تعليمات اللوائح والتشريعات الخاصة بترخيص فنيي الصيانة  /الجزء 66
جاء الجزء  66من تعلٌمات الطٌران المدنً تماشٌا مع قانون الطٌران المدنً المادة : 14
الجزء ٌ 66نطبق على جمٌع األفراد الذٌن ٌسعون الى رخصة فنً صٌانة طائرات .وٌحدد المتطلبات
الالزمة للتطبٌق واالستخدام المالئم للتراخٌص.
والجزء  66هو مختص باللوائح والتشرٌعات الخاصة بترخٌص فنً صٌانة الطائرات لٌصبح قادرا على
صٌانة الطائرات واعطاء الطائرة اذن االفراج واعادتها الى الخدمة بعد عملٌة الصٌانة .والشروط المطلوبة
ٌتم تحدٌدها من خالل الحد األدنى من متطلبات التدرٌب والمعرفة وكذلك شروط الخبرة العملٌة والعمر
وكذلك المؤهالت الالزمة الضافة نوع من الطائرات
ٌعرف بأنه الجزء المسؤول تنظٌمٌا ً عن تحدٌد الشروط والتشرٌعات التً ٌتم بموجبها منح الصالحٌة لكل
مهندس صٌانة مرخص أو حامل رخصة فنٌة إلعادة الطائرة إلى الخدمة بعد أي نوع من عملٌات الصٌانة

الشروط الالزمة ألجل الحصول على رخصة فنً صٌانة طائرات تحت الجزء 66
 ٌجب أن ٌكون عمر المتقدم فوق  41عام. المقدرة على فهم الوثائق التقنٌة التً ٌتم تعلٌمها وفقا ً لنمط الطائرة المعنٌة. النجاح فً امتحانات الوحدات المتعلقة بطلبه. إكمال الفترة التدرٌبٌة فً صٌانة الطائرة ضمن الفئة المتعلقة بطلبه.فئات رخصة صيانة الطائرات للجزء : 66 -
 وهً تتضمن الفئات التالٌة (: (A, B1, B2, B3, C




الفئة  A :الفنٌٌن لصٌانة الطائرات الخفٌفة على الخط.
الفئة  B1 :فنً صٌانة الطائرات ( مٌكانٌكً(
الفئة  B2:فنً صٌانة الطائرات ( االلكترونً (
الفئة  C :فنً صٌانة ثقٌلة.

فئات  Aو  B1من الممكن أن ٌتم تصنٌفها إلى فئات فرعٌة متعلقة بتركٌبات محركات البستونًوالمحركات التوربٌنٌة للهلٌكوبتر والطائرات النفاثة وهذه الفئات الفرعٌة هً





طائرات ذات محرك توربٌنً  A1وB1.1
طائرات ذات محرك بستون  A2وB1.2
هلٌكوبتر ذات محرك توربٌنً  A3وB1.3
هلٌكوبتر ذات محرك بستون  A4وB1.4

فئة  B3من الممكن أن ٌتم تطبٌقها على الطائرات التً وزنها ٌساوي أو ٌقل عن  0222كغم .وغٌر
مضغوطة وذات محرك بستونً.
ويتكون هذا الجزء من الفقرات التالية :
الجزء الفرعً أ رخصة صٌانة طائرة( شروط الحصول على الرخصة)
الجزء الفرعً ب المراقٌة المستمرة
الملحقات

