث والتطوير ،الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي ،جمهورية مصر العربية

مراقبة الحالة باستخدام محرك متغير السرعة
كمستشعر
د .نوربرت هانيغوفسكي
مدير التكنولوجيا ،دانفوس درايف ،الدنمارك

إدارة المرافق استثمار وليست تكلفة
م .ابراهيم العباسي

مدير قطاع إدارة المرافق ،شركة األريل للمقاوالت والصناعة المحدودة،
المملكة العربية السعودية

قصة حالة حول تكامل الصيانة وإدارة األصول مقدمة
من شركة إمدادات المياه
م .توم سفانتسون
المدير التنفيذي ،تس إس إم سي ،الدنمارك

اليوم األول
الثالثاء  15ديسمبر 2020
13:45 - 12:45
شريك الجلسة الثالثة

جلستان متوازيتان ( 3و )4
صيانة المباني وإدارة المرافق

صيانة المنظومات الكهربائية

مدير الجلسة
م .عصمت عيسى

مدير الجلسة
م .وليد السعدي

عضو المجلس العربي للتشغيل والصيانة ،المملكة العربية السعودية

شريك الجلسة الرابعة

دور الصيانة في تحسين متطلبات األصول وحلولها
محمد ابو لبن

الرئيس التنفيذي لشركة ديار إلدارة المرافق ،اإلمارات العربية المتحدة

توجهات صيانة إدارة المرافق والثورة الصناعية الرابعة
م .شوكت عالم
رئيس شركة سيدكو البريطانية ،المملكة العربية السعودية

تكامل الصيانة وإدارة األصول في المباني
لالستفادة الجماعية
د .ألفارو فالي أزيفيدو

رئيس وحدة المختبر الوطني للهندسة المدنية ،البرتغال

نائب الرئيس لنشاط الهندسة ،الشركة الوطنية لنقل الكهرباء،
المملكة العربية السعودية

تصميم برامج آمنة وموثوقة إلدارة األصول الكهربائية
مارتن روبنسون
الرئيس التنفيذي ،مجموعة أيريس ،الواليات المتحدة

الحجم والموقع األمثل للتوليد الكهروضوئي الموزع على
شبكة النقل باستخدام خوارزمية أسراب الطيور :دراسة
حالة مدينة ليلى
م .عبداإلله الصعيدي

مهندس نقل ،الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ،المملكة العربية السعودية
المؤلفون المشاركون:
د.ياسين خان ,جامعة الملك سعود
د.علي محمد التاملي ,جامعة الملك سعود

نظام إدارة القياس لبرنامج صيانة موثوق
وليد الفارس

مدير تطوير األعمال ،المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية،
المملكة العربية السعودية
14:00 - 13:45

15:00 - 14:00
راعي حلقة النقاش

مركز االجتماعات
حلقة نقاش :أهمية إدارة المرافق في رفع كفاءة اإلنفاق

إدارة الحوار
د .عصام قباني

مستشار وخبير في الصيانة وادارة المرافق ،المملكة العربية السعودية

م .عصمت عيسى

عضو مجلس اإلدارة ،المجلس العربي للتشغيل والصيانة ،المملكة العربية السعودية

خالد العنزي

مستشار استراتيجيات التوطين ،المملكة العربية السعودية
15:15 - 15:00

16:15 - 15:15

مركز االجتماعات
ورشتا عمل متوازيتان
ورشة العمل األولى
معالجة مياه الصرف الصحي لمرافق المياه لتحسين
أداء األصول باستخدام نظام عمل الصيانة اإلنتاجية
الكاملة بالعمل مع إدارة التشغيل والصيانة
(الجزء األول)
م .بيتر ويلموت
شريك منتسب ،إس إيه بارتنرز ،المملكة المتحدة

م .آندي برونسكيل

شريك وقائد الفريق العالمي للصيانة اإلنتاجية الكاملة،
إس إيه بارتنرز ،المملكة المتحدة

ورشة العمل الثانية
اإلدارة المثلى لتخطيط أنشطة الصيانة
د .طارق نسب
أستاذ مساعد ،الجامعة اللبنانية الدولية ،لبنان

اليوم الثاني
األربعاء  16ديسمبر 2020

اليوم الثاني

األربعاء  16ديسمبر 2020

12:00 - 11:00
شريك الجلسة الخامسة

شريك الجلسة السادسة

جلستان متوازيتان ( 5و )6
صيانة المعدات الطبية والهندسة
اإلكلينيكية

أنظمة االتصاالت والصيانة الذكية
واألمن السيبراني

مدير الجلسة
د .إبراهيم أندجاني

مدير الجلسة
د .طارق نسب

مقيّم مستشفيات معتمد واستشاري هندسة طبية،
مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية ،المملكة العربية السعودية

مميزات وعيوب االستعانة بمصادر خارجية لخدمات
المعدات الطبية
بسام طبشوري

رئيس الهندسة الطبية ،المركز الطبي في الجامعة األميركية ،لبنان

د .بينسينغ وانغ

شريك ،بي إس آي استشارات تكنولوجيا الصحة الدولية،
الواليات المتحدة

تحسين التكنولوجيا الطبية من خالل إدارة أصول
دورة الحياة
مالك الحسيني
المدير اإلقليمي للشرق األوسط ،مركز يو سي إل إيه الطبي،
اإلمارات العربية المتحدة

