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 الدورات التدريبية المقترحةومفردات أهداف 

 

 

 

 ةساسيأمعلومات  -سمنت في  صناعة اإلدورة  .1
 

 ( 01/10/2020الخميس إلى  27/9/2020 األحدمن )
 م. هاني صالحالمدرب: 

 

  األهداف

  . تسمنمن المحجر إلى طحن اإل سمنتفهم عملية صنع اإل •

  . ةالنهائي سمنتالكلنكر وخصائص اإل نوعيةفهم  •

   . جربط عوامل اإلنتاج بجودة المنت •

 .ت سمنتحليل ميزانية المصنع وتنظيمه وفهم األرقام الرئيسية لمصنع اإل •

  :يجب أن يفهم المتدربون •

 ؟سمنتما هو اإل •

 . منتسكيفية إنتاج اإل •

  المواد الخام والوقود؟ما هو دور  •

 ؟سمنتعاملة في مصنع اإللمعدات القطع الغيار لما هي نوعية وكمية  •

 

وينبغي أن  سمنتتهدف هذه الندوة إلى أن تكون بمثابة مقدمة تساعد على تعميق المعرفة والفهم لعملية تصنيع اإل •

 . السالمة( ، البيئة ، لجودةافي أداء المصنع )تمكن المشاركين من المساهمة في التحسين المستمر 

 . مختلف مخاطر السالمة التشغيلية المحتملةالتعّرف على  •

  .واحتياجاتهم التعرف على ظروف العاملين في المصنع  •

  .يل تطوير مختلف إجراءات العمل اآلمن ذات الصلة وتدابير الرقابة لتقليل مخاطر التشغدعم  •

  . تسمنملين في مصانع اإلاللع فهم أهمية السالمة •

 

  المحتوى

 ة .   الرؤية الذكية والرسالة والقدرة التقني •

 . سمنتمؤشرات األداء الرئيسية واألرقام الرئيسية لمصنع اإل •

 ت . سمنتنظيم مصنع اإل •

 .ء دورة تحسين األدا •

  .ت سمنمقدمة في عملية تصنيع اإل •
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 .ء في بعض النقاط الرئيسية بين المختبر / المصنع / المبيعات / العالقة مع العمال سمنتالمنتج: اإل •

 . الوقود البديل والخبث والمنتجات الثانوية •

 م . عمليات التعدين إعادة تأهيل التجانس للمزيج الخاوالمحاجر   •

  ت : سمنمقدمة لعملية تصنيع اإل •

 . ر(الكلنك) سمنتلإلتصنيع المادة األولية  •

 . المحاجر والمواد الخام والتحضير والتجانس •

 . حنالوقود وعملية الط •

 . داالحتراق والتبري •

 . رجودة المنتج والتطبيق واالبتكا •

  . ن، تقليل ثاني أكسيد الكربو سمنتالتأثير البيئي لتصنيع اإل •

  . تالحراريا •

 . عتنظيم المصن •

  . ةمخاطر السالم •

  . رتقليل المخاط •

  . ةقيادة سالمة فعال •

  

  الجمهور

 (غير الفنيين )مديرو الموارد البشرية ، والمديرون الماليون ، إلخ يرونالمد . 

 تفي جميع المجاالثاً ن حديوكبار المديرين غير الفنيين المعين . 

 اإلسمنت ، إذا لم يكن لديهم خلفية فنية في مجال ثاً مديرو المشاريع المعينون حدي.   

  في إدارة السالمة التشغيلية مثل اإلنتاج والصيانة والمحاجر والمختبرات إدارة الخط الذين يشاركون

 .ة السالم ووموظف

  ةاإلدارجميع موظفي . 
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1. Cement Manufacturing Course for Non-Technicians 

Sunday 27.09.2020 to Thursday 01.10.2020 

Trainer: Eng. Hani Salah 

  

 

OBJECTIVES 

• Understand the cement process from quarry to cement grinding; 

• Understand clinker quality and final cement properties; 

• Link production factors with product quality; 

• Analyze the plant budget and understanding the main numbers of the cement 

plant; 

• Trainees must understand: 

         • What is cement? 

