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على سبيل المثال ال الحصر الدورة تؤهلك الستخدام جميع الروافع العلوية، الجسرية والهيكلية )هذه 
كيلو نيوتن  300، أي أيضاً للرافعات التي يزيد وزنها على علق بسعة الحمولة أو عزم التحميلفيما يت

(متر  

هذا اإلنجاز اإليجابي لهذه . يةهيكلو جسريةروافع علوية، تتطلب العديد من الشركات لنقل الحموالت 
مثل هذه الرافعات في الشركة. الستخدامالدورة هو شرط أساسي   

 عزمالتحميل أو  )قدرة( دون قيود فيما يتعلق بسعة جميع هذه الروافع لتشغيل تؤهلكهذه الدورة 

.كيلو نيوتن متر 300التي يزيد وزنها على التحميل ، وبالتالي أيضا للرافعات   
حتى إذا كانت وظيفتك تنطوي على مهام غير نقل مؤهالتَك وتقييَمها في سوق العمل!  زد وارفع

.ةقصير لفترة حتى ان كانتتشغيل الرافعة ان تستطيع فقد يكون من المفيد الحموالت،   

بعد فترة وجيزة من نهاية  االمتحانيتم في الجزء النظري والعملي سيتم تأهيلك المتحان الرافعات. 
.االختبار وفقا للقانونتم عقد الدورة والدورة. سي  

عربية.عرفة اللغة المطلوب م  

 هدف الدورة:
أفضل إعداد المتحان قيادة الروافع. المعلومات التي ستحصل عليها في الدورة ستمّكنك من التعامل 

بطريقة آمنة وُمتَطابَقَة قانونًا وخالية من الحوادث.مع الروافع العلوية أو الهيكلية   

ى:المحتو  
 نظريًا:

 المفاهيم األساسية للميكانيكا والهندسة الكهربائية 

 بناء وتشغيل الرافعات ، شروط التشغيل. 

 المعدات الميكانيكية والكهربائية للرافعات وأنظمة التعليق 

  التماس الكهربائيمعدات السالمة من الرافعات ، والحماية من 

 وتعليق ، الحمولة تناول، ومعدات ةتشغيل الرافعفهم إشارات ، تشغيل وصيانة الرافعات

 الحموالت.
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  لوائح سالمة العمال والتشريعات األخرى والمعايير والمبادئ التوجيهية لإلدارة اآلمنة

 للرافعات

 تطبيق:

.الممراتعن طريق سيطر عليها تمارين التشغيل والمهارات مع الرافعات العلوية والرافعات التي تُ   
 االمتحان النهائي:

يجب أن تثبت مؤهالتك في  الرافعة الشفهي. رالدورة ، يمكنك إجراء اختبابعد بضعة أيام من نهاية 

إذا لم  .يةالرافعة المطلوبة للرافعات العلو ، فستتلقى بطاقةنجحتإذا  االمتحانات. لجنةامتحان أمام 
جانًا كجزء من تجتاز االمتحان على الرغم من حضور الدورة ، يمكنك تكرار الدورة مرة أخرى م

 .WIFIضمان المعرفة عبر 
:الفئة المستهدفة  

سنة. 18األطراف المعنية مع الحد األدنى لسن   

:مالحظات  
٪ في  100لهذا السبب ، مطلوب حضور . يتم تعريف مدة الدورة ومحتوى الدورة بموجب القانون

 هذه الدورة.

 -إن كنت ال تريد حضور الدورة  !ؤثر على حجز الدورةيال  أي عائق آخرأو  المهني العائقإن 
إلغاء االشتراك قبل أسبوعين على األقل من بدء ،من الضروري عليك  - بغض النظر عن السبب

فع وإال سيتم محاسبتك على رسوم اإللغاء! في حالة عدم الحضور دون اإللغاء ، يجب د الدورة،

!رغًما عن ذلكالدورة   
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