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ومراكز تدريب الطيران التشبيهي  ترخيص أكاديميات طيران
 

 
 

U- طلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبالوثائق والمعلومات المU :
 

0TUAC 28-033  يــــــــود فــــــوالموج Form 28 – 4133 ) ( دئيــب مبـــوذج طلــنم )1 U0T Flight 
Crew Licensing & Training Implementation Procedures / 3.1.2 FTOs/TRTOs 

المدراء ) CV’s(تقديم مالحق مرفقة مع نموذج الطلب المبدئي يبين فيها أسماء و عناوين ومؤهالت  )2
في الشركة مع بيان أن لديه العدد الكافي من الموظفين  اإلداريةسيشغلون المناصب  و الموظفون الذين

الصالحيات المخولة لكل شخص تقديم وصف وتحديد المسؤوليات وو  ,اإلداريةالمؤهلين للمناصب 
 .اإلداريةمنسب لمنصب إداري يعمل أو سيعمل في المناصب 

. سبين الستالم المناصب اإلداريةتقديم الئحة بأسماء الكتب وتدوين عناوين المن )3
 .الئحة بأسماء المدربين الطيارين وبيان نوع إجازات الطيران ومؤهالتهم وعدد اإلجازات )4
 .أنواع الطائرات التي سيتم استخدامها )5
 .أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة )6
0TUAC 28-033  يــــــــــود فــــــوالموج Form 28 – 4133 ) (ب ـــــم الطلــييـتق )7 U0T Flight Crew 

Licensing & Training Implementation Procedures/ 3.1.2 FTOs/TRTOs3) في 
أو المفوض / أيام مبينا فيه جميع المعلومات المطلوبة و موقع عليه من قبل مقدم الطلب ) 3(غضون 

 .ع عملية الترخيصالرسمي الذي سيتاب
توقيع مقدم الطلب على نص قانوني يشهد فيه بأن كافة المعلومات و الوثائق التي تم توفيرها صحيحة  )8

. ودقيقة
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU :
 

. األكاديمية الطلب المبدئي ويقدم مؤسس) 1
. المشغل/ استالم الطلب المبدئي من المستثمر) 2
. تقييم أولي من دائرة مقاييس العمليات الجوية للمشروع وإعطاء اإلرشادات) 3
. في حالة قبول الطلب المبدئي، يطلب من المشغل تقديم الطلب الرسمي) 4
. يقدم المشغل الطلب حسب األصول مع المرفقات المطلوبة) 5
. يوم) 90(للترخيص خالل تستلم الهيئة الطلب وتزود المشغل بالمتطلبات التشريعية والفنية ) 6
. تقوم لجنة الترخيص بدراسة وتدقيق المستندات ودليل التشغيل) 7
تحدد لجنة الترخيص موعد للكشف على الموقع واألجهزة التي ستستخدم للتشغيل وإبداء الرأي بأي ) 8

. تعديالت تلزم
ان طلب المشغل يصدر قرار الهيئة بإصدار رخصة تشغيل كما هو محدد بالتعليمات في حال ك) 9

. مطابق تماماً 
يصدر قرار الهيئة بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة ومشروطة بالتصويب في حال كان طلب المشغل ) 10

. مطابق مع بعض النواقص
الترخيص، إال بعد تسديد ما يترتب عليه من /ال يستطيع طالب الترخيص الحصول على الرخصة) 11

0TUwww.carc.jo/Fees and charges الهيئة يمكن االطالع عليها من موقع . ( الرسوم U0T .(

http://carc.gov.jo/en/certifications-licensing/38-ac-28-033-flight-crew-licensing-training-implementation-procedures
http://carc.gov.jo/en/certifications-licensing/38-ac-28-033-flight-crew-licensing-training-implementation-procedures
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
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U-  أكاديميات الطيرانللحصول على ترخيص الزمن الالزمU :

 

تسعون يوماً بعد تقديم واكتمال متطلبات ) 90(الطيران ترخيص أكاديميات للحصول على الزمن الالزم 
 .الطلب الرسمي

 
 

U- المدني الخاصة بترخيص أكاديميات الطيران تعليمات الطيران:  
 

 0TUJCAR FCL-1   
 0TUAC 28 – 033    

   
 

 
 

http://carc.gov.jo/pdf/regulation/022442FCL1%20FINALLL-web.pdf
http://carc.gov.jo/en/certifications-licensing/38-ac-28-033-flight-crew-licensing-training-implementation-procedures

