إسم الدورة :
مجاالت العمل :

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

عبدالرحمن محمد محمد
محمد فتحى عبد هللا جعفر
محمد سمٌر احمد محمد الصاٌغ
امٌر احمد محمود البٌلى
احمد محمد قناوى
محمد ذهنى على حسٌن ذهنى
تامر عبد الفتاح اسماعٌل طه
محمد سعد عبد الهادى عبد العزٌز
مصطفى عبد الجواد مصطفى عبد الجواد سلٌمان
مصطفى السٌد عبد المحسن ابو بكر
شرٌف مصطفى محمد عامر
اسالم فهمى على عبد العزٌز
محمد محمود حسن رحمى
محمد حسٌن محمد حسٌن
محمد ٌحٌى احمد عبدالرحٌم
مصطفى محمد خضر عبد الرحمن
احمد السٌد حسن احمد قندٌل
أحمد محجوب محمود عبد الرسول
جابر صبرى جابر أبو مندور

فنى تشغٌل األوناش
التلٌسكوبٌة والبناء
فى المقاوالت لنقل مواد البناء الرتفاعات عالٌة وفى الموانئ لنقل
البضائع ذات األحجام الكبٌرة مثل حاملة الحوائط وألواح الحدٌد
و«لفف» المسلح

أن ٌكون المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج قادرا على:
 .1التعرف على عوامل االمان والسالمة فً بٌئة العمل
 .2التعرف على مخاطر العمل باألوناش التلٌسكوبٌة واإلنشائٌة (مستوى متقدم)
 .3التعرف على الخصائص التشغٌلٌة لألونش
 .4التعرف على األسالٌب الصحٌحة فً تشغٌل االوناش.
 .5معرفة األجزاء الرئٌسٌة للونش اإلنشائً (البناء)
 .6التعرف على معدات الجر والرفع بالونش التلٌسكوبً
 .7التعرف على عوامل االتزان الونش التلٌسكوبً
 .8التعرف على عوامل االتزان الونش اإلنشائً
 .9التعرف على اسالٌب الصٌانة الوقائٌة لألوناش
عدد أٌام البرنامج ٌ 20وم
• التدرٌب العمــلً  75ساعة
• التدرٌب النظري  25ساعة
• السالمة والعمل األمن فً بٌئة العمل
• السالمة فً تشغٌل األوناش التلٌسكوبٌة واإلنشائٌة
• األجزاء الرئٌسٌة للونش اإلنشائً (البناء)
• معدات الجر والرفع بالونش التلٌسكوبً
• التعرف على عوامل االتزان الونش التلٌسكوبً
• التعرف على عوامل االتزان الونش اإلنشائً
• األسالٌب الصحٌحة فً تشغٌل االوناش.
• اسالٌب الصٌانة الوقائٌة لألوناش

رجب محمد جاد حسٌن
هٌثم محمد إبراهٌم سعٌد
محمد عزت عبد الحمٌد الشاذلى
شادى عادل محمد خضر
هشام فكرى فؤاد السٌد على
هٌثم فتحً كمال نبهان محمد
ابراهٌم عبدالنعٌم محمد عبد النعٌم
إٌهاب محمد عبد العزٌز رضوان
محمد عبد الفتاح محمد كمال أحمد عشماوي
أحمد صفً الدٌن صابر أحمد حسن
أحمد عنتر على محمد عبد المطلب
محمد عبد المنعم أحمد العٌسوي
اسالم على محمد ابراهٌم
اكرم احمد حسن حسن
الصافى السٌد على السٌد صدقى
محمود خمٌس احمد سنهورى
كرٌم محمد عبد الحمٌد عبد الاله
محمد رمضان عبدهللا
محمد فتح اللة ابراهٌم عبد المولى عبد اللة
محمد إبراهٌم حسن إبراهٌم
محمود السٌد معتمد محمد
تامر سٌد عبدالعال محمد
محمد جالل محمد هنداوى محمد
كمال الدٌن متولً محمد عبد الفغار
رمضان عبد النبً فرحات على
محمد فتح هللا محمد عبد اللطٌف
محمد صالح أبراهٌم محمد
محمد عبد السالم خلٌل حبشً
منٌر ٌاسٌن أحمد الحنفً
محمد وحٌد شوقى محمد عبدالحمٌد
محمد قاسم احمد حسن اسماعٌل
محمد سامى سلطان ابراهٌم
حسن محمد عبدالمطلب حسنٌن
محمد عبد القادر محمود محمد المصري
محمود إبراهٌم محمود بشندي
أحمد مصطفً أحمد المشد
اسالم محمد عبد العال محمد خضٌر
كٌرلس محسب توفٌق معوض
محمد حسن عتٌق عبد هللا
عبد الرحمن مدحت على أحمد
محمود إبراهٌم حسن إبراهٌم
إبراهٌم منصور فرغلً حماد
أحمد حلمً عطٌة حلمً
محمد أحمد عبده أحمد هاللً
ودٌع السٌد عبد العزٌز الفٌومى
احمد محمد ٌوسف عبد الرحمن
محمد فتحى سعٌد الطحان

