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ترخيص فني صيانة طائرات 
 

 
 

U- الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبU : 
 

 1TU(Form 124C).U1T فني صيانة طائرات رخصةطلب الحصول على نموذج  .1
. شهادة التوجيهي أو ما يعادلها .2
). األردنية في حال كان المتقدم يحمل الجنسيةمصدقة (صورة عن شهادة الميالد  .3
). األردنيةمصدقة في حال كان المتقدم يحمل الجنسية (صورة عن جواز السفر  .4
ت خبرة عملية بما شهادة تخرج من أحد مدارس فنيي صيانة الطائرات المعتمدة من الهيئة أو إثبا .5

 .(Required Rating) المطلوبيتناسب مع التخصص 
 للطالب الذينوذلك  (English for Aircraft Part I and Part II)شهادة اجتياز اللغة االنجليزية  .6

 .1/7/2007 تاريخ بالدراسة بعدوا التحق
تعليمات الطيران  ال تقل عن الدرجة الثالثة صادرة حسب (Medical Certificate)شهادة طبية  .7

. 1TUJCAR Part 67U1T المدني
. سم 2.5× سم  2.5صورتين شخصيتين قياس  .8
 :، تقديمRepairmanفي حال كان الطلب يتعلق بترخيص  .9

 دنية وحسب كتاب رسمي يبين أن مقدم الطلب موظفًا بمحطة صيانة معتمدة أو شركة طيران أر
  .األدلة الموافق عليها من الهيئة

  شهادة توصية من محطة صيانة معتمدة أو شركة طيران أردنية وحسب األدلة الموافق عليها من
 .الهيئة

. وصل مقبوضات للرسوم .10
 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU: 
 

 .)مقدم الطلب: المسؤولةالجهة (/  المطلوبة تقديم الطلب مع المرفقات .1
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (وتقييم الطلب  دراسة .2
: المسؤولةالجهة / ( 1/7/2009للطالب الذين التحقوا بالدراسة قبل تاريخ نجليزية االلغة التقييم  .3

 ).الهيئة
للتخصص  التحريري االمتحانتحديد موعد إجراء في حال اجتياز تقييم اللغة االنجليزية، يتم  .4

 ).يئةاله: المسؤولةالجهة / ( المطلوب
بعد استالم أمر  U1Tنظام رسوم الطيران المدني1TUحسب االمتحان التحريري دفع الرسـوم المقررة لرسم  .5

مقدم : المسؤولةالجهة / ( وتزويد الدائرة بنسخة عن وصل المقبوضات قبض من الدائرة المعنية
 ).الطلب

 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / ( العمليتحديد موعد لالمتحان  في حال اجتياز االمتحان التحريري، يتم .6
بعد استالم أمر قبض  U1Tينظام رسوم الطيران المدن1TUدفع الرسـوم المقررة لرسم االمتحان العملي حسب  .7

 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / ( وتزويد الدائرة بنسخة عن وصل المقبوضات من الدائرة المعنية

http://carc.gov.jo/images/filemanager/024015CARC-18-124%20Application%20for%20a%20Mechanic%20Certificate.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/CARC-18-124.pdf
http://www.carc.jo/pages_en.php?type=page&id=91�
http://carc.gov.jo/en/content/113-medical-standards-and-certification
http://www.carc.gov.jo/images/filemanager/024950FEES_CHARGES.pdf�
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
http://www.carc.gov.jo/images/filemanager/024950FEES_CHARGES.pdf�
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
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 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (التقدم لالمتحان العملي  .8
 .أعاله لكل تخصص مطلوب 8 إلى 4من الخطوات  إعادة .9
مبين عليها المحددات  االمتحانات الخاصة بها متضمنة التخصصات التي تم اجتيازإصدار الرخصة  .10

 .)الهيئة: المسؤولةالجهة / ( إن وجدت
 

 
U-  صيانة طائرات فني رخصةالزمن الالزم إلصدارU: 

 
 من اكتمال متطلبات الطلب الرسمي يوم عمل )5( فني صيانة طائراترخصة  إصدارتستغرق عملية 

. اعتمادا على االمتحانات التي تم اجتيازها بنجاح
 
 

U- تعليمات الطيران المدني المتعلقة بترخيص فنيي صيانة طائراتU: 
 

- 1TUJCAR Part 65U1T  
 

  1المتطلبات المعرفية بوبالتعليمات أعاله اإللمام على المتقدم بالطلبTU(JCAR Part 65.75)U1T 
 1TU(JCAR Part 65.79)U1Tوالمتطلبات المتعلقة بالمهارات 

 بمتطلبات الخبرة  اإللمام بالطلب ، على المتقدمفي حالة التقدم على أساس الخبرة العملية
1TU(JCAR Part 65.77)U1T .

http://carc.gov.jo/pdf/regulation/011243index-65endddddddd.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/011243index-65endddddddd.pdf�
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/011243index-65endddddddd.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/011243index-65endddddddd.pdf�
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/011243index-65endddddddd.pdf
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/011243index-65endddddddd.pdf

