إسم الدورة
مجاالت العمل

:
:

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

ناصر سٌد محمد أحمد
محمد عٌد السعٌد علً اسماعٌل
محمد السٌد متولً علً
صدٌق محمد عبد السمٌع
عبد السالم حسن اسماعٌل عبد هللا حبلص
عفت محمد عبد المنعم عمر
محمد أحمد حسٌن عٌسى
محمود علً أحمد علً ماجور

تأهٌل سائقى الشاحنات
وأسالٌب القٌادة اآلمنة على الطرق
شركات النقل الثقٌل لنقل الحاوٌات والبضائع المختلفة من وإلى المٌناء
شركات نقل البضائع براً بٌن المحافظات والدول
شركات نقل مواد البناء بالشاحنات  ,نقل المواد البترولٌة
• تأهٌل سائقً الشاحنات وإضافة مهارات متطورة تتناسب مع احتٌاجات مصر والدول
العربٌة ومنطقة الشرق األوسط.
• تحسٌن مستوى السالمة على الطرق وتجنب مخاطر الطرق وتأثٌرها السلبً على االقتصاد
الوطنً.
• التدرٌب على مهارات القٌادة االقتصادٌة( توفٌر فً الوقود -خفض استهالك قطع الغٌار -
القٌادة اآلمنة للشاحنة ).
• إكساب السائقٌن المزٌد من المهارات األساسٌة كالتحكم فً السرعات وتقدٌر المسافات
وتنفٌذ المناورات الطارئة والمفاجئة وتوقع المخاطر.
• التدرٌب على القٌادة فً الظروف الشاقة (ظروف جوٌة سٌئة -طرق ذات طبٌعة شاقة).
• التدرٌب مع وجود بعض األعطال المٌكانٌكٌة الشائعة (انفجار إطار – انهٌار الفرامل ).
• الفحص المبدئً للشاحنة والصٌانة الوقائٌة والتصرف الصحٌح فً المواقف واألعطال
الطارئة.
• عدد األٌام لتنفٌذ البرنامج ٌ 10وم
• التدرٌب العمــلً 30 :ساعة
• التدرٌب النظري 20 :ساعات
• عدد ساعات التدرٌب فً الٌوم الواحد  5ساعات
• مقدمة.
• السالمة المهنٌة لسائقً الشاحنات.
• شرح وظٌفة ومسئولٌات السائق.
• عوامل التأثٌر
• أنواع الشاحنات.
• تقنٌة ومظومة نقل الحركة.
• معدات السالمة فً الشاحنات.
• فصل وتعشٌق الشاحنة.
• أسالٌب القٌادة الرشٌدة والدفاعٌة ( تنظٌم السرعات – الفراغات – مناورات الدوران
والرجوع للخلف ) .
• أسالٌب تحمٌل وتأمٌن البضائع على الشاحنة.
• أمن وسالمة الطرق.
• المواقف الطارئة.
• السٌاق االقتصادي واالجتماعً والعمل باحترافٌة للسائقٌن.
• تعلٌمات المرور والعالمات اإلرشادٌة.
• دراسة حالة
• تطبٌق التعلٌمات النظرٌة أوال بأول باستخدام المحاكً طوال فترة تنفٌذ البرنامج.

علً حامد علً شكر
مً حسنً محمد زكً عبد القادر
أحمد إسماعٌل محمد أحمد إسماعٌل
معتز محمد عزمً فؤاد هوٌدي
محمد ممدوح عدلً محمد مرسً
خالد جمال ٌونس
كرٌم جابر محمد محجوب عبد هللا
محمد السٌد شحاتة حامد
خمٌس صبحً رمضان ماضً ٌوسف
محمد أحمد حسن محمد
أحمد عرابً مالزم محمد فراج
مراد متولً عبد الفتاح محمد
محمد خلٌل عبد الحمٌد إبراهٌم
فتح الباب حمدي محمود سٌد
ٌحًٌ مجدي محمد أحمد
أحمد ابراهٌم احمد اسماعٌل عبد الرحمن
عبد الحمٌد عطٌه عبد الحمٌد مرسً
احمد محمد الحسٌنً عوض هللا
احمد متولً عبد السالم عوض هللا رزق
اسالم رمضان مصطفى
عصام عثمان جالل جمعة
محمد منٌر ٌاسٌن احمد الحنفً
هانً حسٌن ابراهٌم حسٌن
ولٌد احمد محمود محمد حلمً
مصطفى كامل عبد الجلٌل نجم
احمد محمد حلمً شطا خلٌفة
اٌمن السٌد خدام علً محمود
حسن صالح محمود فرحات
إبراهٌم صابر إبراهٌم محمد منصور
فرٌد شوقً محمد عامر
أحمد عبد الحكٌم عبد النعٌم
محمد مجدي عبد الخالق محمد شاهٌن
محمد شحاته مصطفى
محمد السٌد محمد السٌد عبد الداٌم
احمد اٌمن عبد هللا
احمد السٌد جابر عبد الظاهر
صالح محمد الدسوقً
علً عبد العال علً محمود
هانً محمد أحمد طه
احمد عبد الحمٌد سالم عبد الحمٌد
محمد سمٌر احمد عطا
عمرو محمد حسٌن محمد
قباري علً قباري
مختار زغلول مختار عبد المقصود

مصطفى محمود محمد محمود
علً محمد علً مصطفى التركً
متولً لبٌب علً علً
محمود محمد عبد المنعم محمود أحمد
حسن خلف حسن مهران
محمد جمال نور الدٌن مسعود

