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  معهد تدريب امن طيرانترخيص 

  
  
  
  :طلوب تقديمها من قبل مقدم الطلب الوثائق والمعلومات الم-

  

 .آتاب نوايا .١
دم الطلب   موقع من قبل مق) DSForm-411( ترخيص معهد تدريب امن طيران مدنيلطلب نموذج  .٢

  .أو المفوض الرسمي الذي سوف يتابع عملية الترخيص
ب  .٣ وذج الطل ع نم ة م دئيمالحق مرفق ؤهالت  م  المب اوين وم ماء و عن ا أس ين فيه دراء ) CV’s(ب الم

ن الذين سيشغلون المناصب اإلدارية في الشرآة مع بيان أن لديه العدد الكافي من الموظفين               يالموظفو
ة لكل شخص              , المؤهلين للمناصب اإلدارية   و تقديم وصف وتحديد المسؤوليات والصالحيات المخول

  .منسب لمنصب إداري يعمل أو سيعمل في المناصب اإلدارية
  . )ASTPs(  القياسية التدريبيةالحزم الئحة بأسماء  .٤
 .وترخيصهمالئحة بأسماء المدربين ومؤهالتهم  .٥
 .تدريبها التي سيتم الدوراتأنواع  .٦
 .ا الهيئةأي معلومات أخرى تطلبه .٧
 .وصل مقبوضات للرسوم .٨
  
 
  : تسلسل وتفاصيل مراحل العمل-
  

 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (تقديم آتاب النوايا  .١
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / ( مقدم الطلب بقرار الهيئة إعالم .٢
ى                           .٣ ديم طلب رسمي للحصول عل دم الطلب تق ة، يطلب من مق ة المبدئي الرخصة  في حال موافقة الهيئ

)411-Form DS() /  الهيئة: المسؤولةالجهة.( 
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (تزويد مقدم الطلب بكافة المتطلبات التشريعية والفنية للترخيص  .٤
ات                         .٥ ك خالل أسبوع من استالم المتطلب ة وذل ات آامل تقديم الطلب الرسمي حسب األصول مع المرفق

 .)مقدم الطلب: المسؤولةالجهة (أعاله 
  ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (دراسة وتقييم الطلب والمرفقات  .٦
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / ( المعهدد موعد للكشف على يتحد .٧
شهادة       قرار الهيئة إما بالمواف    .٨ ان المحددات إن وجدت        (قة على إصدار ال الرفض    ) مع بي ة  / (أو ب الجه

 ).الهيئة: المسؤولة
نظام   حسب معهد تدريب أمن طيرانرخصة ، يتم دفع الرسوم المقررة إلصدار     الهيئةفي حال موافقة     .٩

دني   رس د استالم أمر قبض من            وم الطيران الم دائرة  بع د      ال ة وتزوي سخة عن وصل       ال  المعني دائرة بن
 .)مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (المقبوضات 

 ).الهيئة: المسؤولةالجهة ) / (متضمنة المحددات إن وجدت(إصدار الرخصة  .١٠
  
  
  

http://carc.gov.jo/images/Services/100552FormSecurity.pdf
http://carc.gov.jo/images/Services/100552FormSecurity.pdf
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
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  :معهد امن طيرانللحصول على ترخيص  الزمن الالزم -
  

رخيص   للحصول على   الزم  الزمن ال  ران     ت د أمن طي ات            ) ٩٠ (معه ال متطلب ديم واآتم د تق ًا بع سعون يوم ت
  .الطلب الرسمي

  
  


