
 التأأهيل الأاكدميي دلراسة الطريان 
كمنا , تدريب الطيارين من حيثية مراحله اختالف كلي عنن الدراةنة المامةينة يختلف 

ليل ت تندريب حت حياةنية عالينة لمنا يترتنب علن  الطينار  ني 
ي
يةد تدريب الطينارين تتنا

كاميميناو التني تن  ر , الميتقبل منن مينلتلياو تم ناس حياةنة 
ي
كمنا ا  المندارو تاك

التدريب لي مدارو خاصة تك يخف  علن  الممينا ا  الةمنل الخناع يينة  اون ل ات 
تل ية لديه 

ي
رااح تت    لذه النقطة ا

ي
خر لمني اك

ي
لذلك تجب عل  الطالب الراغب , اا

 نني انندا مراةننة الطيننرا  تكرتفنناذ ت نناليف لننذه الدراةننة ا  يةنني تينندر  كننل النن عي عننن 
سينام ا تونرت  ا تتاجبات نا 

ي
تعنن كيفينة التيرنير للبندا  ني , مالية مراةة الطينرا  تا

 . ةه الدرا



 

O تيترتنننب علننن  الطالنننب مينننف لية كبينننرن   ننن  المينننف   عنننن التخطننني  لتدريبنننه  تمينننتقبله
عليه ا  يطلا كل اك الذ علن  تفاصنيل لنذه الدراةنة سبنل البندا  ني الت اصنل منا  يمب 

 .حت  يرةت خطة مراةية ت لل  ي النماح ا  واا هللا ,مدارو الطيرا  

 

O يندي ت المةل مناو الةامنة عنن تندريب الطينارين منن ونرتت تتاجبناو تمراحنل
ي
ضا اين ا

ي
ا

نظمه 
ي
تمن  من هللا ا  اك   سد ت قت اورح كل التفاصيل اطريقة تيقن  اكةنتفامن , تا

ي
ا
لد نا مياعدن جميا ميبي الطيرا  تاكجااة عل  اةتفيارات ت   PPNG نين ان للمميا 

مثل لذا 
ي
 .تلي الت  ي  تهللا تتيريركت ااكو ل اك

 



 :العامة واملكوانت الأساس ية دلراسة الطريان املعلومات 

يقيننننت تنننندريب الطيننننارين النننن  سيننننمين اةاةننننين القيننننت اكت  تلنننن  الدراةننننة النظريننننة -1
GROUND SCHOOL   القيننت الثنناني تلنن  الطيننرا  الةملننيFLYING HOURS  ,

 : تقيت ةاعاو الطيرا  ال  سيمين

 . SOLOادت  مدرب او ل مفرم  -DUAL   2ما مدرب  -1 

يخرا ( عملي + نظري )عند اةت ما  الطالب الطيار التدريب المطل ب  ي كل مرحله  -2
مننن سبننل  ختبننرمكمتياننناو نظريننة لنند  ةننلطة الطيننرا  المنندني تامتيننا  عملنني مننن خننال  

ةلطة الطيرا  تعند نماحه  ي اكمتياناو الةملية تالنظرية لمرحلة تدريب مةينه ييصنل 
 . عل  رخصة  يرا  تليس و امن  يرا  

 

 



 

O  لننن       ايتت تيميل تت ثي  ةاعاو الطيرا  الذي يق س ا ا الطيار  ي ميتند يدع LOG 
BOOK  , يننتت مننن خالل ننا تضننا تفاصننيل ةنناعة الطيننرا  تننن ذ الطننا ره تال سننت مطننار
 . ال ب ت  اكسالذ ت

 

 

 

 

O3- اكمتياننننناو تاةتصنننندار الننننرخا تالونننن اماو الرةننننمية للطيننننار ت نننن   ميننننلتلية ليفننننة
تتتبا ليفة الطيرا  المدني ال  , التدريب الطيرا  المدني  ي البلد الذي يتلق   يه الطيار 

