
 
 هيئة تنظيم الطيران المدني

 
 

 

 1/2 معهد تدريب متعلق بالطيران/شهادة ترخيص مركز
 

 
 

معهد تدريب متعلق بالطيران  /شهادة ترخيص مركز
 

 
 

U- طلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبالوثائق والمعلومات المU :
 

 0TUAC - 28 – 033U0T / Flight Crew Licensing andي ـــــود فـــوجـــــوالمب ـــــطلالتقديم  )1
Training Section Implementation Procedures / 3.2.2   بل مقدم الطلب ق موقع عليه من /

 أو المفوض الرسمي الذي سيتابع عملية الترخيص
 الئحة بالسيرة الذاتية وإفادة تبين أن كل وظيفة إدارية تحقق متطلبات الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة )2

0TUAC - 28 – 033والموجودة في  U0T / Flight Crew Licensing and Training Section 
Implementation Procedures / 3.2.3 

) 10(في غضون  إداريعن أي تغيير في أي منصب بيان يفيد بأن مقدم الطلب سيخطر رئيس الهيئة  )3
. أيام عمل من أي تغيير

وصف لتحديد المسؤوليات و الصالحيات المخولة لكل شخص والتخويل بالتدريب المقترح تقديم  )4
. ومواصفات التدريب المطلوبة

. دقيق عن معدات تدريب الطيران التي يقترح استخدامها الطلب ووصفبيان يقدم من مقدم  )5
وخطط التقييم  الموظفين،ومؤهالت , والمعدات التدريب، عن مرافقتقديم وصف من قبل مقدم الطلب  )6

 المقترحة 
تقديم برنامج الدراسي التدريبي ، بما في ذلك المناهج ، الخطوط العريضة ،  اإلجراءات ، والوثائق  )7

0TUAC - 28 – 033ي ــوبة فــاصر المطلـم العنــلدع U0T / Flight Crew Licensing and Training 
Section Implementation Procedures 

ات الطالب شهاد ووالتأهيل، ذي سيحدد ويوثق تفاصيل التدريب وصف لنظام حفظ السجالت ال )8
. والمقيمين والمدربين،

 .وصف لتدابير نظام الرقابة النوعية المقترحة )9
بيان يوضح مؤهالت مقدم الطلب وقدرته على توفير التدريب إذا رغب الحصول على شهادة أو  )10

0TUAC - 28 – 033 في تصنيف بعدد ساعات أقل من ساعات الحد األدنى المنصوص عليه U0T / Flight 
Crew Licensing and Training Section Implementation Procedures 

صحيحة  توقيع مقدم الطلب على نص قانوني يشهد فيه بأن كافة المعلومات و الوثائق التي تم توفيرها )11
. ودقيقة

 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU :
 

0TUAC - 28 – 033ـــــي والمـــــوجـــود فاألولي الطلب يقدم  )1 U0T / Flight Crew Licensing and 
Training Section Implementation Procedures / 3.2.2  مؤسس المركز إلى قبل من

ويطلب , معبأ حسب األصول مقدماً الوثائق والمعلومات الالزمة لمتابعة إجراءات الترخيص الهيئة
 .الترخيصمنه تقديم المعلومات كاملًة بمالحق مفصلة لطلب 

 .للتأكد من مالئمة الموقع للمتطلباتدائرة مقاييس العمليات الجوية من قبل  يتم تقييم الطلب تقييم أولي )2
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يطلب من المتقدم بطلب الترخيص متابعة , في حالة توفر الشروط ومالئمة الموقع للمتطلبات )3
يرد الطلب مع تقديم النصح واإلرشاد لتوفير  أو ،اإلجراءات وإمكانية تقدمه بالطلب الرسمي

 .المتطلبات
مرفقا بالمالحق المطلوبة سابقاً يقدمه طالب وخطي رسمي  كتابمرفقاً ب الطلب الرسميتقديم  )4

تحدد الفترة , عد تقديم الطلب الرسمي والموافقة عليه رسمياً من قبل فريق الترخيصوب ،الترخيص
بشرط اكتمال كافة  بالتشغيل والبدءالرخصة  الستالمحد  أقصىتسعون يوماً ) 90(ـ الزمنية ب
يتم تزويد طالب الخدمة بدليل إرشادي والمتطلبات التشريعية والفنية المتعلقة بعملية و. المتطلبات

 .الترخيص المرجوة
 .تدقيق الكتب والمستندات ودليل التشغيليتم  )5
عد للكشف على المرافق والمنشآت ويحدد م ,من تدقيق دليل التشغيل والكتب والمستندات االنتهاءبعد  )6

 .وكذلك األجهزة التي ستستخدم في العمليات التدريبية والتشغيل
وإبداء التوجيهات والرأي بإجراء التعديالت الالزمة تقوم الهيئة بتزويد مقدم الطلب باإلرشادات و  )7

 .للمتطلبات لالمتثال
بطالب  االتصاللتصويب األوضاع ومن ثم يتم  قرار في الهيئة إما بقبول المعروضات أو اتخاذيتم  )8

 .اإلجراءات الستكمالالترخيص 
طالب الترخيص بأنه مستوفي لجميع شروط الحصول  تقوم الهيئة بتبليغ, للمتطلبات االمتثالفي حالة  )9

و أمر العمليات الصادر عن رئيس  االقتصاديو يترتب عليه حسب نظام الترخيص   على الترخيص
وأي متطلبات أخرى , ة التأمين وعن إمكانياته الماديةأن يقدم إثبات عن وثيق) 3-90(الهيئة رقم 

 .االقتصاديمنصوص عليها في شهادة الترخيص 
/ ال يستطيع طالب الترخيص الحصول على الرخصة حيث  الرسومبدفع  طالب الترخيصيقوم  )10

  موقع الهيئة الموجود على وحسب نظام الرسومالترخيص إال بعد تسديد ما يترتب عليها من الرسوم 
(0TUwww.carc.jo/fees and charges U0T). 

كامل  استيفاءبعد يتم إصدار الرخصة ومواصفات العمليات المحددة لطالب الرخصة أو المشغل  )11
 الترخيص/ الرسوم التي تتحقق على الرخصة 

 
 

U-  معهد تدريب متعلق بالطيران/يص مركزللحصول على شهادة ترخالزمن الالزمU :
 

تسعون يوماً بعد ) 90(معهد تدريب متعلق بالطيران /للحصول على شهادة ترخيص مركزالزمن الالزم 
. تقديم واكتمال متطلبات الطلب الرسمي

 
 

U- معهد تدريب متعلق بالطيران/تعليمات الطيران المدني الخاصة بترخيص مركزU :
 

 0TUAC - 28 – 033 U0T 
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