
نكرّس جهودنا 
لبناء مهارات 
طيران عالمية.



نكرس جهودنا لبناء مهارات طيران عالمية

نـحـن 
هــورايـــزن

ــب  ــة للتدريـ ــي المنطقـ ــة فـ ــر أكاديميـ ــي أكبـ ــزن هـ هورايـ
ـــر مـــن 17 عامـــًا  ـــات. وقـــد مضـــى أكث ـــران بالمروحي ـــى الطي عل
ــل  ــًا ونصقـ ــًا ودوليـ ــات محليـ ــاري المروحيـ ــدرب طيـ ــن نـ ونحـ
ـــدرات  ـــر ق ـــًا فـــي تطوي ـــب دورًا ريادي ـــن نلع مهاراتهـــم، فنح

الطيران على مستوى عالمي.



ــتمرار إلـــى  ــن إيـــدج، نســـعى باسـ ــزءًا مـ ــا جـ وبصفتنـ
الحصـــول علـــى تقنيـــات جديـــدة ومبتكـــرة للتدريـــب، 
عالمـــي  مســـتوى  علـــى  شـــركاء  مـــع  والتعـــاون 
وتعزيـــز  طياريكـــم  مهـــارات  بنـــاء  لنـــا  ليتســـنى 

مرونتكم التشغيلية.

تلبـــي برامجنـــا التدريبيـــة معاييـــر وكالـــة ســـامة 
الطيـــران األوروبيـــة )EASA( وهـــي حاصلـــة علـــى 
 GCAA اعتمـــاد الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ــارة  ــن إمـ ــن مـ ــة العيـ ــي مدينـ ــا فـ ــن مقرنـ ــوم، فمـ ــا اليـ أمـ
أبوظبـــي، نوّفـــر تدريبـــًا قياســـيًا ومخصصـــًا علـــى المروحيـــات 
لمجموعـــة واســـعة مـــن المشـــغلين المدنييـــن والتجارييـــن 

والعسكريين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

نســـتخدم منشـــآت حديثـــة وفريقـــًا دوليـــًا مـــن المدربيـــن 
ــر  ــى معاييـ ــق أعلـ ــة وفـ ــا التدريبيـ ــدّم برامجنـ ــراء لنقـ الخبـ

الجودة والسامة.



تدريب الطيارين على قيادة 
المروحيات أحادية وثنائية 

المحركات – تدريب 
أساسي ومتقدم

التدريب على اللغة 
اإلنجليزية المستخدمة 

في الطيران

دورات متخصصة في الطيران

اختبار كفاءة اللغة 
االنجليزية للطيران

قــدراتــنــا ــ
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طيار متخرج
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أنواع مختلفة من مروحيات بيل

أجهزة محاكاة للطيران

ساعة طيران تدريبي

حاصلة على شهادة أيزو 9001



عن إيدج

نعيـــش فـــي عالـــم متســـارع ذو آفـــاق مجهولـــة، ومســـتقبل 
ـــز  ـــي تحف ـــة الت ـــا المتقدم ـــى التكنولوجي ـــدٌ عل ـــذا معتم ـــا ه عالمن
نشـــوء جيـــٍل جديـــدٍ مـــن األعمـــال والشـــركات، وعلـــى مشـــارف 

تلك اآلفاق تختفي الحدود، وتنتظرنا فرص ال متناهية.

لـــذا، عملنـــا فـــي إيـــدج هـــو االرتقـــاء بأســـلوب حياتنـــا، وضمـــان 
ــول  ــيطة. رفـــض القبـ ــالتنا بسـ ــدج، رسـ ــي إيـ ــن. وفـ ــتقبل آمـ مسـ

بالوضع الراهن، والتحرك بسرعة والتصدي للتهديدات.

ـــل  ـــورة فـــي القطـــاع الدفاعـــي فحســـب، ب ـــن نكتفـــي بإحـــداث ث ول
ســـنقوم بتغييـــر مبـــادئ العمـــل فـــي هـــذا القطـــاع. فنحـــن طليعـــة 
الجيـــل الجديـــد ضمـــن قطـــاع يتـــم النظـــر إليـــه بعيـــن مختلفـــة، 
ـــا  ـــا فـــي قمـــة هـــرم أولوياتن ونحـــن مـــن يقـــوم بوضـــع التكنولوجي
فـــي عالـــم ملـــيء بالتعقيـــد بحثـــًا عـــن الحلـــول العالميـــة الشـــاملة. 
ـــًا،  ـــئًا كان أم قائم ـــرًا، ناش ـــرًا كان أم صغي ـــع، كبي ـــع الجمي ـــل م نعم

ومحليًا كان أم عالميًا.

