إسم الدورة
مجاالت العمل

:
:

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

احمد عصام محمد
محمد ابراهٌم جابر
محمد حسن محمد
على محمود مصطفى
محمد عبدالعزٌز مبروك
ولٌد سعٌد محمد محمد غالى
احمد محمود احمد
مصطفى رزق رمضان محمود عبد الهادي
محمد سامى نجٌب حسٌن
سامر سمٌر غزٌز

فنى صٌانة المعدات الهٌدرولٌكٌة
مجال المعدات الثقٌلة كاالسطوانات التً فً الٌات الحفر والكرٌنات
وفً مجال البترول المكابس وماكٌنات صناعة البالستٌك وماكٌنات
الرفلة بمصانع الحدٌد والصلب.
و فى مجال االنشاءات المدنٌة مثل المعدات المتنقلة كالخالطات
ومضخات الخرسانة والقالبات وفى مجال الهندسة البحرٌة مثل تشغٌل
االوناش و أجهزة التحكم الهٌدرولٌكٌة على توجٌه السفن.
مضخات التبرٌد المستخدمة فً أجهزة التبرٌد و مضخات تخلٌة
الهواء المستخدمة فً صناعة األنابٌب اإللكترونٌة التً تتطلب تفرٌغا ً
كبٌراً من الهواء ،كما تستخدم فً بعض الصناعات الكٌمٌاوٌة.
أن ٌكون المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج قادرا على:
 .1التعرف على مخاطر العمل
 .2معرفة إجراءات القٌاس المختلفة وامكانٌات الورش اإلنتاجٌة
 .3التعرف على أنواع المعدات الهٌدرولٌكٌة
 .4التعرف على العناصر الهٌٌدرولٌكٌة ووظائفها
 .5معرفة الدوائر الهٌدرولٌكٌة الرئٌسٌة
 .6التعرف على الطرق الصحٌحة لفك المعدات الهٌدرولٌكٌة الرئٌسٌة
 .7التعرف على الطرق الصحٌحة للتفتٌش على األجزاء
 .8التعرف على الطرق الصحٌحة لتجمٌع األجزاء.
 .9التعرف على أعطال محول العزم والترانسمٌشن.
عدد أٌام البرنامج  20اٌام
• التدرٌب العمــلً  25ساعة
• التدرٌب النظري  75ساعة
• مقدمة
• السالمة مع المعدات الهٌدرولٌكٌة
• العدد المٌكانٌكٌة وأجهزة القٌاس ومعدات الورش
• المفاهٌم األساسٌة للهٌدرولٌك
• العناصر الهٌدرولٌكٌة ووظائفها
• الرموز الهٌدرولٌكٌة المبسطة
• فك وتركٌب العناصر الهٌدرولٌكٌة
• األجزاء الرئٌسٌة للمعدات الهٌدرولٌكٌة
• الدوائر الرئٌسٌة للمعدات الهٌدرولٌكٌة
• الطرق الصحٌحة لفك محول العزم الهٌدرولٌكً
• الطرق الصحٌحة لفك صندوق التروس االتوماتٌكً (الترانسمٌشن)
• الطرق الصحٌحة للتفتٌش على األجزاء

محمود رفعت سٌد احمد عٌد
محمد رمضان خلٌل
محمود خمٌس احمد عطوة السٌد
محمود عماد حسن شعبان حسن
ٌاسر محمد أحمد توفٌق
محمد سعد مصطفى محمود
صالح حلمً حسٌن محمد التونً
احمد عبد المنعم عبد الفتاح جابر
احمد رجب احمد محمود داود
خالد عاطف خالد احمد
اسالم عبدالغفار شرقاوى ابراهٌم
هانى سمٌر حسن حسن
خالد محى الدٌن عبد الحمٌد
احمد محمد احمد عزب
احمد محمد امٌن محمد
محمد صادق محمد على
أحمد السٌد أبو الوفا أحمد
ابراهٌم حمزه ابراهٌم حمزه
محمد عبد الناصر على عطٌه حبٌب
تامر حمٌلى فاضل عبدالمنعم
رامى ابراهٌم رمضان
محمود فرج عبدالعزٌز
مصطفى محمد احمد محمد
محمد صالح ىمصرى صالح
محمد البدرى فهمى البدرى
محمد محمود محمد سعٌد أحمد
سعٌد عزت زكري بطرس
كرٌم عمر الحسٌنً محمد
مؤمن عبد الناصر عبد العزٌز سلٌمان
محمد سعٌد محمد محمد
أحمد خالد جمال الدٌن عبد العزٌز
محمد جمال اسماعٌل السٌد
حذٌفة محمد حسن
عوض زكرٌا عوض بقطر
احمد كمال الدٌن حسٌن
احمد عماد الدٌن على
محمد سعد عبده
محمد مصطفى عبد الحمٌد أحمد قاسم
عبد الحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد احمد صالح
فٌصل احمدطه محمد
احمد عبدالالة عكاشة محمود
هشام فتحى عبد النبى
سلٌمان السٌد سلٌمان عٌد
محمد نصر علً الحاطً