         • How to produce cement? 

         • What is the role of raw materials and fuels? 

         • What is the quality and quantity of spare parts requires for the operating 

  cement plant equipment? 

• This training session serves as an introduction to help deepen knowledge and 

understanding of the cement manufacturing process, and it should enable the 

participants to contribute to the continuous improvement in the factory's 

performance (quality, environment, safety, etc.); 

• Identifying the various potential operational safety risks; 

• Knowing the conditions and needs of factory workers; 

• Supporting the development of various safe work related procedures and control 

measures to reduce operational risks; 

• Understanding the importance of safety for workers in cement factories. 

  

CONTENT 

• Key performance indicators and key figures for the cement plant; 

• Organizing the cement plant; 



 

 

 4 

• Cycle of improving performance; 

• Introduction to cement manufacturing process; 

• Product: cement in some key points between the laboratory / factory / sales / 

customer relationship.   

• Alternative fuels, slag and by-products. 

• Quarrying and mining operations rehabilitate homogenization of the ore mix; 

•  Introduction to the cement manufacturing process: 

       • Manufacture of cement clinker; 

       • Quarrying, raw materials, preparation and homogeneity; 

       • Fuel and milling process; 

       • Combustion and cooling. 

• Product quality, applicability and innovation; 

• Environmental impact of cement manufacturing, reducing carbon dioxide; 

• Refractories; 

• Organization of the factory; 

• Safety risks; 

• Reducing risks; 

• Effective safety leadership. 

  

THE AUDIENCE 

 Non-technical managers (HR managers, finance managers, etc.); 

 Newly hired non-technical senior managers in all areas; 

 Newly hired project managers, if they do not have a technical background in the 

cement field; 

 Line managers who are involved in managing operational safety such as 

production, maintenance, quarries, laboratories, and safety personnel; 

 All management personnel. 
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  الدوارة وضبطها سمنتفران اإلأصيانة  دورة .2
 

 (22/10/2020الخميس إلى  18/10/2020 األحدمن )
 م. محمد يعقوبالمدرب: 

 

  األهداف

•  ً  . فهم كيفية عمل الفرن ميكانيكيا

 . الميكانيكية مع التمييز بين العوامل التي تؤثر على تشغيل الفرن جزاء الفرنأو العملياتفهم العالقات بين  •

 . عمليات التفتيش على األفران باستخدام إرشادات استكشاف األخطاء وإصالحها •

 . التعرف على وظيفة كل جزء في األفران الدوارة •

 .ا اجراء تقييم للفرن اثناء التشغيل وتحديد المشاكل وطرق حله •

 .ر اجراء عمليات القياس والضبط للعجالت الحاملة للفرن الدوا •

 .لفترات طويلة دون توقف  تشغيلهتحديد احتياجات الفرن الدوار لدعم  •

 

  المهارات

 ن .تنفيذ واإلشراف على إجراءات الصيانة المحددة وأعمال اإلصالح في نقاط مختلفة في نظام الفر •

  .ن إجراء الضبط واإلشراف على الفرن بناًء على تعليمات محاذاة الفر •

 .ل تحديد واقتراح تدابير وقائية فيما يتعلق بالصيانة المطلوبة وبالتالي منع الفشل أو األعطا •

  

  المعرفة

 . ع أهمية صيانة نظام الفرن والتدابير الوقائية فيما يتعلق بتوافر وقت تشغيل الفرن واقتصاد المصن •

  .ح بيضاوية غالف الفرن كمؤشر على تشغيل الفرن وصيانته بشكل صحي •

  .ة المحاذاة الصحيحة للفرن فيما يتعلق بعمر غالف الفرن والدعامات والبطانة المقاومة للحرار •