نحن إيدج، نحو تمكين مستقبل آمن.



غايتنا

وضـــع معيـــار للجـــودة فـــي التدريـــب علـــى المروحيـــات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.



ــن ذوي  ــارات الطياريـ ــع مهـ ــد ونرفـ ــاري الغـ ــدرب طيـ ــزن، نـ فـــي هورايـ
ـــي  ـــة الت ـــج التدريبي ـــر مجموعـــة مـــن البرام ـــك، عب ـــن ذل ـــر م ـــرة، وأكث الخب
ــل  ــة تشـــمل إدارة المـــوارد والســـامة. نعمـ ــًا متنوعـ تغطـــي مواضيعـ
مـــع عمائنـــا عـــن كثـــب، ممـــا يتيـــح لنـــا تصميـــم برامـــج تدريبيـــة 
مخصصـــة لبنـــاء المهـــارات فـــي المجـــاالت الرئيســـية، وإعـــداد برامـــج 

مخصصة لتلبية احتياجات عمائنا.

مـــا الـــذي يلـــوح فـــي األفـــق؟ دورات جديـــدة أكثـــر تقدمـــًا، وبرامـــج 
موســـعة للتدريـــب علـــى المروحيـــات ثنائيـــة المحـــركات، وأجهـــزة 
ـــل  ـــا نواص ـــك فيم ـــورة. كل ذل ـــا المتط ـــدث التكنولوجي ـــر أح ـــاكاة توف مح

االبتكار وتحسين خدمتنا.

مهارتنا ومواردنا في التدريب.

الطـيـران
نـحـــو

المسـتقبل



التدريب على الطيران

التدريـــب علـــى  برامـــج  الشـــاملة مـــن  إن مجموعتنـــا 
ـــة  ـــة لتلبي ـــة مصمم ـــر الدولي ـــق المعايي ـــي تحق ـــران الت الطي
متطلبـــات مجموعـــة مـــن المتدربيـــن وبمســـتويات مختلفـــة 
ـــن العســـكريين  ـــى الطياري ـــن إل مـــن المهـــارة؛ مـــن المبتدئي
ذوي الخبـــرة. وبمـــا يتوفـــر لدينـــا اآلن مـــن ثاثـــة خيـــارات 
مـــن أحـــدث مروحيـــات بيـــل ذات محـــرك أو محركيـــن 
ــا  ــة، فإننـ ــاكاة حديثـ ــزة محـ ــة إلـــى أربعـــة أجهـ باإلضافـ
مختصيـــن  مدربيـــن  إشـــراف  تحـــت  بالتدريـــب  نقـــوم 
آلالف  خبـــرة  لديهـــم  ممـــن  لغـــات،  عـــدة  يتحدثـــون 

الساعات من الطيران ككل.



 دورات الطيران

إن برامجنـــا التدريبيـــة للطيـــران مصممـــة لتمنـــح 
المتدربيـــن فهمـــًا عميقـــًا إلجـــراءات أساســـية فـــي 
ـــري  ـــب النظ ـــوم بالتدري ـــث نق ـــات، حي ـــغيل المروحي تش
ــاالت  ــن المجـ ــة عـ ــورة كاملـ ــاء صـ ــي إلعطـ والعملـ
ـــع الســـامة  ـــر برامجـــًا تشـــمل مواضي الرئيســـية، ونوّف
ـــوادث؛  ـــي الح ـــق ف ـــو والتحقي ـــي الج ـــى األرض وف عل
ممـــا يمنـــح عماءنـــا المـــوارد التـــي يحتاجونهـــا 

في عملياتهم.