ت ما 
ي
 .وااه تزارن الم اصالو تليس تزارن التةليت ا

 



ت   -4
ي
ةينت  ني (ICAO -إي نات )المنظمنة الدتلينة للطينرا  المندني ا

ي
ارينل  4, تا

ي
 س1947ا

مت المتيدن, يقا مقر المنظمة الر ييي  ي مدينة م نتريا  ال ندية
ي
. لي إحد  منظماو اك

ت تقنينناو المالحننة الم يننة تالتخطنني  
ي
تالةمننل علنن  تطنن ير  .ل ننام مت ننا لنني تطنن ير اةننس ا

 . تنم لاصناعة النقل الم ي لرما  امن ا تةالمت ا 

ICAO >  INTERNATIONAL CIVAL AVIATION ORGANIZATION  

 

 

 

تق س المنظمة اتنظيت عملياو المالحنة انين الندت  تعمليناو عبن ر اليندتم تتين يل ا تمننا 
نظمة التيقي   ي الي امث الم ية

ي
 .المخالفاو تلي التي تةرف تترا ا

 

 



 

O عراا تمن تاجب ا كمنا  ني التةرينف ةنن القن انين , الةالمينة المنظمة لدي ا مت  اي
تل جننن م التبننناو كبينننر عنننند الطنننالب المننندم  ننني عنننالت الطينننرا  عنننن اعتمنننام منظمنننة 

كاميميننة مةينننه مت   اكي ننات
ي
تضنن  ان ننا ك تمننن  اكعتمننام ك تم اي  اي لمدرةننة مةينننة اي

 ينه  اكخر  تل ن ا تمن  الةر ية تاكعتراف ال  الد مةين ليلطة الطيرا  المدني 
. 
 

O كاميمياو تال ث ق
ي
من تاجب ةنلطة الطينرا   ا ااييث ي    ميلتلية اعتراف اك

عننراف تلننيس المنظمننة 
ي
المنندني  نني البلنند المةننني تالننذي تطبنن  القنن انين الدتليننة تاك

 .مباور او ل 
 



 

ي مدرةة  يرا   ي الةالت تقدس  جميا المةل ماو عن الطيرا   عل   ب  -5 ك ي جد اي
كنثر  كنثر تتفاصيل اي من حلب تل ن عل  الطالب الطيار الةمل تالبيث عن مةل ماو اي

كي يتميز تتزمام ثقته  ني نفينه تييقن  نتنا ف اي رنل  ني ( مقاكو   - مراجةه  - كنتب)
 .التدريب تيتدار  نقات الرةف لديه تيتمت ما لديه من نقا 

 

مدارو تةلت الطيرا   ي الةالت كنثيرن جدا تتةنر  اككف منن الةنرت  تالخيناراو -6
لننذلك يمننب علنن  الطالننب الطيننار النن عي تا مرا  الميننب  تالتخطنني  ,  نني التنندريب 

لتدريبيننه  نني ال امننل اييننث ييننتفيد مننن كننل مدرةننه مننا تتميننز  نني عرضننه  نني مراحننل 
ةاةي , التدريب 

 .    الميف   عن ميتقبله او ل اي



O تدريب الطيارين ك ت    اد ا الما  مقاال التدريب تاليص   عل  عملية
يرا يمب عل  الطيار ا  ي    لديه خطة تدريبينة يمةنل منن 

ي
الرخصة ال ا

نفيه مميزا من ناحية المةل ماو تالم اراو كي يي ق لنفيه تيدخل ة ق 
   .   س يالةمل او ل 

O7-  ةاةنني  نني تيدينند المنندن
ي
عامننل المنن  تالطقننس عامننل م ننت جنندا تكعننب ا