 .ة مخاطر تلف نظام الفرن نتيجة أعمال الصيانة غير السليم •

 . مطبات اتجاهات صيانة نظام الفرن •

 . إنفاق موارد كبيرة على أنشطة صيانة األفران لتحقيق فترة تشغيل الفرن طويلة المدى وفترة الحياة •

 . االستعداد لالعتماد على األدوات والقياسات الفعلية كضرورة في الصيانة المناسبة للفرن •

 .ت سمنا يتعلق بأفران ومبردات اإلتزويد المشرفين والفنيين بالصيانة بمهارات متقدمة في استكشاف األخطاء وإصالحها فيم •
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 المحتوى 

 . المعرفة األساسية بميكانيكا الفرن •

 . تصميم الفرن وظروف التشغيل الناجح •

 . استكشاف األخطاء وإصالحها )األساسيات والمستوى المتقدم( عمليات التفتيش •

 

 التنفيذ / األجهزة

 .ن العمليات الميكانيكية األساسية لصيانة األفرا •

 . ، والهجرة االطارات واألختام ، وصيانة الطوق والعتاد من العمليات الرئيسية: محامل الصيانة وانحراف الدوارة •

 ن . إجراءات الصيانة لغالف الفر •

 . لقواعد ارتكاز جسم الفرن )العجالت الحاملة والحلقات الدوارة(إجراءات الصيانة  •

 ة . العجالت الحامل تبريد ألنظمةإجراءات الصيانة  •

  . رنالمحاذاة والتوازن الميكانيكي للف •

 . رنظرة عامة على الفرن الدوا •

  .ة والبيضاوي جسم الفرنتشوه  •

  . ةوالحركة النسبيالفجوة  •

  . ااختبار مناقشة استكشاف األخطاء وإصالحه •

  . ننظرة عامة على محاذاة الفر •

 ت . والتزيي التشحيمالمسنن الكبير والمسنن الصغير وطرق  اتاسيقو محاذاة •

 . دورشة الكلنكر لتكنولوجيا التبري •

  . ةنظرة عامة على المبردات الشبكي •

 . ةالصيانة الوقائية والتصحيحي •

  . ةفهم المحركات الهيدروليكي •

 . دالتبريمراوح  •

  

  الجمهور

 ن على األجهزة / التنفيذون المشرفوالمهندسالصيانة  ومفتش . 

  نوالمهندسيرؤساء األقسام الميكانيكية .  

 نالخبرة والميكانيكيو ون ذووالحرفي . 

 ن المشرفون العاملون في إصالح وصيانة األفرا.  

 ؤساء العمال ر. 

 ة عمال الصيانن ألوبرمجوالم التخطيط والصيانة ومهندس ون ومفتشوالمهندس.  

 مشرفو الصيانة والفنيون . 
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2. Maintenance of Rotary Kilns and Adjustment 

Sunday 18.10.2020 to Thursday 22.10.2020 

Trainer: Eng. Muhammad Yacoub 

 

OBJECTIVES 

• Understand how the cement kiln works mechanically; 

• Understand the relationships between, processes and kiln mechanical parts while 

distinguishing between factors that affect kiln operation; 

• Inspections of cement kilns and troubleshooting instructions; 

• Learn about the function of each part in a rotary kiln; 

• Conduct an evaluation of the rotary kiln during operation, identifying problems 

and ways to solve them; 

• Conduct measurements and adjustments of the carrying roller; 

• Determine the needs of the rotary kiln to support long-term non-stop operation. 

 

SKILLS 

• Implement and oversee specific maintenance procedures and repair work at 

various points in the rotary kiln system; 

• Carry out adjustment and supervision of kiln alignment instructions. 

• Identify and propose preventive maintenance regarding required maintenance and 

thus preventing failure or malfunctions. 