أستاذ مساعد ،الجامعة اللبنانية الدولية ،لبنان

استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي للتنبؤ بحالة
صيانة المضخات والمكائن
د .إدواردو كاليكستو
الرئيس التنفيذي والمؤسس  -خبير إدارة األصول والموثوقية،
مركز المستهلك األوروبي ،ألمانيا

إدارة األعمال الميدانية عن بعد
إبراهيم الحارثي

مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات ،مجموعة بن الدن السعودية -
التشغيل والصيانة ،المملكة العربية السعودية

المدينة الذكية والمشغل الوطني إلنترنت األشياء
روب بولوك
كبير مسؤولي المبيعات ،كونيكسن ،المملكة المتحدة

الذكاء االصطناعي واألجهزة الطبية
م .سوندارام رامناث

العضو المنتدب ،شركة  360للتقنية الطبية ،الهند

12:15 - 12:00

مركز االجتماعات

13:15 - 12:15

ورشتا عمل متوازيتان
ورشة العمل الثالثة

ورشة العمل الرابعة

معالجة مياه الصرف الصحي لمرافق المياه لتحسين
أداء األصول باستخدام نظام عمل الصيانة اإلنتاجية
الكاملة بالعمل مع إدارة التشغيل والصيانة
(الجزء الثاني)
م .بيتر ويلموت

عمليات الصيانة والمؤشرات المرتبطة لقياسها
م .توم سفانتسون

شريك منتسب ،إس إيه بارتنرز ،المملكة المتحدة

م .آندي برونسكيل

شريك وقائد الفريق العالمي للصيانة اإلنتاجية الكاملة،
إس إيه بارتنرز ،المملكة المتحدة

13:30 - 13:15

مركز االجتماعات

المدير التنفيذي ،تس إس إم سي ،الدنمارك

اليوم الثاني

األربعاء  16ديسمبر 2020

14:30 - 13:30
شريك الجلسة السابعة

الجلسة السابعة
أنظمة وإدارة الصيانة
مدير الجلسة
م .محمد ابو عفيفة

الرئيس التنفيذي ،تي سي إيه العالمية ،األردن

تطوير معيار دولي لمراقبة اهتزاز علب التروس
م .سايمون ميلز

المدير العام ،شركة سبيكتروم سي بي إم المحدودة ،المملكة المتحدة

الصيانة :العامل الرئيسي إلدارة األصول
ماجد السادة

خبير الصيانة وإدارة األصول ،الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ،المملكة العربية السعودية

ابتكار تصميمين لبطاقة الصيانة باستخدام تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو( )RFIDونموذج التعرف البصري
على العالمة ()OMR
م .مشهور الحارثي
مشرف موقع ،قوة الصواريخ اإلستراتيجية بوزارة الدفاع ،المملكة العربية السعودية

14:35 - 14:30
15:35 - 14:35
شريك الجلسة الثامنة

استراحة
الجلسة الثامنة
أنظمة وإدارة الصيانة
مدير الجلسة
أ .د .عماد شبالق

رئيس مؤسسة سيف أستراليا ونيوزيلندا ،أستراليا

أهم  10عوامل نحو تنفيذ مشروع ناجح إلدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر  /نظام إدارة الصيانة المحوسب
أندرياس هادجيوانو
مدير تقنية المعلومات االفتراضية ،اإلمارات العربية المتحدة

دور علم الصيانة في اإلدارة االستباقية لألصول
د .محسن بن حسونة

أستاذ مشارك ،قسم الهندسة المدنية ،جامعة بنغازي ،ليبيا

لمحة عامة حول تطبيقات المركبات الجوية بدون طيار في صناعة البناء
م .عمر النعيمي

باحث ،أكاديمية الشارقة للبحوث ،اإلمارات العربية المتحدة
15:55 - 15:35

اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للتشغيل والصيانة

اليوم الثاني

األربعاء  16ديسمبر 2020

16:00 - 15:55

استراحة

17:00 - 16:00

ورشتا عمل متوازيتان
ورشة العمل الخامسة
عمليات الصيانة كرافعة لزيادة أداء
الصيانة والموثوقية
م .توم سفانتسون

المدير التنفيذي ،تس إس إم سي ،الدنمارك

ورشة العمل السادسة
ورشة عمل حول االستفادة من االبتكار التكنولوجي
الناشئ في التشغيل والصيانة وإدارة المرافق
باستخدام منصة إيرلي بيردز ()EarlyBirds
سليمان برده
مستشار مستقل ،لبنان

كريس بوريا

المؤسس والمدير التنفيذي ،شركة إيرليرز ،أستراليا

جيف بنروز

مؤسس ورئيس قسم العمليات ،شركة إيرليرز ،أستراليا

جوي كورفيتي

كبير مستشاري الطاقة ،وعضو المجلس االستشاري ،شركة إيرليرز،
أستراليا

سورين سورايراجاه

خبير متخصص  ،شركة إيرليرز ،أستراليا

17:00

الجلسة الختامية

