إسم الدورة

:

مجاالت العمل

:

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

محمد ٌوسف احمد سلٌمان
السعٌد محمد السعٌد عبد الهادي
محمد السٌد محمد احمد عثمان
على سعد على حسن
مٌنا جونى ولٌم بشارة
محمد حامد خالف ضٌف هللا
احمد محمد احمد خلٌل محمد
معتز ٌحٌى امٌن على حسن
مصطفى محمد محمد ابوضٌف
محمد محمد على حسن
محمود ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم
محمد طارق عبدالرحمن
محمود بسٌونً صالح علً
أحمد توفٌق محى القصاص
محمد سعد عبد الرازق محمد أبو غازى
مهند خالد الزاهى عثمان

فنً صٌانة محركات الدٌزل
الفنٌٌن المختصٌن فً الدٌزل والمولدات لتنفٌذ أعمال الصٌانة
وسرعة تحدٌد وإصالح األعطال لمولدات الكهرباء الضخمة واآللٌات
الكبٌرة ومحركات السفن الضخمة وعربات الشحن الكبٌرة
والجرارات والشاحنات.
أن ٌكون المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج قادرا على:
 .1التعرف على مخاطر العمل
 .2معرفة إجراءات القٌاس المختلفة وامكانٌات الورش اإلنتاجٌة
 .3التعرف على أنواع المحركات الدٌزل
 .4التعرف على الدورات األساسٌة للمحرك الدٌزل
 .5التعرف على الطرق الصحٌحة لفك المحرك الدٌزل
 .6التعرف على الطرق الصحٌحة للتفتٌش على األجزاء
 .7التعرف على الطرق الصحٌحة لتجمٌع األجزاء.
 .8التعرف على أعطال محركات الدٌزل
عدد أٌام البرنامج ٌ 20وم
• التدرٌب العمــلً  75ساعة
• التدرٌب النظري  25ساعة
• مقدمة
• السالمة فً الورش المٌكانٌكٌة
• العدد المٌكانٌكٌة وأجهزة القٌاس ومعدات الورش
• المحركات الدٌزل الثنائٌة والرباعٌة األشواط
• الدورات األساسٌة لمحركات الدٌزل
• الطرق الصحٌحة لفك المحرك الدٌزل
• الطرق الصحٌحة للتفتٌش على األجزاء
• الطرق الصحٌحة لتجمٌع األجزاء.
• طرق تحدٌد أعطال محركات الدٌزل وصٌانتها.

اسالم سعد السٌد محمد
محمد ابراهٌم محمد الحفناوي
محمد مبروك عبدالمطلب
اشرف سامً محمد مراد
مؤمن محمد احمد على مجمد
اشرف عالء محمد
تامر احمد مصطفى محمد عوٌس
أحمد على أحمد عثمان
إٌهاب عبد الرحٌم أحمد محمد
مصطفً عادل السٌد حافظ
محمد إبراهٌم محمد حسٌن
محمد جابر محمد فرج سعودي
محمد عبد الناصر أمٌن محمد
احمد حمدى ابراهٌم حسن
طه محمود محمد
عمر السٌد بدوي السٌد عبد الجواد
أحمد عبد هللا محمد السٌد
محمد جمال أحمد إبراهٌم عسل
صبري فاروق عبد المجٌد محمد
خلٌفة أحمد خلٌفة حسن
ولٌد احمد حامد حسنٌن
محمد السٌد على عمر ابراهٌم
محمد صالح السٌد محمود المغربى
خالد نور عمر نور
محمد هاشم شعبان
محمد احمد عبدالونٌس سلٌم
جورمانى حلٌم رزٌق خلٌل
اٌمن اسامة عبداللطٌف فتح الباب
احمد عبد المنعم قطب الفقى
سامح صابر عبد الحافظ السٌد
محمد على محمد على عبد السٌد
احمد فاروق احمد عباس
محمد ابراهٌم محمد عبدهللا
احمد علً احمد عبد العلٌم
كرٌم محمد عبد السالم على سراج الدٌن
إبراهٌم محمد عبد الفتاح محمد
ناجى ٌحٌى بحر ابراهٌم محمد
محمد محمد محمد السعٌد
محمد عبد الرازق عابدٌن عالم شرف
شوقى احمد شوقى على احمد
على حسن احمد السٌد محمد

