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يوغل قِّقَدُم  يبرع / يزيلجنإ  مجرتم 
يبرع ثحابو 

مجرتم ةمجرتلاو -  تاغللا  ةيلك  يف  ُتجرخت 
، ةماعلا  ) ةمجرتلا تالاجم  يف  يبرع  يزيلجنإ 
(، ةينقتلا ةينيدلا ، ةيداصتقالا ، ةيسايسلا ،

ةيبرع ةيوغل  ثاحبأ  بتاك  يبرع ، يوغل  عِجارُمو  قِّقدُم 
لاجم يف  زيمتلا  نع  ثحبأ  اًمئادو  ةيزيلجنإ ، تالاقمو 

قمعب صصختلاو  ةمجرتلا 

تاراهملا

ةيبرعلا ىلإ  ةيزيلجنإلا  نم  ةمجرتلا 

ةيعامتجإلا يتاباسح 

https://www.facebook.com/M.AlSaket.AlAzhari

تامامتهإلا

لاصتإلا تامولعم 

رصم ةيردنكسإلا |   

muhammadalsaket89@gmail.com 

01069868091 / 01127052208 

  - 1989-12-31 

ةّيملعلا تالهؤملا 

سويرولاكب ةيردنكسإلاب  - سوراف  ةعماج 
دد) ــــ ــــ يي ـــ ـــ ةمجرتلا (جج ةمجرتلا ةبعش   ةبعش ةيزيلجنإلا  -   ةيزيلجنإلا ةغللا   ةغللا مسق   مسق

20-09-2016 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات
ةمجرتلاو تاغللا  ةيلك  ةيزيلجنإلا -  ةغللا  سناسيل 

ةّيلمعلا تاربخلا 

 - 2014-02-15 
بتاك يبرع / يزيلجنإ  مجرتم  مويلا -  بهذلا  راعسأ  بتكم 

يبرع تالاقم 
( داصتقالاو ةسايسلا   ) لاجم يف  مجرتمو  ةيبرع  تالاقم  ةباتك 

 - 2015-01-01 
بتاكو يزيلجنإ  مجرتم  رسناليرف -  عقوم 

، ةماعلا ةيبرعلا :) ىلإ  ةيزيلجنإلا  نم   ) ةمجرتلا لاجم  يف  مجرتم 
يبرع يوغل  قِّقَدُمو  ةينقتلاو ، ةيداصتقالاو ، ةيسايسلاو ، ةينيدلاو ،









https://www.facebook.com/M.AlSaket.AlAzhari


تامامتهإلا

، ةمجرتلاو تاغللا ،  ) تالاجملا يف  بتكلا  ةءارقو  رفسلا ،
(. ةيسايسلاو ةيركسعلاو ، ةيفوصلاو ، ةينيدلاو ،

 - 2016-01-01 
يوغل قِّقَدٌم  ىوتحملا -  ةباتك  تامدخل  حتفلا  بتكم 

يبرع
يبرع يوغل  عِجارُمو  قِّقَدٌم 

ةينيص ةغل  سردم  سناليرف - 
ةغل ةينيصلا  ةسارد  يف  نوبغري  نيذلل  ةينيصلا  ةغللا  سيردتب  موقأ 

ةيناث ةيبنجأ 

31.12.2016  - 2016-11-01 
نوفادوف ءالمع  ةمدخ  نوفادوف -  ةلصو -  ةكرش 

نآلا ىتح 
يبرع يزيلجنإ  مجرتم  زرسناليرفلا -  نيمجرتملا  ةطبار 
ىلإ ةيزيلجنإلا  نم   ) ةمجرتلا تالاجم  يف  يبرع  يزيلجنإ  مجرتم 
قِّقدُم ةينقتلا ،) ةينيدلا ، ةيداصتقالا ، ةيسايسلا ، ةماعلا ، (: ) ةيبرعلا

ةيزيلجنإ تالاقمو  ةيبرع  ةيوغل  ثاحبأ  بتاك  يبرع ، يوغل  عِجارُمو 

ةيبيردتلا تارودلا  



ةيردنكسإلاب يرهزألا  قاورلا  ةيعرشلا -  مولعلا 
2015-02-01  - 2012-07-01 

فيرشلا رهزألا  ءاملع  نم  ةبكوك  دي  ىلع  ةيعرشلا  مولعلا  ُتسرد 
: يرهزألا قاورلا  يف  ةيردنكسإلاب 

