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إعـداد الـمـهـارات
لـمـهــام المـسـتـقـبـل

تسث أضادغمغئ ععارغجن أضئر طظحأة لطاثرغإ سطى الطائرات 
المروتغئ شغ المظطصئ، وقزالئ تسمض سطى تأعغض ذغاري 
المروتغات ورشع طعاراتعط طتطغـــًا ودولغًا فضبر طظ 17 
ساطاً، وذلك طظ طظحـــأتعا الماطعرة جثًا شغ طثغظئ السغظ 
الاابســـئ �طارة أبعظئـــغ، تغث تصثم تثرغئـــًا غطئغ أشدض 
المساغغر شغ عثا المةال، وعع طثخص لطغاري المروتغات 
شـــغ الصطاســـات الرائثة طـــظ الطغران المثظـــغ والاةاري 
والسســـضري، طظ جمغع أظتاء الحـــرق افوجـــط وحمال 
إشرغصغا. وغاغح ذلك الفرخئ لطماثربغظ شغ اضاساب ظطاق 

واجع طظ المآعقت المسامثة طتطغًا ودولغاً.

دورات الطيران

طظاعةظـــا طسثة خخغخًا لطماثربغظ تاى غضعظعا سطى سطط 
تام بإجـــراءات الطغران بالمروتغات، ضمـــا ظصعم بالاثرغإ 
الظزـــري والسمطـــغ �سطاء خـــعرة ضاططئ ســـظ المةاقت 
الرئغســـغئ، وظصثم دورات تحـــمض طعاضغع السقطئ سطى 
افرض وشـــغ الةـــع، والاتصغص شغ التـــعادث؛ طما غمظح 
سمقءظا المعارد الاغ غتااجعظعا شغ سمطغاتعط. وتادمظ 

دوراتظا الاثرغئغئ:

التدريب على الطيران

ظصعم بإسثاد دورات حـــاططئ شغ الاثرغـــإ سطى الطغران 
لظطاق واجـــع طـــظ الماثربغظ وبمســـاعغات طثاطفئ؛ طظ 
المئاثئغـــظ إلى الطغارغـــظ السســـضرغغظ ذوي الثئرة. ضما 
غحرف المثربعن المثاخعن لثغظا سطى عثا الاثرغإ، وعط 
غاماسعن بثئرة طظ آقف جـــاسات الطغران ضضض، وغاط ذلك 
ضطه طظ خـــقل أتث خغاراتظا البقبئ طظ أتثث طروتغات بغض 
ذات المتـــرك العاتث أو المترضغـــظ، با�ضاشئ إلى أربسئ 

أجعجة طتاضاة طاطعرة جثًا.

السالمة الجوية  

السالمة األرضية للطيران 

تحقيقات حوادث الطيران وإدارتها

إدارة الطيران

إدارة موارد طاقم الطائرة

إدارة السالمة الجوية و التحقيق في الحوادث 
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تدريب الطيارين
على المروحيات ذات محرك واحد

 (PPL) رخخئ ذغار خاص - طروتغئ

تمضظـــك رخخئ الطغار الثاص أن تصعم بثورصائث ذائرة 
شغ طعمئ  أبظاء رتقت الطغران الثاخئ.

 (CPL) رخخئ ذغار تةاري - طروتغئ

ظـــثرب الطغارغظ سطى الاتطغـــص بمروتغات تسمض بمترك 
واتـــث أو أضبر فغـــراض تةارغـــئ. وتئثأ عـــثه الثورة 
الاأجغســـغئ طـــع الماثربغظ طـــظ طرتطـــئ الخفر تاى 
تخعلعط سطى رخخـــئ صغادة طروتغـــات طسامثة طظ 
العغؤئ الساطئ لططغـــران المثظغ دون التاجئ إلى خئرة 

طسئصئ شغ الطغران.

