
 
 
 

 

 شرطة اسالم آباد باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

 االسم
 

 العنوان
 

 رقم الرخصة
 

 تاریخ المیالد
 

 رقم الھویة الباكستانیة
 

 تاریخ االصدار
 

 تاریخ االنتھاء
 

 طول القامة
 

نـــوع المركبـــات المـــرخص لـــھ 
 بقیادتھا

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 شرطة اسالم آباد باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

 االسم
 

 العنوان
 

 رقم الرخصة
 

 تاریخ المیالد
 

 رقم الھویة الباكستانیة
 

 تاریخ االصدار
 

 تاریخ االنتھاء
 

ــرخص  ــات المـ ــوع المركبـ نـ
 لھ بقیادتھا

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 شرطة الھور باكستان 

 قسم المروررخصة قیادة 

 االسم
 

 العنوان
 

 رقم الرخصة
 

 تاریخ المیالد
 

 الباكستانیةرقم الھویة  
 

 تاریخ االصدار
 

 تاریخ االنتھاء
 

  فصیلة الدم

 طول القامة
 

ــرخص  ــات المـ ــوع المركبـ نـ
 لھ بقیادتھا

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 قسم المروررخصة قیادة 

 االسم
 

 العنوان
 

 رقم الرخصة
 

 تاریخ المیالد
 

 رقم الھویة الباكستانیة
 

 تاریخ االصدار
 

 تاریخ االنتھاء
 

  فصیلة الدم
 طول القامة

 

نـــــوع المركبـــــات المـــــرخص لـــــھ 
 بقیادتھا

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 شرطة  آزاد  جمع و كشمیر  
 قسم المروررخصة قیادة 

 شد خان محمد رشید خانار االسم
 AKبونجمنطقھ   العنوان

 DL No.RKT-08022 رقم الرخصة
 1985-04-03 تاریخ المیالد

 7-2758093-82303 رقم الھویة الباكستانیة
 2017-07-20 تاریخ االصدار
 2022-07-19 تاریخ االنتھاء

 +O فصیلة الدم
ــات    الثقیلة    /السیارات مركبات العامةنــــــــــوع المركبــــــــ



 
 
 

 المرخص لھ بقیادتھا
 

 

 باكستان غازي خان ه دیر   شرطة
 قسم المروررخصة قیادة 

 راحیب حسین وحید بخش  االسم
 غازي خانه دیرمنطقه   العنوان

 23515 رقم الرخصة
 08/01/1981 تار�خ المیالد

 3210240664979 رقم الهو�ة الباكستانیة
 26/04/2008 تار�خ االصدار
 25/04/2018 تار�خ االنتهاء

 +O فصیلة الدم
  

ــرخص  ــات المـــ ــوع المر�بـــ نـــ
ا ت ا ق  له 

   و المتوسط الثقیلة السیارات
 

 

 

 



 
 
 

 

 شرطة  خیبر بختونخواه باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

 صغرأ سعید هایدیر عدنان االسم
 ھري بور منطقه   العنوان

 108000038744 رقم الرخصة
 1992-01-01 تار�خ المیالد

 9-5357572-21303 رقم الهو�ة الباكستانیة
 2018-12-05 تار�خ االصدار
 2023-12-04 تار�خ االنتهاء

 N/A فصیلة الدم

 N/A طول القامة

ــرخص  ــات المـــ ــوع المر�بـــ نـــ
 له �قیادتها

  السیارات الثقیلة 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 شرطة اسالم آباد  باكستان 
 قسم المروررخصة قیادة 

 

 خان محمد خان بالل محمد  االسم
 خان  غوجار  منطقھ العنوان

 632874 رقم الرخصة
 06/03/1984 تاریخ المیالد

 7-9892233-17301 رقم الھویة الباكستانیة
 26/09/2016 تاریخ االصدار
 25/09/2021 تاریخ االنتھاء

 +B فصیلة ال
 8-5 طول القامة

 

 

 



 
 
 