أشرف عبد المجٌد عبد السالم عبد المجٌد
محمود السٌد علً محمد محمد حسٌن
محمد جابر حواش
محمد ابراهٌم عبد الحلٌم جاد هللا
فؤاد احمد طاهر محجوب الزٌات
محمد عادل أبو العال سلٌمان
أحمد عالء الدٌن عبد المنعم موسى
حسن احمد خلٌفه حسن
محمد محمد السٌد بخٌت
إسالم لبٌب قاسم سالم
مصطفى محمود علً محمد عبد الجلٌل
محمود محمد حسن عبد الفتاح
مؤمن محمد على حسانٌن
محمد خلٌل فرٌج على خلٌل
خالد عادل السٌد احمد حسن
أحمد عبد المنعم محمد رزق
عمرو محمد كامل محمد زهري
أحمد إبراهٌم محمد رزق
محمد أحمد محمد أحمد مصطفً
محمد سٌد أحمد محمد سٌد أحمد جمٌع
عصام صبحً النادي عبد العزٌز
عمرو على حسبو على حسبو
هانً خلف فهٌم بسكالس
عبد هللا عبد المنعم ٌوسف
نادر كمال جابر ابراهٌم
محمد محمود السٌد ٌونس
شرٌف عبد المنعم محمد كٌالنى
احمد نبٌل محمود البٌلى
أحمد عبد الحمٌد عبد الرحمن
ولٌد أحمد طنطاوي شحاتة
محمد السٌد محمد سالم عالم
مؤمن أحمد عبد ارؤوف أحمد
محمد عاطف ابو العزم محمد
مؤمن محمد صٌام باشا جبرٌل
ربٌع محمد االمام عبدالداٌم
محمد احمد محمد السٌد
عبد السالم شوقً محمد الخولً
احمد محمد ابو الٌزٌد رزق
عبد الرحمن مصطفى محمود أحمد
احمد امٌن السٌد محمد
طة رمضان عبد هللا عبد الحمٌد
محمد أحمد على مصطفً مصطفً
إسالم محمد سالم عبد الحكم الدٌب
محمود مصطفً محمود نجم الدٌن
محمد أحمد جمال على المكً
احمد عادل حمٌدو
صبحى سعٌد محمد

محمد سعد فتحى احمد
محمد محمد محمد محروس
احمد محمد على محمد عبد الرحٌم
محمد ابراهٌم محمد الشحات
ٌاسٌن عرفات احمد ادرٌس
عمرو محمود صفرون
محمد على عبداللطٌف محمد
محمد فوزى عبد السالم محمد
احمد جابر محمد زٌادة
مٌنا عادل رزٌق خلٌل
محمود عبد العزٌز محمود محمد سلٌمان
السٌد فوزي عبد هللا ابراهٌم البنا
احمد على عٌد على
محمد مصطفى مصطفى السٌد
محمود صالح متولى محمد فرغلى
مصطفً هاشم علً عثمان
محمد سعٌد محمد على فراج
حاتم احمد حسنٌن بخٌت
محمد علٌوة مسعود حسٌن
اٌهاب عبدهللا على السٌد
مصطفً محمد احمد محمد موسً
احمد محمد احمد محمد موسى