يعفاشلا هقفلا  يف  لصتملا  دنسلاب  ةزاجإ  ىلع  لصاح  - 1
( ةيعفاشلا ةداسلا  بهذم  ىلع   ) هقفلا لوصأ  ملع  يف  ةماع  ةسارد  - 2

ةديقعلاو مالكلا  ملع  يف  لصتملا  دنسلاب  ةزاجإ  ىلع  لصاح  - 3
( ةعامجلاو ةنُّسلا  لهأ  بهذم  ةيديِرُتاَملاو  ةرعاشألا  ةديقع  )
تازاجإو فيرشلا ، ثيدحلا  حلطصم  ملع  يف  ةزاجإ  ىلع  لصاح  - 4
مامإلاب لصتملا  ىلعألا  دنسلاو  يراخبلا ،) مامإلا  تايثالث  ( ـ ةصاخ ب

( ةيدمحملا لئامشلا   ) باتك ةءارقو  ةزاجإ  ىلع  لصاحو  يراخبلا ،
يذمرتلا مامإلل  ًالماك 

قطنملا ملع  يف  لصتملا  دنسلاب  ةزاجإ  ىلع  لصاح  - 5
ريسفتلا ملع  يف  ةماع  ةءارق  - 6

ملع بتك  يف  ةلصتملا  ديناسألاب  ةديدع  تازاجإ  ىلع  لصاح  - 7
( ةيرداقلا ةقيرطلا  ىلع  ةيفوصلا  ةداسلا  مولع   ) فوصتلا

ةزاجإو فيرصتو ،) وحن   ) ةيبرعلا ةغللا  مولع  يف  ةماع  ةسارد  - 8
مامإلل ةيمورجآلا ) ةمدقملا  حرشب  ةينَّسلا  ةفحُتلا   ) باتكب ةيهفش 

ديمحلا  دبع  نيدلا  ييحم  دمحم  يوحنلا  يرهزألا  ةمَّالعلا 
ِبتك عيمجب  لِسلستملا  لصتملا  دنسلا  ةيلاع  ةزاجإ  ىلع  ةوالع 

يلاَّزغلا دماح  يبأ  مامإلا  ِمانألا  ةكرب  ِمالسإلا  ةَّجُح  ِتافلؤمو 

ICDL
2011-04-15  - 2010-09-15 

ةعماج ةمجرتلاو -  تاغللا  ةيلكب  يلآلا ) بساحلا  ةدايق   ) ةرود ُتسرد 
ةساردلا يف  ةيساسأ  ةدام  ةيردنكسإلاب  سوراف 

ةينيصلا ةغللا 
2013-05-15  - 2009-09-15 

ةساردلا ةدم   ) تاونس ةدمل 4  ةيناث  ةيبنجأ  ةغل  ةينيصلا  ةغللا  ُتسرد 
: ةينيصلا يف  ماعلا  ريدقتلاو  ةمجرتلاو ،) تاغللا  ةيلكب  ةيماظنلا 

اًدج د  ــــ ي ــ ج

تازاجنإلا

2018-01-14
Ashok Leyland Owner's Manual - Ashok

Leyland Owner's Manual
لوصف هنم 4  ُتمجرت  لوصف ، ةعست  نم  بيتكلا  اذه  نوكتي 

تاقرفتم





ةداسلا داروأو  ةيعدأ  نم  ةينارونلا  زونكلا 
ةيرداقلا ةداسلا  داروأو  ةيعدأ  نم  ةينارونلا  زونكلا  ةيرداقلا  -

نم ةمجرتلا  تحت  نآلا  وهو  فوصتلا ، يف  باتك  ةينارونلا ) زونكلا  )
ةيزيلجنإلا ىلإ  ةيبرعلا 

يف لوادتلل  تاكرش  سكروفلا  - يف  لوادتلل  تاكرش 
سكروفلا

قوس  ) سكروفلا يف  لوادتلل  تاكرش  عقاومل  عيراشم  ةدع  ُتمجرت 
ةكرش نشبوأ ،) روف  يتنيوت   ) ةكرش لثم : ةيبنجألا ،) تالمعلاب  لماعتلا 

مهريغو وروتيإ ،)  ) ةكرش ديرت ،) افآ  )

تاغللا

ةيبرعلا  - ةيبرعلا ةغللا   مألاةغللا ةغللا 

ةيزيلجنإلا  - ةيزيلجنإلا ةغللا   ةلماكةغللا ةداجإ 

ةينيصلا  - ةينيصلا ةغللا   دودحمةغللا
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