إسم الدورة
مجاالت العمل

:
:

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

معتز حمدي توفٌق احمد بٌومً
سالمٌن ابراهٌم خلٌل سالمة
احمد فؤاد عبد الرازق السٌد
عمرو عبد الحمٌد علً
أشرف محمد قاسم فرغلً اسماعٌل
خمٌس احمد عطوه السٌد
عماد ٌسري عبد الرحمن عزت
كرٌم ممدوح زغلول السٌد جمعه
حماده صالح عبد الحمٌد عبد الحمٌد
هٌثم كمال الدٌن عبد الغنً
احمد احمد محمد السٌد
تامر رمضان احمد محمد
حسن ٌحًٌ زغلول حسن

مشغلً أوناش البضائع العامة
تشغٌل أوناش البضائع العامة لشحن وتفرٌغ البضائع بمحطات البضائع
العامة
• تعرٌف المتدربٌن بالمبادئ األساسٌة لعملٌات الشحن والتفرٌغ داخل محطات
البضائع.
• تعرٌف المتدربٌن بالمعلومات الفنٌة األساسٌة ألوناش البضائع العامة.
• تأهٌل المتدربٌن لتشغٌل أوناش البضائع العامة وتداول البضائع بالطرٌقة الصحٌحة
مع إتباع قواعد وتعلٌمات السالمة واألمان.
• التعرف على العدٌد من طرازات أوناش العامة الحدٌثة والوقوف على عملٌات
تداول البضائع 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 فً تشغٌل أوناش البضائع العامة.
• التعرف على أجزاء ومكونات الونش.
• التعرٌف بأجزاء المحاكً وأٌادي التشغٌل.
• التعرف على الحركات األساسٌة للونش.
• شحن وتفرٌغ البضائع.
• تعلٌمات الصٌانة الخاصة بالسائقٌن.
• تعلٌمات التشغٌل.
• السالمة العامة لألوناش.
• شحن وتفرٌغ البضائع فً الظروف الجوٌة المختلفة
• الهندسة البشرٌة.
• الحوادث الشائعة المرتبطة أوناش البضائع العامة والدروس المستفادة منها.
• كٌفٌة إتقان التداول وتحقٌق اإلنتاجٌة المطلوبة.

ادهم خالد محمد توفٌق حامد المغازي
عمرو عادل رمضان سلٌمان
محمود هانً محمد علً صالح
احمد سلٌمان ابراهٌم محمد سلٌمان
عبد المنعم نعٌم محمد محمد حسن
احمد رٌان محمد رٌان سلٌمان
ملٌجً جمال ملٌجً محمد
محمود بدوي محمود ابوزٌد
محمد صالح الدٌن علً
اٌهاب مصطفى حافظ محمد
احمد سعٌد احمد فؤاد
محمد صالح الدٌن عبد العال
مأمون جابر حسن
احمد زكرٌا عبد الحمٌد إسماعٌل
أحمد رجب محمد علً
إٌهاب عادل عجمً عبد النعٌم اسماعٌل
محمد حسن الشحات حسن حنفً
فرٌد رجب ٌوسف
ولٌد مصطفى عبد الرحٌم
علً هانً علً محمد
مصطفى ابو النٌل صابر
أحمد علً عبد الجلٌل
مؤمن محمد محمد عبد القادر ابراهٌم
محمود عنتر محمود محمد
محمد مجدي حسن عباس
عمرو حسن محمد عبد المحسن
محمود حسٌن حسن بٌومً الجابري
أحمد عادل عبد السٌد ٌاسٌن علً
محمد سعٌد محمد محمد عبٌد
أحمد السعٌد علً علً نورالدٌن
أحمد نبٌل عترٌس عٌد
محمد عمر عبد الاله ضرار

