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U-  الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلب:  
 

 مؤسسة تدريب صيانة طائرات ءتقديم رسالة نوايا ال نشا )1
مبيناً فيه جميع المعلومات المطلوبة وموقع عليه من  0TU(Form 18-0012U0T)الرسمي   تقديم الطلب )2

 .قبل مقدم الطل
المدراء  (CVs)تقديم مالحق مرفقة مع نموذج الطلب المبدئي مبين فيها أسماء ومؤهالت  )3

) من خالل تعبئة النموذج  الشركةفي  العليا  الفنيةوالموظفين الذين سيشغلون المناصب  0TUForm 
18-285) U0T  وتقديم وصف للمسؤوليات وتحديد الصالحيات المخولة لكل شخص منسب لمنصب

 .فني
تقديم الئحة مطابقة مع   (MTOE)جراءات لمؤسسة تدريب صيانة طائرات تقديم دليل اال )4

0TUJCAR 147 Conformance Document)التعليمات   U0T). 
 ).رثالثون ألف دينا( وصل مقبوضات يبين دفع المؤسسة لرسم تقديم ودراسة الطلب  )5
 صيانة طائراتلتدريب اللمؤسسة  المناهج التدريبيتقديم  )6
( الترخيص إال بعد تسديد ما يترتب عليه من الرسـوم / ال يحصل طالب الترخيص على الشهادة  )7

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

U-  تسلسل وتفاصيل مراحل العمل:  
 

. نوايا رسالةتقديم  )1
 .موافقة مجلس المفوضين المبدئية )2
 .المتطلبات التشريعية والفنية للترخيص المؤسسةتسليم  )3
المدراء والموظفين الذين سيشغلون  (CVs)أسماء ومؤهالت من  استالم الطلب والمرفقات )4

0TU(Form 18-285في الشركة من خالل تعبئة النموذج   العليا  المناصب الفنية U0T)  وتقديم وصف
 . للمسؤوليات وتحديد الصالحيات المخولة لكل شخص منسب

 .االجراءاتتقديم أدلة العمل و )5
 .تقييم الطلب والمرفقات )6
لمؤسسة  المناهج التدريبييم يتقوكذلك  المقدمة من المدرسة واألدلةدراسة وتدقيق المستندات  )8

 صيانة طائراتلتدريب ال
 .والمعدات المستخدمة واألجهزةالكشف على موقع المدرسة ومكاتبها  )7
0TUCARC Form 18-0022تعبئة النموذج رقم  )8 U 0بالتوصيةT  بمنح الشهادة للمؤسسة موقعة اصوليا

 من لجنة الترخيص  ورئيس القسم ومدير صالحية مقاييس صالحية الطائرات
 .للمؤسسةالشهادة والمحددات قرار المجلس بالموافقة على منح  )9

 .دفع الرسوم المقررة )10
 منح الشهادة والمحددات )11

 

http://carc.gov.jo/images/filemanager/043038CARC%20Form%2018-0012%20Application%20for%20Part-147%20Approval.pdf�
http://carc.gov.jo/images/filemanager/043038CARC%20Form%2018-0012%20Application%20for%20Part-147%20Approval.pdf�
http://www.carc.gov.jo/images/Services/Form18-0012ApplicationforPart-147Approval.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/051429CARC%20Form%2018-0285%20Management%20Personnel%20Qualification.pdf�
http://www.carc.gov.jo/images/Services/043817CARC-18-285PersonnelQualification.pdf
http://www.carc.gov.jo/images/Services/043817CARC-18-285PersonnelQualification.pdf
http://www.carc.gov.jo/pdf/regulation/040231part147-hana.pdf
http://www.carc.gov.jo/en/fees-charges-1
http://carc.gov.jo/images/filemanager/051429CARC%20Form%2018-0285%20Management%20Personnel%20Qualification.pdf�
http://carc.gov.jo/images/filemanager/051429CARC%20Form%2018-0285%20Management%20Personnel%20Qualification.pdf�
http://www.carc.gov.jo/images/Services/043817CARC-18-285PersonnelQualification.pdf
http://www.carc.gov.jo/images/Services/CARCForm18-0022Part-147ApprovalRecommendationReport.pdf
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U- ادة ترخيص مدرسة تدريب صيانة طائراتالزمن الالزم إلصدار شه :
 

تسعون يوماً بعد تقديم و اكتمال متطلبات الطلب الرسمي والموافقة عليه ) 90(تستغرق عملية الترخيص 
. من قبل الهيئة

 
 

U- ان المدني الخاصة بترخيص مدرسة تدريب صيانة طائراتتعليمات الطير :
 0TUJCAR Part 66 U 
 0TUJCAR Part 147 U 
  

http://carc.gov.jo/pdf/regulation/041624CONTENTS-66-web.pdf
http://www.carc.gov.jo/pdf/regulation/040231part147-hana.pdf