مصطفى عبدالمنعم ابراهٌم
حسن علً صبحً مبارك
حسام حمدى خٌرى عبد الباسط
عٌسى معروف على مهران
رامى شامخ محمود
محمد سعٌد السٌد احمد
عالء الدٌن عبدالكرٌم دغش
محمود حمدى محمد جودة
محمد جابر محمد طه
محمد رمضان أحمد عبد هللا
محمود على احمد عبدالعلٌم
محمد فوزى فهمى احمد الطباخ
احمد مسعد عبد الرازق محمد
محمد خمٌس صابر محمد شعبان
خالد جمال حامد محمد
حسن سالم عبد الحمٌد سالم
محمد السٌد محمد الكرداوى
رزق حسن رزق اسماعٌل
كرٌم السٌد عبد المنعم ابراهٌم
السٌد محمد عبد ربه ادم
هٌثم جمال عبدالناصر محمد راشد
احمد حمدى سٌف النصر
منتصر عبد الشافً بكر حموده غنٌم
هانً ٌوسف عبد القادر مرسً
محمود محمد أحمد محمد على
طارق عوض جوده خمٌس
السٌد فوزي رشوان أحمد علوان
كٌرلس جرجس خلٌل سالمة إبراهٌم
محمود صابر محمود السٌد
مصطفى محمد أحمد علً
محمود عبد الحلٌم محمود سلٌم
محمد صالح محمد محمود
محمد حنفً مصطفً كمال حسٌن
مصطفً السٌد محمد سالم عالم
أحمد محمد فتحً مرسً ٌوسف
أبو بكر محمود أحمد متولً عبد القادر
محمد على محمد ناجً
محمود محمد محمود عبد اللطٌف
فوزي متولً عبد القادر عبد الجواد
أحمد عزت على سلٌمان على
أحمد عادل أحمد سلٌمان االشنشوري

أحمد صالح الدٌن محً الدٌن
مصطفى على مصطفى محمد ابوشنب
محمد عبد المنعم احمد قطب
عالء محمد عبده مبروك
السٌد على عبدهللا
احمد محمد نجٌب جمعه
اسالم محمد خلٌل محمد احمد
محمد ابراهٌم ابراهٌم شعبان
على صبرى عبدهللا عمر
محمد ناصر عبدالمنعم عبد السالم
مؤمن أسامة السٌد ٌاقوت عباس
السٌد خلف كمال احمد عمر
ادهم محمد ابراهٌم عثمان
أحمد تسنٌم عبد الحلٌم محمد
بدر نشأت شعبان عبد العال السٌد
محمود مجدي السٌد أحمد
محمد أحمد صبري أحمد شرٌف
محمد على محمد موسى
محمد ممدوح محمد أحمد
أحمد ناصر محمد محمد البدوي
محمد عبد اللطٌف محمد خمٌس محمد
محمد جابر أحمد سعٌد أحمد
أحمد جالل عبد العظٌم أحمد
أحمد محمد محمود عبد الرازق
إبراهٌم نصر الدٌن حسن إبراهٌم
أحمد قناوي عبد السالم
أحمد حسن أحمد موسً
محمد محمود احمد محمود الجمل
حسن احمد عبد الحمٌد محمد زكً
رامً محمد عبد الحافظ
مصطفى محمود أحمد عبد الجواد
ابراهٌم السٌد ابراهٌم السٌد
أحمد السٌد منصور أحمد محمد
محمود محمد السٌد هرٌدي
محمد سامً مصطفً أبو الحمد
محمد جابر أحمد سر الختم
حاتم عاطف عبد الحلٌم عبد الرؤوف
إسالم محمد أبو زٌد أحمد أبو حامد
محمد سعٌد محمد عبد الجواد العطار
محمد سراج الدٌن محمد متولى الهاشم
محمد كامل ٌونس محمود