(FI) - طثرب ذغران طآعض

تمظح عثه الـــثورة الماصثطئ الماثربغـــظ الصثرة سطى 
تثرغـــإ الطقب لامضغظعـــط طظ التخـــعل سطى رخخئ 
الطغـــران وتمظح عثه الثورة الماصثطئ  المثربغظ صثرة 

شغ الاثرغإ وشصًا لطمسغار الثي تاططئه الرخخئ.

(IR)  ذغران السثادات

غاـــثرب الطغارون شغ عثه الـــثورة سطى صعاسث ذغران 
السثادات الثاخئ بالمروتغـــات، لامضغظعط طظ الطغران 

باجاثثام السثادات شغ افتعال الةعغئ الماصطئئ.

(TR)  الثورة الاتعغطغئ

عثه الثورة الاتعغطغئ طخممئ لاسرغش الطغار بثخائص 
الثغظاطغضغـــئ الععائغـــئ، والثخائـــص المغضاظغضغـــئ، 
افداء وإجراءات  والاضظعلعجغئ، والاحشغطغئ، وخخائص 

الطعارئ لظعع طتثد طظ الطائرات.

رخخئ الطغران الطغطغ

غاـــثرب الطغارون المآعطـــعن والمرخخعن شغ برظاطةظا 
لططغران الطغطغ سطى الطغران بالمروتغئ بأطان أبظاء الطغض.

(QMP) دورة الطغار السسضري المآعض - طروتغئ 

ظصعم شغ عـــثه الثورة باثرغإ الطغارغظ السســـضرغغظ 
المآعطغـــظ لامضغظعط طظ التخعل سطـــى رخخئ ذغار 
تةـــاري سطى المروتغـــات                     رخخئ ذغار تةاري 
وذغران  السثادات سطى المروتغات                  المسامثة 

.(GCAA) طظ العغؤئ الساطئ لططغران المثظغ
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تدريب الطيارين
على المروحيات ثتائية المحركات

اخائار الطشئ ا�ظةطغجغئ لططغران

غامضـــظ الطغـــارون بسث اجاغـــاز عثا اقخائار طظ اجـــاضمال 
الماططئـــات القزطئ لطتخعل سطى رخص طـــظ العغؤئ الساطئ 

لططغران المثظغ، وعع اخائار طسامث شغ الطشئ ا�ظةطغجغئ.

رخخئ ذغار الظصض الةعي - (طروتغئ)

تعثف عثه الثورة الحـــاططئ إلى تثرغـــإ الطغارغظ سطى 
طعام طساسث الطغار شغ المروتغات الاغ تساثسغ وجعد 
ذغارغـــظ؛ وعغ طروتغـــات بسثة طترضات تســـاثثم شغ 

الظصض الاةاري الةعي.

دورة الطغـــران بالسثادت الماصثطـــئ  (طروتغات بظائغئ 
المترضات)

غاـــط طظ خقل عـــثه الثورة تثرغإ الطغارغـــظ سطى ذغران 
المروتغات بمعجإ صعاسث ذغـــران السثادات لططغران شغ 

.(IMC) افتعال الةعغئ الماصطئئ

دورة تتعغطغـــئ سطى المروتغات ذات المترضغظ ودورة 
الاظسغص بغظ ذاصط ذغارغظ (سسضرغئ)

تسجز عثه الثورة طظ صثرات الطغارغظ سطى تظفغث المعام 
والسمض ضفرغـــص، بصغـــادة الطغار المســـآول. ضما أظعا 
تمظتعط المعارات والمسرشئ القزطئ، لططغران بمروتغات 

غصعدعا ذاصط طاةاظج.

رخخئ الطغران الطغطغ

غاـــثرب الطغارون المآعطعن شغ برظاطةظـــا لططغران الطغطغ 
سطى الطغران بالمروتغئ بأطان أبظاء الطغض.

الطغران الطغطغ بعاجطئ أجعجة الرؤغئ الطغطغئ

تآعـــض  عثه الـــثورة الطغارغظ سطى الطغـــران بالمروتغئ 
بأطان أبظاء الطغض باجاثثام أجعجة الرؤغئ الطغطغئ.