أكاديمية معتمدة للطيران من قبل الهيئة العامة للطيران المدني

أكاديمية معتمدة للدورات التحويلية

)CAMO( مركز معتمد لصيانة أسطولها من المروحيات

إلجراء  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  من  معتمدة  أكاديمية 
االختبارات

وكذلك  بالطيران  الخاصة  اإلنجليزية  اللغة  لتدريس  مركزمعتمد 
مركز معتمد لتقييم واختبارات اللغة االنجليزية للطيران من الهيئة 

العامة للطيران المدني

حاصلة على شهادة أيزو 9001:2015

االعتمادات والموافقات

تشتمل بيئتنا التدريبية المتقدمة تكنولوجيًا على:

تدريب باستخدام الحاسوب

قاعات دراسية تدعم الوسائط المتعددة

iPad تكنولوجيا

مروحيات حديثة ذات قمرة متطورة

تقارير تقييم فورية للمتدربين أون الين

سهولة الوصول لجدول الطيران

مكتبة إلكترونية

في طليعة التدريب



تـدريب
احـتـرافـي

لطـيـاري
المــروحـيـات



برامجنا ودوراتنا التدريبية.

ــر  ــة التـــي تلبـــي معاييـ ــا التدريبيـ ــزن برامجنـ ــتخدم فـــي هورايـ نسـ
القطـــاع لتدريـــب أكثـــر مـــن 100 طيـــار كل عـــام؛ ممـــا يمكنهـــم مـــن 
الحصـــول علـــى مؤهـــات معتمـــدة محليـــًا ودوليـــًا، حيـــث تســـهم 
هورايـــزن فـــي زيـــادة مخـــزون المواهـــب و كفاءتهـــا فـــي دولـــة 

اإلمارات، وتعزيز قطاع الطيران في منطقة الخليج العربي.



تدريب الطيارين
المروحيات أحادية المحرك

رخصة طيار خاص - مروحية

ــات  ــاء رحـ ــة  أثنـ ــي مهمـ ــرة فـ ــد طائـ ــوم بدورقائـ ــاص أن تقـ ــار الخـ ــة الطيـ ــك رخصـ تمكنـ
الطيران الخاصة.

رخصة طيار تجاري - مروحية

نـــدرب الطياريـــن علـــى مروحيـــات ذات محـــرك واحـــد أو عـــدة محـــركات لاســـتخدام التجـــاري. 
هـــذه الـــدورة التأسيســـية تبـــدأ مـــع المتدربيـــن مـــن مرحلـــة الصفـــر حتـــى حصولهـــم علـــى 
ـــى  ـــة إل ـــي، دون الحاج ـــران المدن ـــة للطي ـــة العام ـــن الهيئ ـــدة م ـــات معتم ـــادة مروحي ـــة قي رخص

خبرة مسبقة في الطيران.

مدرّب طيران - مروحية

ـــب الطـــاب لتمكينهـــم مـــن  ـــى تدري ـــن القـــدرة عل ـــدورة المتقدمـــة المتدربي ـــح هـــذه ال تمن
ـــي  ـــدرة ف ـــن ق ـــة  المدربي ـــدورة المتقدم ـــذه ال ـــح ه ـــران وتمن ـــة الطي ـــى رخص ـــول عل الحص

التدريب وفقًا للمعيار الذي تتطلبه الرخصة.

  )QMP( دورة الطيار العسكري المؤهل - مروحية

نـــدرب الطياريـــن العســـكريين المؤهليـــن فـــي هـــذه الـــدورة ليتمكنـــوا مـــن الحصـــول علـــى رخصـــة 
              CPL )H( IR ــدادات ــران بالعـ ــة الطيـ ــات )CPL )H ورخصـ ــادة المروحيـ ــاري لقيـ ــار تجـ طيـ

.)GCAA( المعتمدتين من الهيئة العامة للطيران المدني



)IR( الطيران بالعدادات - مروحية

يتـــدرب الطيـــارون فـــي هـــذا البرنامـــج علـــى معاييـــر الطيـــران بالعـــدادات، لتمكينهـــم مـــن 
الطيران باستخدام العدادات في األحوال الجوية المتقلبة.

الدورة التحويلية - مروحية 

هـــذه الـــدورة التحويليـــة مصممـــة لتعريـــف الطيـــار بخصائـــص الديناميكيـــة الهوائيـــة، 
ـــص األداء وإجـــراءات الطـــوارئ  ـــة، والتشـــغيلية، وخصائ ـــة، والتكنولوجي ـــص الميكانيكي والخصائ

لنوع محدد من الطائرات.

رخصة الطيران الليلي - مروحية 

ـــران  ـــى الطي ـــي عل ـــران الليل ـــا للطي ـــي برنامجن ـــون ف ـــون والمرخص ـــارون المؤهل ـــدرب الطي يت
بالمروحية بأمان أثناء الليل.