عالء عبد النبً طاٌع محمود إسماعٌل
محمد على الحسٌنً محمد أبو العنٌن
عالء محمد نجٌب عبد هللا أحمد زٌن الدٌن
محمد سالم الحمٌد سالم
بالل عٌد حسن مرزوق
حسٌن رأفت عثمان محمد
ٌاسر محمد عبد الفتاح مرسً على
احمد ٌحٌى صدٌق بهنسً
محمد عمر محمد أصالن
عبدهللا على حسٌن علً محمد
خالد رمضان عبد الحمٌد
أٌمن عبد المجٌد عبد السالم
محمد أحمد محمد أحمد موسى
مصطفى محمد محمود علً
احمد خمٌس سعٌد
احمد اشرف جابر
مختار محمود مختار عبد اللطٌف
محمد عٌد عبد الكرٌم عٌسى
محمد عطٌة متولً قانوي
حسام حسن محمدٌن
محمد اشرف محمود
فتحى عصام ٌحٌى
ابراهٌم خمٌس حسن
أحمد محمد أبوزٌد رجب
محمود ممدوح محمود
أحمد ودٌع صبحً قندٌل هٌكل
أحمد محمد إبراهٌم سعد
احمد محمد عبد الرحٌم محمد
اسالم سعٌد محمد
عماد صالح الدٌن علً عبد هللا
محمد اسالم الدٌن على محمود عبدالحلٌم
السٌد محمد السٌد محمد
مصطفى محمد سعد
محمود احمد السٌد
أحمد ربٌع محمد محمد
اسالم محمد مرسً مرسً حسن
رمضان ربٌع عبد الكرٌم بٌومى
أحمد صالح محمد صالح سلٌم
عمر اسماعٌل علً محمد عبد الرحمن
محمد جابر السٌد عٌد السٌد
السٌد محمد عبده فرجانً

حسن صابر محمد محمود
محمد ٌحى محمد ابراهٌم
مازن فرج حسن
اكرم ابراهٌم عبد الباسط
احمد السٌد كامل محمود
عماد سلٌمان مصطقى محمد
اشرف السٌد محمود
محمود احمد محمد
أحمد محمود عبد النعٌم
احمد السٌد ابو سرٌع
أحمد اسماعٌل محمد محمد
بهاء محمود محمد
أحمد حمدي محمد
حسام الدٌن احمد مبروك مناع
أحمد علً محمود علً بهنسً
مصطفى صبري محمود عبده أحمد
أحمد محمد أحمد إبراهٌم
عمرو عبد القادر صابر عبد القادر
عمرو ابراهٌم احمد صادق
محمد على مصطفى محمد
معتز احمد حسن
مؤمن حسن محمد محمد
محمد راضى حمدى الفقى
احمد محمد السٌد محمد
شرٌف رمضان محمد محمد
احمد محمد على محمد مصطفى
إبراهٌم عبد الحمٌد عبد الحمٌد محمد الطوٌل
أحمد محمد أحمد عبد العال
أحمد محمد احمد صٌام
إسالم نبٌل عبد المنعم ندا
عبد الرحمن سعٌد صبحً محمد الشرٌف
محمد أحمد إبراهٌم محمد
كرٌم عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف
محمد عبد المنعم محمد إبراهٌم الدٌب
جابر صبري إبراهٌم بكر الدمراوي
نادر نجٌب شكري شنودة
على ٌوسف على موسى
محمد على شحاتة علً حسن
محمد احمد سعد عبد الرحمن شعلة
على مصطفى محمد إبراهٌم
أحمد مهدي محمد مهدي

