إسم الدورة

:

مجاالت العمل :
أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

محمد سعٌد محمد محمد غالً
أشرف فاروق مطر حامد
عادل نصر سٌمونً ساوٌرس
على إبراهٌم محمد أحمد التطاوي
جابر محمد محمد حسن
كرٌم شرٌف رٌاض
محمد محمود حمٌده احمد المصرى
مصطفى حسن رٌاض طوسون
إسماعٌل حسن إسماعٌل حبلص
محمود سعٌد محمود السٌد
حسن صالح حسن محمود

فنى تشغٌل أوناش الشوكة
مجاالت نقل البضائع والبالتات فى الموانئ والمصانع والمخازن
ومختلف األنشطة الصناعٌة والتجارٌة
أن ٌكون المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج قادرا على:
 .1التعرف على مخاطر العمل
 .2معرفة اإلجراءات الصحٌحة للتشغٌل
 .3التعرف على طرق اإلعداد لعملٌات الرفع
 .4معرفة األجزاء الرئٌسة للونش الشوكة
 .5التعرف على عوامل االتزان للونش الشوكة
 .6القٌادة األمنة فً المسارات األمنة وسالمة التشغٌل
 .7التعرف على طرق الصٌانة الوقائٌة لألوناش
 .8القٌادة األمنة فً المسارات األمنة
عدد أٌام البرنامج ٌ 20وم
• التدرٌب العمــلً  75ساعة
• التدرٌب النظري  25ساعة
• السالمة فً تشغٌل األوناش الشوكة
• إجراءات التشغٌل الصحٌحة لألوناش الشوكة
• األجزاء الرئٌسٌة لالوناش الشوكة
• المحركات الدٌزل
• المعدات الهٌدرولٌكٌة
• أجهزة التشغٌل ونقل الحركة باألوناش
• اتزان األوناش
• العمل األمن فً تشغٌل األوناش الشوكة
• إجراءات الصٌانة لألوناش السالمة فً تشغٌل األوناش الشوكة

احمد سعد على زٌدان
محمد احمد عبدالقادر
احمد ابراهٌم محمد احمد
السٌد محمد عبد الالة عبد الداٌم
اسالم محمد عبدالفتاح
ابراهٌم اشرف ابراهٌم خلٌل
حسن ٌوسف احمد هاشم
مسعد نصر محمد البولسى
احمد السٌد احمد حسن رجب
محمد على عبدهللا مختار
محمد محمود عبد الحمٌد محمود
محمد محمود عبد الرحمن محمد
إبراهٌم عز الدٌن علً محمود بسٌونً
ولٌد على صالح السباعى
رمضان علً رمضان علً قطب
علس سعد محمد أحمد سلٌمان
محمود على حسن مهران
بالل محمود صالح ابراهٌم
ٌسرى على محمد حسن توتو
المعتزباهلل مصطفى سعد الصعٌدى
ابراهٌم محمد عبد السالم علً السرسى
طارق محمد مصطفى شبل العباسً
عالء عبد ربة عبد العزٌز محمد محسن
أحمد ممدوح محمد قطب
أحمد محمد مسعود محمد عزاز
عبد هللا صابح عبد الوسٌع عبد القادر
محمد محمد عبد الصمد أحمد دٌاب
محمود عاشور أبوالمعاطً حنفً
محمد صابر حسن علً
عوض عبد القادر عوض محمد حسانٌن
ابراهٌم عبد الناصر إبراهٌم محمد دٌاب
إبراهٌم رجب حمادة محمد
احمد عبد الحمٌد سٌد احمد حسن
محمد ابو السعود علً محمد محمود
ماٌكل نبٌل ولٌم
محمد عبد المجٌد محمد عبد المجٌد حجازي
حسٌن على عبد اهلل عثمان
إسالم عبد الحمٌد مغربً دٌاب

