إسم الدورة :
مجاالت العمل :
أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

إبراهٌم كامل عبد الباري عوض
على محمد رجب الشرقاوي
ثروت محمد زكرٌا محمد عبد الرحمن
محمد إبراهٌم عبد الحلٌم عبد المقصود
محمد سعد رزق محمد
كرٌم ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم رضوان
عبد القادر محمد احمد محمد
بهاء الدٌن فاروق محمد خطاب
محمود عبد الحكٌم محمد محً الدٌن

فنً صٌانة كهربائٌات أوناش
تداول البضائع بالموانئ
كهربائٌات معدات الموانئ واألوناش للبضائع والمعدات
الثقٌلة للحفر والبناء

أن ٌكون المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج قادرا على:
• صٌانة وإصالح األجزاء الكهربٌة بأوناش الشوكة ومعدات مناولة
الحاوٌات والبضائع مع مراعاة تعلٌمات وقواعد السالمة.
• الكشف على األجهزة الكهربٌة وتحدٌد أعطالها.
• تنفٌذ خطوات اإلصالح بالطرق العلمٌة الصحٌحة.
• اختبار األجهزة والمكونات الكهربائٌة بعد اإلصالح.
• تنفٌذ واجبات الصٌانة الوقائٌة مع مراعاة تعلٌمات السالمة.
• عدد األٌام لتنفٌذ البرنامج ٌ 20وم
• التدرٌب العمــلً  50ساعة
• التدرٌب النظري  50ساعة
عدد الساعات بٌوم التدرٌب  5ساعة
• السالمه و الصحه المهنٌة
• استخدام العدد و االجهزة المٌكانٌكٌه
• العدد الكهربائٌة
• األجزاء والمكونات الكهربٌة
• أدوات الكهربٌة الرئٌسٌة
• آلٌات الدفع والرفع الكهربٌة.
• البطارٌات الكهربٌة وصٌانتها.
• تعلٌمات السالمة عند التعامل مع المعدات الكهربٌة.
• تعلٌمات الصٌانة وإصالح األعطال.
• كٌفٌة تتبع الدوائر الكهربٌة.
• أجهزة الحماٌة ودوائر التحكم.
• طرق الكشف عن األعطال وإصالحها

عبد الرحٌم أحمد عبد المبدى محمد
احمد حسن محمد أمٌن أبو ٌوسف
طارق حسٌن خلٌل حلوة
احمد ابراهٌم محمد ابراهٌم عٌد
عمرو مرسً محمد مرسً ٌونس
السٌد احمد احمد محمود
محمد سعٌد احمد حسنٌن
على قبارى على محمود
اٌمن جمال محمد الطوٌل
حسٌن سعد تحسٌن حسن رجب
محمد احمد السٌد محمد ابراهٌم
عمر محمد على محمد عوض
اثناسٌوس نبٌل نجٌب حنا
اكرامى محمد عبد البارى محمد جزار
اسامة مجدى جودة
عبد هللا جابر عبد هللا محمود الحصرى
محمد على محمد عامر
عماد ٌوسف ملك نوس
كرٌم محمد صالح
اسامة محمد علً حسانٌن
محمد احمد انور عبدالقادر
خمٌس لطفى حسٌن محمد
محمد معتمد محمد عبدالعزٌز
محمد محمد السٌد حسن سالم
عادل السٌد على كٌالنى
احمد هاشم فهٌم مسعود شرمانه
شرٌف صالح محمد محمود
محمد احمد محمد همام
محمود محمد محمود باشا
محمد حسن جابر مرسً
محمد اسماعٌل محمد اسماعٌل
محمد حسنى محمد عمر
محمود ابورحاب رمضان وهمان
محمود مصطفى عبدالقادر عبدالقادر ابراهٌم
محمد سعٌد محمد عبدالمقصود
عمرو اسماعٌل محمد الشرنوبى
محمد فتحى عبد الرازق ابراهٌم
محمد سعٌد حمدان احمد محمد
محمد سعٌد غرٌب محمود