 

KNOWLEDGE 

• The importance of kiln system maintenance and preventive measures regarding 

availability of kiln operating time and plant economy; 

• Kiln ovality as an indication of proper operation and maintenance of the kiln; 

• Risks of damage to the rotary kiln system due to improper maintenance; 
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• Expenditure of substantial resources on kiln maintenance activities to achieve 

long-term furnace operation and life span; 

• Willingness to rely on actual tools and measurements as necessary in the proper 

maintenance of the kiln; 

• Providing supervisors and maintenance technicians with advanced 

troubleshooting skills in cement kilns and coolers. 

  

CONTENT 

• Basic knowledge of rotary kiln mechanics; 

• Kiln design and successful operating conditions; 

• Troubleshoot (basic and advanced) inspections. 

 

IMPLEMENTATION / SYSTEMS  

• Basic mechanical operations for kiln maintenance: 

• Main operations: bearings maintenance, rotary deflection, girth gear 

maintenance, tire migration and seals; 

• Maintenance procedures for the kiln shell; 

• Maintenance procedures for the kiln stations (carrying rollers and riding rings); 

• Maintenance procedures cooling systems of carrying rollers bearings; 

• Mechanical alignment of the rotary kiln; 

• Rotary kiln overview; 

• The kiln body and ovality and deformation; 

• Gap and relative movement; 

• Troubleshooting (discussion test); 

• Kiln alignment overview; 

• Alignment and measurements of the girth gear and pinion, and lubrication 

methods; 
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• Clinker coolers technology workshop; 

• An overview of grate coolers; 

• Preventive and corrective maintenance; 

• Understanding hydraulic motors; 

• Cooling fans; 

 

THE AUDIENCE 

 Maintenance inspectors, site engineers, supervising;  

 Heads of mechanical departments and engineers; 

 Experienced craftsmen and mechanics; 

 Supervisors working in the repair and maintenance of kilns;  

 Foreman heads; 

 Engineers, maintenance inspectors, planning engineers and schedules for 

maintenance work; 

 Maintenance supervisors and technicians. 
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 ةإدارة الصيان دورة .3

 

 (29/10/2020الخميس إلى  25/10/2020 األحدمن )
 م. محمد يعقوبالمدرب: 

 

  األهداف

 . تباع قواعد السالمةاتأكد من ال •

 .  ةالصيان قيادة فريق •

 ت . التواصل مع فرقهم ، مع اإلدارات األخرى ، والقيام بالشبكا •

 . نفيذ ومتابعة وتحسين مؤشرات أداء الصيانةت •

 ع . لعب دورهم كمديرين للصيانة والتأكد من أن موظفي الصيانة يلعبون دورهم في المصن •

 اً أكد من أن جميع عمليات الصيانة في مكانها وتتقن جيدالت •

 عاً . تحسين هذه العمليات والطريقة التي ترتبط بها م •

  .أداء وظيفة مخطط الصيانة •

  .تخطيط أوامر العمل •

 "الحرجة" .   تحديد منهجية تخطيط قطع الغيار ، بما في ذلك تحديد قطع الغيار •

 ل .تقدير الوقت والقوى العاملة واألدوات / المعدات ألوامر العم •

  مل . إعداد خطط الع •

  . ذالتنفيإعداد أوراق فحص جودة  •

  ش .والتفتي فحصالإعداد أوراق  •

 ل . رسم عقود العم •

 . ة القيام بعمل برنامج جدولة الصيان •

 . ( القيام بجدولة روتينية )جداول سنوية وأسبوعية ويومية •

 ق . غالالقيام بجدولة انقطاع التيار / اإل •

 . ة وضع جدول زمني لتنفيذ وظيفة التخطيط والجدول •

 . اتتحديد عطل محتمل في المعد •

 ة . تقييم مستوى المخاطر المتعلقة بهذه اإلخفاقات المحدد •

 ج . تأهيل المخاطر المرتبطة بأهداف اإلنتا •

  