ماٌكل غالً تكال إبراهٌم
أحمد فؤاد أبو بكر عبد اهلل
عبد العزٌز خمٌس عبد العزٌز
بهجت فتحى عبد هللا جعفر
علً محمد أحمد محمد سالم
عالء حسنى محمد حسن
حسن السٌد حسن السٌد محمود
أٌمن خمٌس شكري
أمٌر عبد هللا محمد عبد هللا العوا
محمد علً عبد المولى
أشرف محمد محمد
محمود أحمد عباس إبراهٌم
أكرم محمد كامل عبد العزٌز السٌد
عمرو حسن زكرٌا اسماعٌل
محمد محمود السٌد خلٌل
محمود مسعد سلٌمان السٌد
محمد أحمد محمد محمود الشرٌف
محمد على عبد الكرٌم على مناع
عبد الرحمن سمٌر عبد المنعم فاضل
إسالم أحمد محمد همام
تامر محمدي مصطفً على
هانً متولً السٌد حسن خالد
محمد احمد محمد احمد عبود
عمرو اسماعٌل السٌد عبد السالم
احمد جمٌل نافع عبد الكرٌم
محمد صبرى محمد العدوى
محمود محمد عبده مصطفى جعفر
ولٌد عبد العاطى محمود عبد العاطى
عبد الفتاح على محمود حسن
محمد رجب صبحً السٌد
احمد فتحً محمد دروٌش
إسالم أحمد محمد عبده زاٌد
محمود محمد محمود صالح
شرٌف جابر محروس مصطفى
مصطفى محمود الصاوي محمد عمر
أحمد محمود محمد نصار
محمد سامً محمد عطٌة
محمد منصور محمد منصور

تمٌم اللٌثى عبد الجواد شهاب الدٌن
أٌمن أحمد حلمً الدٌبانً
أحمد صابر أحمد مرسً
أحمد محمد جمعه مرزوق
عبد الرحمن محمد أحمد طلبة محمد
سعٌد عوض سلٌمان قناوي
فؤاد محمد نصر محمد فؤاد
حمدي احمد مسعود علً
على عبد القادر محمد على
عمرو عبد المجٌد سلٌمان بركات
كرٌم دروٌش مصطفى حسٌن
عبد الرحمن سامً فهمً جاد حسن
محمد السٌد عبد الخالق عبد العزٌز
حسن محمد حسن محمود
شادى كمال عبدالعال احمد
محمد نبٌل حسٌن سلٌمان
أحمد سعٌد على بٌومً
مصطفً حمدي مصطفً عبد اللطٌف
أحمد جابر حسن خلٌل
محمود جالل محمود محمد
هانً عمر السٌد أحمد حسن
محمد السٌد حسن محمد حسن
أحمد محمد عبد السالم عبد العال
حسن جالل محمد ابراهٌم
محمد رجب عبد الموجود موسى
عمرو ٌوسف ٌاسٌن عبد المقصود
إسالم حسن طه عبده
أحمد محمد بدر عبد الرحٌم بدر
أحمد محمد السادات السودانً أحمد
كرٌم احمد حسن محمد البدوي
محمد محمد عٌد محمد عٌسى
كرٌم السٌد إبراهٌم حسن
محمد رزق محمد رزق
حسٌن أحمد حسٌن حسنٌن
فهد عوض عبد الحمٌد
بالل محمد مرسً محمد
أحمد عبد الحمٌد أحمد عبد الحمٌد قندٌل
اٌمن محمد محمود حسٌن
محمود سعٌد عبد القادر خٌامى

احمد جمال سالم احمد
خالد فهٌم فرغلى على
حسن شحٌت السٌد شحٌت
محمد أحمد محمد إبراهٌم
أحمد محمد علً إبراهٌم علً الدٌن
سالمة السٌد محمد علٌوة
محمود شاكر إبراهٌم محسن
محمد سعد عثمان احمد
ماٌكل مٌمً حلمً
رامى على السٌد عبد الرحمن على
توفٌق السٌد محسن محمد على
نادر نبٌل نصٌف حنا مرقص
مسعود محمود عبدالحلٌم احمد عٌد
احمد محمد محمد ابو النور
مٌالد شكرى كامل شحاتة
عصام حجارى حسٌن
محمود السٌد العربً محمود
اٌهاب السٌد حسٌن محمد الضوى
اسالم منٌر عزب محمد
ابراهٌم احمد عبد اللطٌف بٌومً
محمد حسن السٌد الجوهرى
حسن مصباح محمد حسن
ولٌد على شحاتة على العبد
محمد احمد احمد الخضري
انس اشرف عبد الجواد
ٌاسر احمد توفٌق احمد فضالً
احمد عادل عبده ابراهٌم
أحمد محمود محمد عبد الحمٌد
مؤمن محمد شحاته أحمد
عمرو رمضان عبد الحمٌد مرسً
محمد عالء الدٌن محمد عبد الرحمن محمد
أحمد صالح محمد محمد أبو العطا
على حسن على سالم
أحمد صالح الدٌن عطٌة علً
خالد رمضان محمد صدٌق
محمود محمد كامل ٌونس
محمد عبد المنعم محمد الكومً
كامل طه كامل ٌونس سعٌد
عبد العزٌز سعٌد إبراهٌم محمد