فضل محمد فهمى محمد
مروان رمضان عبدالكرٌم سالم
محمد شعبان عبد اللطٌف عبد الرؤوف
شعٌب احمد ابراهٌم
أحمد محمد محمود حسين
محمود محمود محمد عبد العال
عالء أحمد محمد أحمد
جابر جابر عبد الفتاح عبد الرازق
محمود صدقً الصغٌر محمد
ابراهٌم على محمد موسى
احمد مصطفى كامل ابراهٌم
محمد السٌد السٌد على
صابر نبٌه وهٌب
حسٌن محمد عبد العزٌز محمود سالم
نادر عبدالستار عبدهللا احمد
حسام محمد السعٌد
محمد رجب اسماعٌل شعبان
محمد إسماعٌل عبد العال الشرٌف
محمود احمد السٌد محمد
مصطفى نزٌه مصطفى عبد الرحمن
محمحد ناجً صابر ناجً محمد
محمود رضوان عبد المجٌد رضوان
احمد عبدهللا محمد عبد الغفار النقرود
ٌحً عبد القادر احمد حسانٌن
هٌثم حمدى عبد المقصود سعفان
رٌمون امٌل صبحى بسادة
مروان عبد هللا عبدالرؤوف سلٌم
كٌرلس محسب توفٌق
مدحت محمد أحمد أحمد مرسً
ابوبكر احمد محمد حسن
كامل رزق جابر موس
كمال الدٌن متولً
حافظ محمد حافظ عرابى
عمرو شحاته هاشم على
محمود فاروق الحسٌنً مصطفً
محمد مرسً جابر عبد هللا
محمد حمادة عبد المحسن مرسً
إسالم أحمد على إبراهٌم على

محمود محمد جابر طه على
محمد عبد الفتاح على محمد
كرٌم جابر السٌد عوض
أسامة محمد سعٌد سعٌد حجازي
عبد هللا سعٌد حسن عبد الغنً
احمد محمد أحمد السٌد داود
مٌنا مٌشٌل كمال رفلة
أحمد فاٌز حسن إبراهٌم فتوح
مخلص عوض ٌونس جاد
مؤمن أحمد عبد الرؤوف أحمد
محسن محمود محسن
صافً عوض محمد خلٌل
محمد علً أحمد ٌوسف عمري
عالء الدٌن فتحى حسن حسن الشاعر
عمر محمد على عبد المولى أحمد سعٌد
محمود حمدان محمد على
أحمد شعٌب عبد الهادي حسن
محمود أحمد جالل عبد الحمٌد
محمد محمود عبد اللطٌف شلبً
محمحد أحمد محمد
أحمد سٌد محمد أحمد
محمد بكري حسن محمد رضوان
اسالم شعبان خمٌس عبد الحمٌد
محمد سٌد أحمد محمد أحمد جمٌع
عبد الرحمن السٌد راضً السٌد
أحمد محمد عطٌة السٌد
فؤاد جمال حنفً أحمد سلٌمان
أحمد عزت محمد عبد الفتاح
حسام الدٌن عبد القادر عوض محمد حسٌن
مٌنا وجدى توفٌق جرجس
اٌهاب فتحى السٌد محمد
محمود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
محمد أباصٌري على عجمً
أمٌر عبده جابر حسن
محمد عبد السمٌع محمد على عالم
محمد محمود السٌد جابر
محمود على محمود على بهنسً
شرٌف محمد محمد السٌد
احمد رجب احمد محمد عبدالعال

عمرو جابر أحمد السٌد
ماٌكل مٌالد عزٌز شحاته منصور
عبد المحسن محمد عبد المحسن سلٌمان
محمد حسن على عبد السالم حبٌبة
محمد إبراهٌم حنفً على مهران
محمد منٌر السٌد محمد عبد العال
عالء الدٌن أحمد محمد أبو العطا
عصام صبحً النادى عبد العزٌز
أحمد محمد فرغلً محمد أبوزٌد
محمود عبد الرازق مهلل أحمد
محمد حسن محمد حسن الحاوي
عبد الرحمن حسن حسنٌن مهران
محمد السٌد احمد البدري
محمد مصطفى محمد زٌن العابدٌن
هانً رشاد محمد أحمد
مصطفً محمود حامد عبد الواحد
محمد السٌد حمدي رزق مطر
محمد عادل عبده محمد إبراهٌم
على جابر على محمد
ولٌد محمد فهمً محمود جوٌدة
محمد محمد عبد الحمٌد أبو حسٌن
خالد عزب عبد البارى احمد السقا
محمود محمد فتحً محمد غزال
معتصم حسن جابر حسن
عبد الرحمن محمود مرسً محمود عبد الحً
مصطفً محمد محمود محمد الحرٌري
محمد حسٌن حسن بٌومً الجابري
سامح جمٌل جاد مسعود
أحمد سعد إبراهٌم محمد
محمد نعٌم رمضان محمد
محمد جمال محمود حسن
طارق عبدالسالم عطٌة
مصطفى أحمد مرسً محمد
محمد رمضان عبد هللا مرسال
محمد الهم عطاي عبد القادر
إٌهاب الدٌن محمد عبد المجٌد عبد الغفار
ٌوسف أشرف عطٌة ابراهٌم عطٌة
ابراهٌم هشام ابراهٌم محروس بٌومً
أحمد على محمد محمد المحالوي

