أكادميية سولزر للمضخات واألنظمة
التدريب لتحقيق النجاح
تقدم أكادميية سولزر للمضخات واألنظمة دورات للمساعدة يف فهم أفضل للمضخات ذات الطرد املركزي واملعدات امللحقة بها واملستخدمة يف مرافق املشاركني ،إن
الهدف من ذلك هو تعزيز الدراية وتحقيق املزيد من التطوير لكفاءات املشاركني بحيث ميكنهم التفاعل مع الوقت ملواكبة الطلبات واألوضاع املتغرية داخل مصالحهم
باملزيد من القرارات الفعالة والصادرة يف الوقت املناسب يكون املشاركون جاهزون متاماً لضامن اعتامدية عملية التشغيل ومواجهة جميع الظروف غري املتوقعة.
املنافع التي يكتسبها املشاركون :
إن أكادميية سولزر للمضخات واألنظمة تقدم تشكيلة متنوعة من الدورات التدريبية
للمهندسني واملشغلني وأطقم الصيانة  .وسوف ميكن للمشاركني :
•تعلم كل ما يتعلق بأحدث التكنولوجيا يف مجال املضخات وملحقاتها
والصيانة والتشغيل مبارشة من املصنع.
•فهم املبادئ النظرية ملضخات الطرد املركزي وتشغيل املضخات والحصول
عىل رؤية يف ما يتعلق بالعديد من مبادئ التصميم والتشغيل التي تندرج
مبارشة يف مواصفات وتصنيع هذه املضخات.
•اكتشاف املجال الرائع للهيدروليكيات واكتساب خربة حول كيفية قراءة
مخطط التشغيل أو خصائص املضخة.
•تلقي فهم عميل يف كيفية التشغيل اآلمن والصيانة الفعالة للمعدات مبا يف
ذلك أنظمة الدعم املرتبطة بها.

خالل كل حلقة يقوم خرباء سولزر بتزويد املشاركني باملعرفة التي يحتاجونها
لتغطية متطلباتهم واستنادا ً إىل متطلباتهم فإن األكادميية تقدم مختلف الدورات
التدريبية املصممة عىل شكل :
•حلقات دراسية مفتوحة .
•التدريب العميل .
تعترب الحلقات الدراسية املفتوحة فرصة سانحة إلجراء حوار مع خرباء مضخات
سولزر عالوة عىل املشاركني من الصناعات األخرى أو رشكات استخدام املضخات
األخرى  .أثناء التدريب العميل ميكن للمشاركني توسعة مجال معرفتهم باملضخات
الحقيقية داخل املرافق التدريبية الخاصة بسولزر والحصول عىل الدراية والخربة
املطلوبة من خرباء سولزر

مواضيع التدريب :
تعترب املواضيع التالية هي عبارة عن ملخص مام ميكن لألكادميية تقدميه :
الربنامج التدريبي يف التشغيل والصيانة:

الربنامج التدريبي يف أنظمة املضخات وتشغيلها:

هذا الربنامج التدريبي موجه للمشغلني وأطقم الصيانة الخاصة مبعدات
الضخ بالطرد املركزي التي توفرها سولزر فهي تعطي رؤية عملية يف
كيفية التشغيل اآلمن والصيانة الفعالة للمعدات مبا يف ذلك أنظمة
الدعم املرتبطة وترتاوح املواضيع ما بني الفكرة العامة عن املعدات
التي يتم توريدها وكيفية تصميم املضخة وتركيب معدات الضخ بهدف
معالجة األعطال واملشاكل األخرى ذات الصلة.

إن هذا الربنامج التدريبي موجه للمشغلني وأطقم الصيانة الخاصة
مبعدات الضخ بالطرد املركزي التي توفرها سولزر فهي تعطي رؤية
عملية حول العديد من مبادئ التصميم والتشغيل وتندرج مبارشة
ضمن مواصفات وتصنيع هذه الخدمات وتغطي املواضيع املبادئ
الفعلية وأنواع األنظمة واملضخات والسلوك عند التشغيل واملكونات
وأنظمة الدفع واملواد والتآكل ومراقبة الحالة العامة.

املدة  :يومان
املشاركون  :أربعة كحد أدىن وعرشة كحد أقىص
املكان  :مقر سولزر أو مبقر العميل
السعر  :عند تقديم الطلب

املدة  4 :أيام
املشاركون  :أربعة كحد أدىن وعرشة كحد أقىص
املكان  :مقر سولزر أو مبقر العميل
السعر  :عند تقديم الطلب

تدريب مصمم وفقاً الحتياجات املشاركني:
ميكن ألكادميية سولزر للمضخات واألنظمة أن تقوم بتصميم دورات لتناسب
االحتياجات التجارية للمشاركني كام ميكن تصميم التدريب بصفة خاصة ليناسب
مضخات املشاركني وتطبيقاتهم ومصانعهم ،إضافة إىل ذلك ميكن إدخال تدريب
متخصص من العمالء الفرعيني لسولزر وعىل وجه الخصوص يف مجال موانع الترسب
امليكانيكية وكرايس التحميل وأنظمة الدفع إذا لزم األمر .عادة ما يتم تنظيم
الدورات التدريبية بصفة منتظمة يف مراكز التصنيع والخدمة التابعة لسولزر يف
جميع أنحاء العامل وغالباً ما تشمل حلقات تدريب عميل عىل املعدات الحقيقية.
بالطبع ميكن أن يتم إجراء التدريب أيضاً يف مقر املشارك.
إضافة إىل التدريب فإن أكادميية سولزر قادرة عىل تزويد املشاركني مبيزة تنافسية
كبرية واالنتقال بهم إىل املستوى التايل من املعرفة .دورات مفتوحه متوفره يف
املانيا اواململكة املتحدة
نأمل يف أن نتمكن من أخذ أعاملكم إىل املستوى التايل!
سولزر بامبني (دوتش الند) جي ام يب اتش
اكادميية سولزر للمضخات واألنظمة
سرتايس  29ـ  76646بروش سال

املوظف املسؤول
باترك كاتز
الربيد االلكرتوين pumps.academy@sulzer.com
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