  المحتوى

 . تنظيم السالمة في المصنع ودور المدير في السالمة •

 . دارة الصيانة في المصنعدور ا •

  . الصيانة أقسامالتنظيم والتفاعالت ودور اإلدارة الحديثة للصيانة  •

 . أنواع الصيانة المختلفة •
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 . وظائف الصيانة: التعريف والدور والمؤشرات •

 . الصيانة وظائفبين كل  العالقة •

 . مؤشرات أداء الصيانة •

 . إعداد الميزانية ومتابعتها •

 . إدارة تكاليف الصيانة •

 .وظيفة قسم التفتيش  •

 . ..( ،عمالة  ، دواتأعدد و ، معدات ، خبراء ، والمبرمج )قطع غيار مخططالوظائف  •

 . خطط العمل وفحوصات جودة التنفيذ •

 . والتحضيرالتوقفات العامة جدولة  •

 . سمنتأنواع المخاطر المختلفة المتعلقة بتصنيع اإل •

 . تأثير فشل المعدات في اإلنتاج •

 . أعطال محتملة في المعدات •

 . منهجية لتقييم المخاطر المرتبطة بفشل المعدات •

 قرار تقييم المخاطر: مقبول أم غير مقبول؟ •

 يمكن التخفيف من المخاطر غير المقبولة؟ كيف –إدارة المخاطر  •

  

  الجمهور 

 

 اً .ن حديثوالصيانة المعين ومدير 

 نوالمفتش ،لتخطيط والجدولة ا ون ومهندسون والمجدولوالمخطط . 

  ينقسم المفتش و ، رئيس قسم الميكانيكية ، رئيس قسم الكهرباء الصيانةمدير .  
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3. Maintenance Management Course 

Sunday 25.10.2020 to Thursday 29.10.2020 

Trainer: Eng. Muhammad Yacoub 

 

OBJECTIVES 

• Ensure following safety rules; 

• Lead the maintenance team; 

• Communicate with teams, with other departments, and establish networks;  

• Implementing monitoring and improving maintenance performance indicators; 

• Apply the role as maintenance managers and ensure maintenance personnel 

applying their role in the plant. 

• Ensure that all maintenance is in place and mastered well: 

• Improve these processes and the way they relate them together; 

• Perform the maintenance plan function; 

• Planning of work orders; 

• Determine the methodology of spare parts planning, including identification 

of "critical" spare parts; 

• Estimate time, manpower, and tools / equipment for work orders; 

• Prepare work plans; 

• Prepare implementation quality inspection papers; 

• Prepare tests and inspection sheets; 

• Establish employment contracts; 

• Do a maintenance scheduling program; 

• Do routine scheduling (annual, weekly and daily schedules); 

• Do shutdown scheduling. 

• Establish a schedule to implement the planning and scheduling function; 

• Determine possible equipment malfunction; 

• Assess the level of risk related to these specific failures; 

• Qualify the risks associated with production objectives 
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CONTENT 

• Organization of safety in the factory and the role of the manager in safety; 

• The role of the maintenance department in the factory; 

• Modern management of maintenance, organization and interactions, and the role 

of maintenance departments; 

• Various types of maintenance; 

• Maintenance functions: definition, role and indicators; 

• The relationship between all maintenance functions; 

• Maintenance performance indicators; 

• Budget preparation and follow-up; 

• Manage maintenance costs; 

• The role of inspection department; 

• Planner and programmer jobs (spare parts, experts, equipment, tools, labor, ...); 

• Action plans and quality checks for implementation; 

• Schedule general stops and preparation; 

• The different types of risks related to cement manufacturing; 

• Impact of equipment failure in production; 

• Potential equipment malfunctions; 

• Methodology for assessing risks associated with equipment failure; 

• Risk assessment decision: acceptable or not? 

• Risk Management – How can unacceptable risks be mitigated? 

  

THE AUDIENCE 

 Newly appointed Maintenance Managers. 

 Planners, schedulers, planning and scheduling engineers, inspectors; 

 Maintenance Manager, Head of Mechanical Section, Head of Electrical 

Section and Inspectors Section.   