محمود سعٌد محمود على حسن
طه عبدالسالم خطاب
رضا معروف عبد الحلٌم
اٌمن محمد ماجد عبد العزٌز
رمزي سمٌر جٌمس عبرٌل
محمد محمود ذكً سالمة
مروان نبٌل عباس ابو رٌدة
مؤمن محمود محمد محمود أحمد
بالل مصطفً أحمد السٌد حسن
محمود عبد الوهاب عبد الفتاح أحمد القلٌوبً
مصطفً رٌان محمد رٌان سلٌمان
سٌف النصر عالء عبد العظٌم سٌف النصر
المصطفى موسى محمد
عمرو فتحى منصور اسماعٌل
مصطفى جمال مصطفى على
عبدهللا احمد محمد سلٌمان
محمد ابو بكر على حسن الكاشف
مصطفى مجدى عزٌز
محمد فرحى هاشم
مٌنا حفوت فؤاد
عصمت حمدى عصمت حافظ
محمود على محمود على عصفور
حازم عرفات أحمد إدرٌس
مٌنا مجدي ٌوسف إبراهٌم فرج
محمد عبدالحمٌد محمد
محمد عبد الراضً طه محمد حسنٌن
اٌهاب محمد السٌد سعد
محمد حسٌن محمد عمر
احمد عبد الفتاح أحمد محمد
ولٌد أحمد جابر محمد
علً جابر السٌد محمد
أحمد حامد عبد الفتاح رضوان
محمد على أحمد إبراهٌم
أحمد عبد الرؤوف عبد الفتاح حسٌن
أحمد عبد الرحمن أحمد تاج الدٌن
أٌمن مجدي عبد المنعم أمٌن
محمد فؤاد ٌوسف عوض
أبانوب سمٌر شوقً اسكندر
كرٌم أحمد أحمد مرسً
خالد أحمد السٌد أحمد
محمد سعٌد جابر حسن موسى
التونً جمعة حافظ التونً
محمد عبد الكرٌم محمد محمد
اسامة إبراهٌم مصطفى محمد

حمزة عبد اللطٌف بدوي عبد الحمٌد
كرٌم أمٌن عبد اللطٌف عٌسى
محمد صدرٌق عباس توفٌق
احمد عبدالسالم السٌد محمد عالم
سالم أسامة سالم السٌد سالم
محمود محمد احمد مرسى
احمد محمد خٌرى على
المنتصر باهلل متولً عبدالمحسن محمد عاشور
اٌهاب احمد حسن بٌومى فرحات
احمد عزٌز عثمان ٌعقوب
محمد كمال قاسم أحمد قاسم
سالمة أبو الفتوح مراد أبو الفتوح
محمد إبراهٌم السباعً عبد الرحٌم
محمد رجب عبد العزٌز راشد
عبد الفتاح عبد الرؤوف عبد الفتاح حسٌن
إبراهٌم خالد عبد الرحمن عرفه
اسالم سعد حسٌن الصغٌر
عبدالعزٌز سعٌد على محمد
حسن إبراهٌم البطٌحً سلٌم
احمد على حسان احمد خلٌل
عبدالرحمن ادم محمدٌن عبد الرحٌم أدم
اسالم محمد عبد العزٌز علٌوه حسان
مصطفى عبد السالم محمد
ابراهٌم على محمد مراد
عبد الفتاح ابراهٌم احمد محمد
محمد ٌاسر مسعد
عبدهللا ابراهٌم حسن السٌد
محمود السٌد محمد ٌسن ٌوسف
اٌمن محمد عبدالمنعم
أحمد هاشم فؤاد محمد
شادي سمٌر ولسن دانٌال
عبدالفتاح مصطفى مصطفى محمد ناجى الحشاش
عبد الرحمن محمد السٌد محمد خلٌل
اٌمن ابراهٌم طه عبدالمجٌد
اكرامى محمد محمد محمد المزٌن
محمد متولى محمد متولى البنا
محمد سٌف النصر عبدالرازق محمد
مجدى شحاتة محمد شحاتة
حازم محمد فرج محمد العوض
احمد عاشور حامد احمد
محمد كامل محمد
مصطفى جمال مصطفى حنفى
تامر محسن دروٌش مصطفى
مصطفى محمد سالم عبدالكرٌم

محمود ابوزٌد شتا العشرى
احمد نبٌل عبدالفتاح محمد غنٌم
محمودعلى احمد محمود
احمد سعد رجب رمضان عطٌه
أحمد حسن حسنى على
احمد طارق محمد احمد ابوبكر
محمد اشرف محمد ابراهٌم محمد
على عثمان محمد محمد عثمان
مصطفى محمود غانم محمود قاسم
علً شعبان حجازي عبد اللطٌف
احمد محمد محمد قاسم
محمد شرٌف رٌاض محمد
مصطفى محمود عمر سعد

