إسم الدورة

:

فنً لحام الكهرباء

مجاالت العمل

:

مجاالت لحام البناء والمنشئات ,االنابٌب ,المصاعد ,الشاحنات,
االلمنٌوم ومجال تصنٌع التنكات وخطوط المواسٌر

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :
محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

خالد عبدالرحمن ابراهٌم
محمد محمود حسنٌن محمود الدروى
على سعٌد عراقى احمد غرٌب
أٌمن جمال محمود زكى زغلول
عمرو احمد احمد حافظ
أٌمن بدوى مهنى تمام
حمودة حمٌدة حمودة حمٌدة
ٌوسف محمد خلف هللا على
محمد مسعد محمد محمود عبد هللا
حسٌن فتحى حسٌن عبد الحلٌم
السٌد محمد محمود محمد على
محمد حسنى السٌد هرٌدى السٌد

• لحام تزوٌد اسطح فً الوضع االرضى
• لحام وصلة حرف  Tوضع ارضى 1F
• لحام وصلة حرف T 2F
• لحام تزوٌد اسطح فً وضع على الطالع و النازل
• لحام وصلة حرف T 3F
• لحام وصلة حرف T 4F
• لحام وصلة حرف T 2F
• لحام قورة فً قورة وضع ارضً 1G
• لحام قورة فً قورة وضع فً مستوى النظر 2G

• عدد األٌام لتنفٌذ البرنامج ٌ 20وم
• التدرٌب العمــلً  75ساعة
• التدرٌب النظري  25ساعة
• السالمة والصحة المهنٌة
• سالمة المنشأة
• فكرة مبسطةعن استخدام الكهرباء فً تولٌد القوس الكهربً
• فكرة مبسطة عن ماكٌنات اللحام
• التعرف على اكثر انواع اللحام شٌوعا ُ
• قراءة عالمات اللحام الموجودة على الرسومات الهندسٌة
• كٌفٌة تحضٌر العٌنة قبل اللحام
• تاثٌر متغٌرات على شكل خط اللحام -اوضاع اللحام .
• الفحص النظري للكشف على عٌوب اللحام
• تحضٌرانواع الوصلة المختلفة وتأثٌرها على جودة اللحام -وضع سندة
خلفٌة دائمة ومؤقتة وتأثٌرها على اللحام
• تأثٌر التسخٌن قبل وبعد اللحام على وصلة اللحام
• التعرف على عٌوب اللحام الظاهرٌة
• التعرف على االختبارت االتالفٌة والغٌر اتالفٌة

مصطفى ٌوسف زكى محمد سعفان
احمد عبد المنعم محزم عبد الحلٌم
اشرف ابراهٌم احمد عبدالالة
احمد ابراهٌم احمد عبدالالة
عبد السالم محمد عبد السالم علً السرسى
محمد سعد محمد عبد العزٌز ابوشوشة
احمد محمود محمد احمد
جابر سعد عطٌة ابراهٌم
محمد مصطفى محمد علً عبد هللا
عباس محمود صدٌق محمود
اسالم عاطف حمدى
احمد محمد على ابراهٌم
مصطفى محمود احمد صابر
محمد رمضان عبدالعزٌز
باسم عمر شعبان
محمد صالح أسعد على ٌاقوت
احمد محمد احمد السٌد
محمد جابر احمد احمد رمضان
عبدالهادى عبدالمجٌد محمد
خالد صالح الدٌن السٌد متولى
وائل محمد عبد ربه حافظ
خالد طلعت عبدالعزٌز محمد
محمد خمٌس ابراهٌم زعزع
رشاد محمد على جاب هللا
مصطفى فراج عبدالستار ابو الرٌش
محمد مسعد علً محمد برغوث
احمد عٌد شعبان سالم
مصطفى حسام الدٌن احمد عبد المطلب
محمود محمد محمود محمد
مٌنا جبر انٌس مرقص سعد
محمد عبدهللا عبد الغنى الشافعى
جمال ٌونس ٌونس على
فوزي جمٌل فوزي حسٌن البسٌونً
سعٌد السعٌد محمد صقر
منٌر محمد على على غرٌب
محمد عبدربة عبدالعزٌز محمد
أحمد حسٌن حسٌن مرسً
محمد فوزي عبد الوهاب على الشرقاوي
محمد احمد محمد خلف
محمد سعٌد محمد رضوان
عمر سمٌر إبراهٌم دٌاب