طارق أحمد محمد
اسالم محمد عبد العال محمد خضٌر
وائل محمد جاب هللا بخٌت
احمد عبدالرحٌم دٌاب احمد
عماد صبري أحمد محمد
محمد إبراهٌم حٌدر محمد علً
على إبراهٌم السٌد عبد الرازق
ثروت جرجس ٌوسف
أمٌر سعٌد بطرس
ولٌد محب اإلسالم محمد عبد الرحمن
احمد سامى سالم محمد برغش
كامل الجراٌحً كامل عبدالكرٌم
محمد على احمد
شوقى كارم رمضان عبد الحلٌم شرمانة
عمرو عوض عبد العزٌز حسٌن
حسام حسن عبد الهادي مراد
عادل بشري جنٌدي جبرائٌل
محمود إبراهٌم عبد الحمٌد محمد
محمد إبراهٌم رجب عبد هللا
محمود على محمود احمد
اسالم على احمد عبدالعلٌم
عمرو عادل عبدهللا الخازندار
مصطفى محمود الطنطاوي محمود
احمد سعٌد متولى سعد
حمدى محى محمد منصور الغرباوى
محمد حسن محمد السٌد
محمد كمال عبد المطلب ابو خطوة
محمد محمود إسماعٌل على
محمد السٌد نصار سلٌمان
بالل رمضان عبد الكرٌم سالم
الصافى اسماعٌل محمد الشرنوبى
عماد محمود السٌد حامد محمود
عبد الرحمن حسام الدٌن فاروق محمد احمد ابوزٌد
محمد عبد الشافى عبد الرازق
احمد صالح محمد
محمد مصطفى احمد السٌد
عبد الرحمن عطٌة احمد محمود
ٌاسر ناجى عبد المولى الشامخ
اسالم ٌحً زكرٌا محمد

احمد سعد محمد السٌد
احمد ٌوسف احمد محمد بدوي
محمد سامى مختار سعد هالل
ابراهٌم امام محمد امٌن
مصطفى ابراهٌم احمد ابوبكر حسنٌن
اسالم جالل حامد احمد
محمد اسماعٌل محمد رضوان
حازم محمد حمزة منٌسً
احمد محمد محمدعلً
صهٌب محمد عبدالمنعم ابراهٌم
حمادة محمد محمد القدٌم
وائل احمد محمود على
اسماعٌل محمد اسماعٌل شعبان
أحمد محمد فرج هللا
عمرو ٌسري مصطفً كامل
محمد عبد الحمٌد عبد الكرٌم سالم
احمد حسن على مهران
طارق احمد حسٌن محمد
ابراهٌم زكرٌا السٌد محمد
محمود خالد جمال الدٌن عبد العزٌز شلبً
عطٌه سلطان انور صالح حسونه
غازى مصطفى غازى عجمى
محمد عبد الستار علً علٌو
رامى على الدٌن محمد نصرالدٌن
حسٌن رضا مرسى السٌد مرسى
محسن محمد حسن محمد عبدالجواد
محمد إبراهٌم السٌد خلٌل
الحسن مروان جالل الطنٌخى
محمد حسن صالح مٌسى
عبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم محمد
محمد مصطفً محمود حنفً
احمد ابراهٌم محمد السٌد
محمد مصطفى صدٌق
محمد احمد محمد والى مصطفى
محمد احمد محمد عشرى
محمد محسن محمد محمد عشري
عادل فكرى السٌد إبراهٌم بٌومى
حسن محمد حسن حسن سلٌمان رمٌح
عمرو محسن محمد محمد عشرى

احمد محمد سعودي
اسالم محمد علً السٌد
محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
محمد السٌد احمداسماعٌل صالح
أحمد محمد عبد الحمٌد محمود معوض
ٌاسر محمد محمود حافظ
احمد حسٌن محمد حسٌن العاصى
احمد حسن عبداللطٌف سالم
اسالم صالح عبد العال السٌد
محمد السٌداحمدعبد العال
محمد ابو شبٌب محمود محمد
خالدفضل السٌد ابوعجٌلة
ندٌم احمد عوض على بسٌونى
تامر محمد محمود محمد الجندي
أحمد محمد أبو المجد نعٌم
مؤمن محمد اسماعٌل عبدهللا ابراهٌم
ابراهٌم فتحى شرقاوى السٌد
جمال محمد عبد الحلٌم عبد المولً
محمودعصام لطفى عبداللطٌف
عبدالفتاح سٌد احمد عبدالفتاح
حمدى جالل حامد عثمان
محمود محمد عطٌة محمد مهران
ٌحٌى عبدة عٌد عبد السالم السقٌلى
احمد عبد اللطٌف على عبد القادر
محمد مبروك حسٌن عبد السمٌع
طة احمد طة خلٌفة على
رٌمون مٌالد طاهر نصٌف جرجس
محمد عبدالعلٌم على مصطفى الشرقاوى