على أحمد عبد الحمٌد عبد الخالق
هٌثم احمد حسن سالمة
محمد مصطفى محمد عبد هللا
محمد اشرف احمد بقشٌش
احمد عبد المجٌد محمد عبد المجٌد
هٌثم محمود فرج خرابة
اسالم محمد السٌد عبد السالم إبراهٌم
محمود محمود السٌد محمد عبد هللا
احمد السٌد عبدالظاهر محمد
محمود كامل محمد محمد السحراوي
حسن جابر محروس مصطفى
محمد علٌو محمد علٌو
ماهر محمد محمد حجاج
صالح سلٌم أحمد خضر
أحمد محمد أبوزٌد رجب
اٌمن سامى سامى محمد العسال
باسم خلٌفة محمد عبدالرازق خلٌفة
طه فتحً أحمد أبو المكارم
احمد مصطفى مطاوع محمد
خالد السٌد فتحى عبدالمقصود
وائل ضٌاء سعد عثمان
اسالم شعبان محمد محمد بركات
عمر محمود عبدالسالم
محمد مجدي محمد علً
محمد عادل غرٌب محمد
سامح محمد ٌسري حسٌن عبد الرحمن
أحمد محمد كامل محمد مبروك
أحمد محمد أحمد محمد المهدي
ماجد عادل عباس باشا
مٌنا رافت عدلى
عالء السٌد عبدالباقى السٌد
احمد عرفة إبراهٌم أبو العنٌٌن
حسن محمد حسن ابراهٌم الصفتى
محمد احمد على تهامى
احمد فزاع احمد محمد عبد المنعم
جمعه محمد حافظ
اسامة احمد حسٌن احمد
محمود محسن كمال محمد احمد
اسالم عبد الرازق عطٌه حسنٌن

محمد احمد محد فرج
تامر حسن محمد المحالوي
عمرو محمد غرٌب محمود
محمود عادل عبده ابراهٌم
احمد حسٌن احمد محمد
باسم محمد محمد عبد الرحمن
احمد سمٌر عوض عوض الشربٌنً
محمد صالح محمد عبد السٌد
هشام رجب عبدالالة
سعٌد سعٌد ابراهٌم ورشانة
ممدوح صابر محمد السبد
محمد عامر محمد ابراهٌم
محمداحمد سٌد عبد الغنى
فتحى محمد خلٌل محمد احمد
محمد عبدالحمٌد محمد احمد
محمد حسام الدٌن مصطفى شبل العباسى
رجب جابر رجب محمد
صفوت محمد صفوت حسن
اسالم فتحً حسن عبدهللا
عبد الواحد محمد عبد الواحد داود
جمال عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد
على رجب شحاتةعبد الوهاب
ابراهٌم محمد ابراهٌم حسانٌن
محمد قبٌصى السٌد عبود
السٌد محمد السٌد عبدالرحٌم ابوشوارب
عاطف طارق عبدالعال رمضان منصور
السٌد سعد عبد البدٌع ابو زٌد
احمدعادل عبدالرازق عبد الرحٌم
محمد احمد مصطفى عبد الرحمن
محمد سعد حسنى المر
حمادة حامد هاشم
السٌد عبد الموجود ابو رحاب
ولٌد السٌد الغرٌب الخولى
اسالم ٌوسف عطوة ٌوسف الدسوقى
امٌر محمد عباس احمد عمر
محمد احمد عبد العزٌز