تدريب على إتقان اللغة اإلنجليزية

التدريـــب علـــى كفـــاءة اللغـــة االنجليزيـــة للطيـــران والتـــي تؤهـــل الطياريـــن الســـتكمال 
متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني بعد اجتياز اختبار اللغة االنجليزية للطيارين.



تدريب الطيارين
المروحيات ثنائية المحركات

رخصة طيار نقل تجاري )مروحية(

إن الهـــدف مـــن هـــذه الـــدورة المتكاملـــة للحصـــول علـــى رخصـــة طيـــار النقـــل التجـــاري 
ــات  ــن المروحيـ ــى متـ ــار علـ ــاعد طيـ ــل كمسـ ــى العمـ ــار علـ ــب الطيـ ــو تدريـ ــة( هـ )مروحيـ
ــل  ــي النقـ ــتخدم فـ ــي تسـ ــن، والتـ ــدة طياريـ ــود عـ ــتدعي وجـ ــركات وتسـ ــددة المحـ متعـ

التجاري الجوي.

الطيران بالعدادات المتقدمة )مروحيات ثنائية المحركات(

برنامـــج تدريبـــي مـــن عـــدة وحـــدات للطيـــران بالمروحيـــات وفقـــًا لقواعـــد طيـــران العـــدادات 
وبما يخضع لمعايير الطيران في األحوال الجوية المتقلبة.

دورة تحويلية على المروحيات ذات المحركين ودورة التنسيق بين طاقم 
طيارين )عسكرية(

تعـــزز هـــذه الـــدورة مـــن قـــدرات الطياريـــن علـــى تنفيـــذ المهـــام والعمـــل كفريـــق، بقيـــادة 
ـــران  ـــة للطي ـــة الضروري ـــارات والمعرف ـــن المه ـــح الطياري ـــا تمن ـــا أنه ـــؤول. كم ـــار المس الطي

بالمروحية بأمان في مروحية يقودها طاقم متجانس.

رخصة الطيران الليلي

يتدرب الطيارون المتمرسون في هذا البرنامج على الطيران بالمروحية بأمان أثناء الليل.



السالمة الجوية 

السالمة األرضية للطيران

تحقيقات حوادث الطيران وإدارتها 

إدارة الطيران 

إدارة موارد طاقم الطائرة 

إدارة السالمة الجوية و التحقيق في الحوادث

الطيران الليلي بواسطة أجهزة الرؤية الليلية  

تؤهـــل هـــذه الـــدورة الطياريـــن علـــى الطيـــران بالمروحيـــة بأمـــان أثنـــاء الليـــل باســـتخدام 
أجهزة الرؤية الليلية.

دورات الطيران

ــًا  ــر أيضـ ــا نوّفـ ــركات، فإننـ ــة المحـ ــة وثنائيـ ــات أحاديـ ــى المروحيـ ــب علـ ــى التدريـ ــة إلـ باإلضافـ
مجموعـــة متنوعـــة مـــن دورات الطيـــران العامـــة والمكثفـــة، والتـــي تشـــمل مزيجـــًا مـــن الخبـــرات 

العملية والنظرية. وتشتمل دوراتنا المتاحة حاليًا على:



مـا يميـزنا
عـن غيرنا

ـــا بمـــا يزيـــد عـــن 150,000 ســـاعة  ـــرة عريقـــة - فقـــد قمن خب
طيران تدريبي خالل الـ 17 عامًا الماضية. 

مدربون محليون ودوليون بخبرة عسكرية.

أسطول طائرات وأجهزة محاكاة حديثة جدًا وموثوقة.

ظروف جوية مواتية لزيادة فترة الطيران ألقصى حدّ.



شركاؤنا

إن شـــريكنا التكنولوجـــي الرئيســـي هـــي شـــركة بيـــل، وهـــي إحـــدى الشـــركات 
العالميـــة الرائـــدة فـــي تصنيـــع المروحيـــات، حيـــث قامـــت بتصنيـــع مـــا يزيـــد عـــن 
ـــا  ـــن أنن ـــد م ـــل” للتأك ـــع “بي ـــب م ـــن كث ـــاون ع ـــن نتع ـــى اآلن. ونح ـــرة إل 35,000 طائ
ــل 505، و407، و429  ــات بيـ ــمل مروحيـ ــي تشـ ــاطيل التـ ــدث األسـ ــتخدم أحـ نسـ

في مقرنا التدريبي في مدينة العين. 
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