أحمد محمد حامد أحمد
أٌمن محمد عبده حامد
مصطفى جابر احمد المسٌري
عمرو عبد الكرٌم حسن مصطفى
محمد توفٌق محمد محمود عالم
كرٌم خالد فتحً محمد
حماد حامد عبد الفتاح رضوان
عصام حمدي محمد السٌد
أحمد نبٌل محمد محمود
محمد إبراهٌم عبد الحلٌم عبد المقصود
مؤمن محمد ابراهٌم
مصطفى محمد على ابراهٌم ٌوسف
سعٌد ٌحٌى محمد هدٌة
أحمد خالد عبد المنعم
هشام جمال عبد الهادي مرسً
أحمد فوزي عبد الكرٌم علً
أحمد إبراهٌم محمود خلٌل إبراهٌم
محمد شعبان أحمد علً سالمة
احمد مسعد محمد
محمد عبد الكرٌم خلٌفة أحمد قاسم
ماٌكل ابراهٌم عٌاد فرج
ناصر بطل مصطفى حسن مصطفى
مصطفى محمد محمود محمد
عبد الرحمن محمد عبد الكم علً
اسالم سامً سالم محمد برغش
أحمد حسن عبد الوهاب علً
أحمد محمد إبراهٌم جمعة
محمد سامً إبراهٌم على
أٌمن محمود محمد محمود عباس
محمد عامر محمد عامر
أحمد محمد عبد الرازق حافظ
محمد أحمد عبد هللا أحمد مكً
خالد احمد عبد العظٌم ناشً
وائل محمد محمود محمد السٌد
إبراهٌم أبوالمكارم إبراهٌم أبو المكارم
محمد عبد المنعم محمد عبد الغنى الطجان
طارق محمد احمد عالم
إسالم مسعد على إبراهٌم بٌومً
كرٌم أحمد محمد السٌد مكاوي
عمر صبحً قاسم عوض
محمد محمود عبدهللا حسٌن البراوى

صالح محمد رزق رحٌم
برى محمد رزق البرى رحٌم
احمد عبدالخالق عبدالخالق على ابوحلو
نور محمد محمد محمد زٌد
محمود عبدالفتاح احمد سلٌم
محمد حافظ أحمد محمد إبراهٌم
احمد علً محمد مكاٌد عبد الفتاح
ناجى على محمود عبدهللا
محمد محمد فتحً عبد الظاهر حسن
احمد نورالدٌن عباس امٌن
عبدالعزٌزعباس عبدالعزٌز
محمود احمد كامل فاضل ونس
عمرو محمد احمد عاصم
أحمد مغاورى إبراهٌم شاهٌن
اسالم محمد عبدالسالم محمود
محمود متولً احمد محمود سلٌمان
محمود حسٌن محمد حسٌن ٌوسف
أحمد مصطفى منصور سابق
ولٌد جمال عبد السالم جمال محمد
حسن محمود محمد محمد حسن
على رجب احمد على
عالء ادم جمال حسٌن
محمد ابراهٌم محمد سلٌمان
شرٌف مصطفً السٌد
احمد عبدالرسول السٌد مكاوى
محمد عبد الفتاح محمد عبد القوي
أحمد عبد الرحمن محمد خلٌفة أحمد
محمد حلمى ابراهٌم مسعود على
كرٌم محمد محمد مخلوف
محمد صالح على مسعود
خالد محمد خمٌس ابراهٌم طلبة
خالد احمد محمد محروس العقدة
احمد انس السٌد احمد عطٌه
محمود صالح الٌن محمود ابراهٌم
منتصر محمد مرسى ابوكلٌلة
محمد حسن محمد ابوسته
عمر محمد شوقى شعبان ابوزٌد
ابراهٌم عبد الراضً جمعة
محمد عطٌة عبد العزٌز ابراهٌم محمد
بدٌر محمد بدٌر الشربٌنى
عبدهللا محمد احمد مختار

محمد السٌد محمد مرسى
محمد أنور محمود صالح
احمد عادل الدسوقى وهدان
ابراهٌم مهنى صبحى محمد
احمد عادل السٌد ٌوسف
احمد فوزى عباس محمد
نٌفٌن سعٌد رمضان حامد
مختار علً مختار عبد المجٌد

