إسم الدورة
مجاالت العمل

:
:

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

عماد الدٌن محمد زٌن العابدٌن موسى
محمد سمٌر محمود فهمً
محمد أسامة عبد الحكٌم سلٌمان
محمد مجدي بشٌر حسن الجمال
احمد علً عوض عبد القادر
عالء الدٌن سعد إسماعٌل الزعٌطً
احمد رفعت محمد موسى
خالد حسن بدري محمود

مشغلى أوناش الساحة العمالقة
تشغٌل أوناش الساحة العمالقة بساحات شركات تداول الحاوٌات

• تعرٌف المتدربٌن بالمبادئ األساسٌة لعملٌات تشغٌل وإدارة محطات الحاوٌات.
• تعرٌف المتدربٌن بالمعلومات الفنٌة األساسٌة ألوناش الساحة العمالقة.
• تأهٌل المتدربٌن لتشغٌل أوناش الساحة العمالقة وتداول الحاوٌات بالطرٌقة
الصحٌحة مع إتباع قواعد وتعلٌمات السالمة واألمان.
• التعرف على العدٌد من طرازات أوناش الساحة العمالقة الحدٌثة والوقوف على
عملٌات تداول الحاوٌات بالطرق الصحٌحة
• عدد األٌام لتنفٌذ البرنامج ٌ 10وم
• التدرٌب العمــلً 40 :ساعة
• التدرٌب النظري 10 :ساعات
• عدد ساعات التدرٌب فً الٌوم الواحد  5ساعات
• مقدمة
• السالمة المهنٌة فى تشغٌل أوناش الساحة العمالقة.
• المكونات الرئٌسٌة ألوناش الساحة العمالقة.
• الحركات األساسٌة ألوناش الساحة العمالقة.
• إطار المناولة وحركاته األساسٌة.
• تعلٌمات استخدام إطار المناولة.
• أجهزة الحماٌة واألمان بأوناش الساحة.
• المواصفات األساسٌة ألوناش الساحة العمالقة.
• المحركات ونظم نقل الحركة المستخدمة فً أوناش الساحة.
• أنواع الحاوٌات.
• الحاوٌات الخاصة واستخداماتها.
• مقاٌٌس وأوزان الحاوٌات.
• نظام ترقٌم الحاوٌات.
• عالمات تمٌٌز البضائع الخطرة وتصنٌفها.
• معدات تداول الحاوٌات.
• أسالٌب تستٌف الحاوٌات داخل الساحات.
• تعلٌمات أمن وسالمة المعدات بمحطات الحاوٌات.
• تعلٌمات الصٌانة الخاصة بالسائقٌن.
• الحوادث الشائعة المرتبطة بأوناش الساحة والدروس المستفادة منها.
• كابٌنة المحاكً ومفاتٌح وأٌادي التشغٌل والتحكم ولمبات البٌان.
• كٌفٌة إتقان التداول وتحقٌق اإلنتاجٌة المطلوبة

إسالم أحمد أمٌن علً
خالد عبد السالم محمد محمد عبد هللا
محمد فؤاد ٌوسف علً
اسالم صالح علً احمد
عبد هللا محمد محمد علً محمد
محمد السٌد البدوي مصطفى احمد
هٌثم محمد عبد الجواد مسعود
اٌمن محمد ابو المجد
محمد فخر الدٌن محمد علً علً غرٌب
هشام نعٌم حسن محمد نعٌم
عبده محمد عبده محمد
محمد احمد محمد السٌد
محمد أحمد رفعت محمد حماد صالح
محمد مصطفى جابر احمد المسٌري
السٌد احمد خمٌس احمد علً
كرٌم رفعت محمد محمد
عصام محمد فوقً نجٌب
حسٌن العربً حسٌن
أحمد عادل السٌد حافظ
سمٌر عبد التواب احمد عبد التواب
مصطفى طارق محمد
كرٌم احمد عبد الرحمن عبد الحلٌم
علً السٌد علً احمد البرلسً
اسالم عطٌه ابراهٌم ابراهٌم
أحمد مدحت علً
أحمد محمود صبحً
مصطفى محمد الدسوقً أبو الحسن
معتز عبد الرازق محمد السٌد
محمد اكرام توفٌق محمد علً
عمرو انور محمود عٌاد