 شرطة  سنده   باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

 ظفر  حازور  خان  جالل االسم

   الركانھمنطقھ  العنوان

 32#5-7397337-31302 رقم الرخصة

 1991-01-01 تاریخ المیالد

 5-7397337-31302 رقم الھویة الباكستانیة

 2010-05-05 تاریخ االصدار

 2023-05-02 تاریخ االنتھاء

ــھ  ــرخص لـــ ــات المـــ ــوع المركبـــ نـــ

 بقیادتھا

 مركبات العامةالثقیلة و السیارات

  
 

 

 

 

 



 
 
 

 شرطة بنجاب باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

  االسم

 علي شاهسید بن یوسیو حسن سید جعفر 
 راولبندي منطقھ العنوان

 RI-17-16229 رقم الرخصة
 1997-05-03 تاریخ المیالد

 5-0855549-61101  رقم الھویة الباكستانیة
 Jun-2017-19 تاریخ االصدار
 Jun-2022-18 تاریخ االنتھا

 7-5 طول القامة

 +O فصیلة الدم
  

ــھ  ــرخص لـ ــات المـ ــوع المركبـ نـ
 بقیادتھا

  الثقیلة السیارات

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

    شرط  جیلجیت بالتستان باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

 جان هللا عبد زاده رحیم االسم
 غذرمنطقه   العنوان

 GZR/5233 رقم الرخصة
 01/01/1988 تار�خ المیالد

 1-9381747-15602 رقم الهو�ة الباكستانیة
 04/02/2016 تار�خ االصدار

 03/02/2019 االنتهاءتار�خ 
 +A فصیلة الدم
 طول القامة

 
ــرخص  ــات المـــ ــوع المر�بـــ نـــ

ا ت ا ق  له 
  الثقیلة و  المتوسط السیارات

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 شرطة كراتشي  باكستان 
 قسم المروررخصة قیادة 

 محمد ساغر ساتي م ساتي االسم
 كراتشي منطقھ العنوان

 CLA854850 رقم الرخصة
 1982-06-10 تاریخ المیالد

 2014-07-21 تاریخ االصدار
 `2019-07-20 تاریخ االنتھاء

نــوع المركبــات المــرخص لــھ 
 بقیادتھا

    الثقیلة السیارات

 

 

 

 

 



 
 
 

 شرطة  سرغودھا  باكستان 
 قسم المروررخصة قیادة 

 محمد محمد مختار محمد االسم
 سرغودهامنطقه   العنوان

 63598 رقم الرخصة
 01/01/1986 تار�خ المیالد

 3840379156391 رقم الهو�ة الباكستانیة
 07/04/2015 تار�خ االصدار
 06/04/2020 تار�خ االنتهاء

 A+VE فصیلة الدم
 ""5.8 طول القامة

ــرخص  ــات المـــ ــوع المر�بـــ نـــ
ا ت ا ق  له 

   المتوسط السیارات
 

 

 
 
 



 
 
 

 شرطة  سیالكوت  باكستان
 قسم المروررخصة قیادة 

 حسین محمد اختر  جھانجیر االسم

 جھلممنطقھ  العنوان
 62589 رقم الرخصة
 1993-12-27 تاریخ المیالد

 3-0925327-37302 رقم الھویة الباكستانیة
 2016-08-12 تاریخ االصدار
 2021-08-11 تاریخ االنتھاء

 +B فصیلة الدم
ــرخص لـــھ  ــات المـ ــوع المركبـ نـ

 بقیادتھا
    المتوسطو  الثقیلة  السیارات

 

 

 

 

 

 

 شرطة كراتشي  باكستان



 
 
 

 قسم المروررخصة قیادة 

 رحمن علی مراد علی االسم

 كراتشي منطقھ العنوان

 CLA:471158 رقم الرخصة

 1964-01-01 تاریخ المیالد

 9-1002511-16202 رقم الھویة الباكستانیة

 2016-06-25 تاریخ االصدار

 2021-06-24 تاریخ االنتھاء

المركبـــــات المـــــرخص لـــــھ نـــــوع 

 بقیادتھا

    و المتوسط الثقیلة  السیارات
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