أحمد حسنً الشحات محمد العدوي
محمد عبد الوهاب عبد المجٌد إبراهٌم
مروان محمد محمد حمدان
محمد السٌد أحمد السٌد محمد
فٌصل أحمد هاشم حامد
محمود على إبراهٌم على عطا
إسالم محمد حسن عبده محمد
أحمد محمد حسن رمضان بهنسً
أحمد عبد الرازق عبد المنعم فرحات
طاهر أحمد طاهر علً حسنٌن
احمد رشوان على حسن
محمد سلٌمان عبد السالم أحمد
مؤمن حسن على حسن
رأفت فرحات حسٌن موسى
خالد خلٌل ابراهبم
محمد سعٌد كمال عباس
محمد السٌد عبد الغفار ابو خلٌل
طارق مدحت خلٌل ابوالعال
محمود مصطفى اسماعٌل على الحبشى
محمد محمود عبد الحى احمد منسى
السٌد محمد احمد السٌد
ابراهٌم علً ابراهٌم عبد الصالحٌن
احمد رمضان السٌد احمد رفاعً
محمد أحمد عبد الحمٌد
عمر عبد هللا ٌوسف ابراهٌم
محمد على عبدالرحمن على
ٌاسر محمود خلٌفه السٌد احمد
محمد داود جاد هللا مصطفً
محمد السٌد عبدالسمٌع عبدالعزٌز السٌد
احمد شوقى ابراهٌم
محمد على عبدالغنى مجاهد
رامى محروس فراج
محمد حسن إبراهٌم إبراهٌم
محمد أمٌن عبد الحمٌد سالم
احمد عبد الصبور إبراهٌم محمد
صالح فرحات سعد محمد
عمرو أحمد أحمد عٌد
محمد أبو الحجاج أحمد محمد
ممدوح العزب بسٌونً العزب
محمد إبراهٌم فهٌم إبراهٌم
محمد مصطفى سعد

احمد جمعه محمد زٌتون
ابراهٌم محمد خلٌل ابراهٌم
محمد اسماعٌل مدبولى محمد هدٌة
محمد عوض فتح هللا اللبانً
محمد السٌد عبد الراضى محمود
ٌوسف كمال احمد عبدالقادر
ٌحٌى محمد خلٌل ابراهٌم
محمد عامر موسى عبد الراضً
إبراهٌم عطٌة عبد الفتاح السٌد الشافعً
ٌوسف على حافظ محمد
السٌد محمد محمود ابراهٌم
محمد السٌد محسن ابوبكر
محمود عبد الناصر محمود الصاوى
عالء عبد القادر عبد الحمٌد
على عبد الشكور منصور على
جابر محمد قناوي الراوي
محمد اسماعٌل محمد حشاد
محمد محمود عبدالجواد عقل
محمد احمد المصرى عبدهللا
احمد ابراهٌم نبٌه طلبه
محمود احمد مصطفى مرسى
أحمد سعد عوض نعٌم
احمد محمد محى الدٌن عبدربه الحلفاوى
على اٌمن على خلٌل
محمد ممدوح محمد عبدالفتاح ٌحٌى
احمد بسٌونً محمد بسٌونً
احمد السٌد حسن سالم
عصام خمٌس احمد محمد
سعٌد مصطفى رمضان خلٌل
على أحمد عبد هللا أحمد بٌومى
احمد حلمى عبدالحمٌد محمد ابو السعود
محمد السٌد محمد احمد سلٌم
كرٌم احمد عشرى احمد
محمد حسن عبد الكرٌم حسن سلومة
احمد السٌد محمد السٌد
محمدالسٌدرجب رمضان
احمدمحمد مصطفى محمد
حسٌن زغلول محمد توفٌق
احمد على محمد محمد
مصطفى محروس محمد بكر
هٌثم احمد هشام السٌد

هانى شعبان محمود غنٌم
احمد انور سعد عبدالنبى
اسالم محمد محمد رزق
محمد احمدمحمد احمد
عبدالرحمن محمود عبداللطٌف سٌد احمد
محمد محمد محمد السعدنى
محمود محمد عبدة محمد الدمنً
سعٌد فاروق سعد رمضان
محمد جابر عبد القادر السٌد عبدهللا
مصطفى محمد مصطفى محمد
محمود مصطفى اسماعٌل محمد حتاته
عالء ابراهٌم السٌد مصطفى
محمد وهبة مبروك مبروك مبارك
احمد بشٌر طاٌع قناوى
محمد فاٌز عبد الخالق الدخاخنً
محمود فاٌز عبد الخالق الدخاخنً
عبدهللا على نغٌان على
محمد مجدي حسن احمد
شرٌف عبدة ابراهٌم على
حسٌن سمٌر بكر على بكر
حسن فضل احمد حسن عبدالعاطى
رمضان محمد محمود اٌوب
ولٌد عبدالحفٌظ حسٌن سٌد
محمود عبد هللا محمود علوان
أحمد سلٌمان محمد سلٌمان
خمٌس محمود محمد مرسى احمد
حسن محمود حسن عبد الصابر
محمود عبد الشافً محمود السمان

