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على كافة مكونات المحركات الشائعة وكيف تعمل التعرف•

الفرق بين محركات البنزين و بين محركات الديزل •

التعرف على المصطلحات الشائعة للمحرك •

المعدات اليدوية من أجل تجميع أجزاء المحرك وتفكيكه إستخدام•

على حداًّلا وطريقة عملها كاتعلى مكونات المحركالتعرف •

أساسيات هندسة الميكانيك وهندسة السيارات •

الصيانة الدورية والفحص الدوري •

كية المختلفة جزاء الميكانياألكيفية قراءة المعدات الدقيقة وكيفية استخدامها لقياس •

استخدام جهاز التبريد من أجل التفريغ وإعادة الشحن•

ما ستتعلمه

تغطيتها هذه الدورة هيالمواضيع التي

هذا البرنامج هو عبارة عن دورة 

ن تدريبية شاملة ومفصلة ابتدا ًء م

المشاكل بشكل استباقيتشخيص

خطاء أألبتقنية اكتشاف ءً وانتها

.وإصًّلحها

في نهاية هذه الدورة سوف تكون 

استخدام كيفية: على تعلمقادراً 

ةكترونية الحديثأجهزة التشخيص اإل

ف و أجهزة القياس وأيضاً ستتعلم كي

دوات اليدوية القياسية أألتستخدم 

لتشخيص أعطال السيارات على 

اختالف أحجامها الصغيرة، 

. المتوسطة والسيارات الثقيلة

لقد تم تصميم هذه الوحدات التدريبية 

خصيصاً لك لتزودك بالمعرفة

النظرية والخبرة العملية لتبرع 

وتنجح كفني سيارات متميز ومبدع

في عالم اليوم عالم السيارات 

. المتجدد

كل وحدة تدريبية تغطي جوانب 

. محددة في مجال صناعة السيارات

وكل هذه المعلومات والمهارات 

ساس الذي ألهدفها تزويدك با

تقاء في اإلرًّللهتستطيع من خ

حياتك المهنية لتصل إلى القمة في

. مجال عملك

ما تتضمنه هذه الدورة هو

خبيربإدارة تعليمات •
فصول دراسية تفاعلية صغيرة•

دليل مخصص و مواد متعلقة بالدورة التدريبية•
شهادة مخصصة لك فرد•

مدة الدورة

حضور شخصي

أربعة أيّام

بإشراف مدّربتدريب افتراضي

(ساعتين لكل جلسة)إثني عشر جلسة 

المقدمة

السًّلمة و تأسيسها •

أنواع المحركات وأساسياتها •

أداء المحرك و إصًّلحه •

صيانة السيارات وفحوصات السًّلمة •

ناقل الحركة بكًّل نوعيه العادي واألوتوماتيك •

أنظمة التوجيه والتعليق وأنظمة الفرملة •

فهم آلية التحكم بالثبات •

األنظمة الكهربائية واإللكترونية •

HVACنظام التكييف والتسخين والتهوية •

نظام الدفع ونظام الترس التفاضلي •

والنظام الهيدروليكي (ABS)نظام مانع انغالق العجًّلت •

عمود المرفق وعمود الكامات •

رأس األسطوانات •

(الكلتش)نظام القابض •

حقن الوقود •

الإلطارات •

الوسائد الهوائية •

تعلّم إلكتروني
(ساعتين لكل جلسة)إثني عشر جلسة 
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