إسم الدورة
مجاالت العمل

:
:

أهداف البرنامج التدرٌبً :

مدة البرنامج :

مشغلى أوناش الرصٌف العمالقة
تشغٌل أوناش الرصٌف العمالقة بشركات تداول
الحاوٌات

• تعرٌف المتدربٌن بالمبادئ األساسٌة لعملٌات تشغٌل
وإدارة محطات الحاوٌات.
• تعرٌف المتدربٌن بالمعلومات الفنٌة األساسٌة
ألوناش الرصٌف العمالقة.
• تأهٌل المتدربٌن لتشغٌل أوناش الرصٌف العمالقة
وتداول الحاوٌات بالطرٌقة الصحٌحة مع إتباع قواعد
وتعلٌمات السالمة واألمان.
• عدد األٌام لتنفٌذ البرنامج ٌ 10وم
• التدرٌب العمــلً 40 :ساعة
• التدرٌب النظري 10 :ساعات
• عدد ساعات التدرٌب فً الٌوم الواحد  5ساعات

محتوٌات البرنامج :

اسم المتدرب

عمرو شوقً محمد أبو الحجاج
كرٌم عٌد السعٌد علً اسماعٌل
محمد عمر مصطفى عبد الجلٌل خلٌفة
محمود محمد حسن ابو العال
محمد عبد المحسن محمد الوزان
محمد محمد طه طه ابو الوفا
مٌنا نبٌل منٌر ملك
اسالم سعٌد حافظ رفاعً
احمد محمد طه طه ابو الوفا
أسامة إبراهٌم عبد الرسول إبراهٌم
محمد رٌان محمد رٌان
محمد شاهٌن حسن محمد
محمد ضٌاء الدٌن محمد فتٌحة

• مقدمة
• السالمة المهنٌة فً تشغٌل أوناش الرصٌف العمالقة.
• المكونات الرئٌسٌة ألوناش الرصٌف العمالقة.
• الحركات األساسٌة ألوناش الرصٌف العمالقة.
• إطار المناولة وحركاته األساسٌة.
• تعلٌمات استخدام إطار المناولة.
• أجهزة الحماٌة واألمان بأوناش الرصٌف.
• المواصفات األساسٌة ألوناش الرصٌف العمالقة.
• المحركات ونظم نقل الحركة المستخدمة فً أوناش الرصٌف.
• أنواع الحاوٌات.
• الحاوٌات الخاصة واستخداماتها.
• مقاٌٌس وأوزان الحاوٌات.
• نظام ترقٌم الحاوٌات.
• عالمات تمٌٌز البضائع الخطرة وتصنٌفها.
• معدات تداول الحاوٌات.
• أجٌال سفن نقل الحاوٌات.
• أسالٌب تستٌف الحاوٌات بعنابر وأسطح السفن.
• التعرف على موقع الحاوٌة بالسفٌنة.
• تعلٌمات أمن وسالمة المعدات بمحطات الحاوٌات.
• تعلٌمات الصٌانة الخاصة بالسائقٌن.
• الحوادث الشائعة المرتبطة أوناش الرصٌف والدروس
المستفادة منها.
• محاكً أوناش الرصٌف الغرض منه ومكوناته وممٌزاته.
• كابٌنة المحاكً ومفاتٌح وأٌادي التشغٌل والتحكم ولمبات
البٌان.
• كٌفٌة إتقان التداول وتحقٌق اإلنتاجٌة المطلوبة

هانً سالمة ابو زٌد
هانً إبراهٌم محمد بدوي
علً محمد عز العرب عبد العزٌز سالمة
محمد أحمد محمد أبو العطا
أحمد السٌد جابر مرسً
محمد ممدوح زكرٌا مبروك
احمد فوزي ابراهٌم زهران
احمد السٌد عبد الكرٌم غانم
محمد إبراهٌم السٌد شون
محمد كمال الدٌن احمد محمد
محمود عبد الحلٌم الهوى ابراهٌم
حسٌن السٌد عبد الفتاح علً
حماده احمد احمد المصري
محمود نبٌل محمود البٌلً
عماد عبد السمٌع ابو الٌزٌد
محمد صدٌق علً محمد ابو العٌنٌن
محمد بدوي محمود ابو زٌد
احمد عبد الحمٌد عبد الجلٌل اللقانً
اسالم مجدي علً عطٌه
عبد الرحمن عادل محمد عباس
أحمد محمد المغاوري سلٌم
أحمد محمد علً محمد علً
محمد طارق محمد علً الدفراوي
عبد هللا السٌد احمد فرغلً
محمود ابو السعود احمد أبو الصفا
عبد الرحمن نصر عزب احمد عطا
محمد مصطفى حٌاة الدٌن عبد الكرٌم
طارق مهلل حسن علً
محمد محمد علً عبد الرحٌم
محمود عبد العزٌز أحمد محمد
محمود محمد عبد الرازق
محمود محمد شحاته عطٌه مطٌر
احمد علً احمد علً
عمر محمد محمد متولً
صبري عبد الفتاح ٌوسف محمد

أحمد محمد عمر عبد السالم محمد
محمد حامد احمد ابراهٌم حزٌن
أحمد سامح عبد الغنً محمد عطٌه
محمد سٌد سلطان ابراهٌم
محمد رجب شعبان جابر ابراهٌم
أمٌر الدٌن محمد عبد العزٌز محمد
أحمد محمود أحمد عبداللطٌف
حسام حامد محمود البستاوي
اسالم عبدالقادر محمد عوٌس السٌد
أنس محمد حامد أحمد حامد
محمود عبد العزٌز محمد عبدالعزٌز