ي 
ي
جمينا مندارو الطينرا   ني مختلنف , مرحلنه الزمنيه  ن اا التندريب  ني ا

ماكن تةطي المدن التقريبية المت سةه  ن اا 
ي
 .التدريب اك

O8- ةاةنننني لتيدينننند
ي
مم نننن م الطالننننب تاةننننتيةااه تنوننننا ه الدراةنننني عامننننل ا

 .للتدريب الت لفة الوامله 

 



  :وهام تش تق مجيع أأنظمه الطريان يف العامل  من نظامني عاملني أأساسني 

مري يالنظاس 1.
ي
  FAA : Federal Aviation Administration : اك

ترتايالنظاس 2.
ي
  : اك

 JAA /EASA : Joint Aviation Authorities/European Aviation safety Agency 

O مري ننني منننا تجنننن م : المثنننا  علننن  ةنننبيل
ي
نظننناس الدراةنننة  نننني الفلبنننين مونننااه للنظننناس اك
 Air Lawاختال او اييطة تتناةب ما البلد تخص صيته  ي الق انين الم ية 

O ترتانني مننا تجنن م اختال نناو ايننيطة
ي
نظنناس الدراةننة  نني جننن ب ا ريقيننا موننااه للنظنناس اك
 . Air Lawتتناةب ما البلد تخص صيته  ي الق انين الم ية 

O خنر الرخصنة الميلينة للبلند نفينه
ي
نظمه التدريب ما الد ا

ي
تيصدر  ي كل الد رغت توااه ا

CAA :Civil Aviation Authority 
 



 :املتطلبات الأساس ية لبدء ادلراسة يف خمتلف ادلول 
O ا  ي نن   الوننخا الراغننب  نني انندا مراةننة الطيننرا  ك نن   بيننا ا  كننا  يرينند ا  يمننارو

تا  يخرا لفينا  بني منن سبنل الطبينب المةتمند ,الطيرا  ك  اية ات كةمل ميتقبلي 
 :من ليفة الطيرا  المدني  ي البلد الذي يريد ا  يباور تدريبه  يه  

AME : Authorized Medical Examiner 

O  تتقيت الو اماو الطبية ال  اسياس تتناةب ما غاية المتقدس  ي اليص   عل  الو امن
كمنننا ايرنننا تختلنننف ,الطبينننة ا  كنننا  يريننند ممارةنننة الطينننرا  ك  اينننة ات كةمنننل مينننتقبلي 

تك يم ننن للطيننار ا  كننا  لنن اي ات يةمننل  نني ,الونن اماو الطبيننة  نني تننارية الصننالحية 
تإك , الطيرا  ممارةنة الطينرا  اندت  ةنريا  مفةن   الون امن الطبينة الخاصنة انه   امم

 .ة ف يخرا للميالة من سبل ةلطة الطيرا  المدني 

 



O ترتاا اي ت ا  اغلب الوباب مري ا ت اي ة ف اةرم تصنيفاو الو امن الطبية  ي اي
تاناسي مت  الةنالت ت ن   متوناا ة , القنارتين الةراي يت جنه للدراةنة  ني احند  

نظمنة 
ي
ةاةنية ما احد من اك

ي
لمزيند منن المةل مناو حن   الون اماو الطبينة , اك

يرج  مراجةه ةلطة الطيرا  المدني  ي الد  تاكةتفيار عن الطبيب المةتمند 
 .الطبية من سبل ا  جراا ال و ف 

O  الطبيب المةتمد من ليفة الطيرا  ل  الوخا ال حيد القنامر علن  اكجاانة علن
ةفلة الطبيبة تتةارض ا تت ا ق ا ما اةتصندار الون امن الطبينة 

ي
اكةتفياراو تاك

 .الطبي تماحا يترمن الفيا 

 



 FAAالنظام الأمرييك 

O مري ا تختلف من ناحية الغر   ي ي جد ن اذ للو امن الطبية  ي اي ثالث اي
 :  اةتصدار الو امن تمدن صالحية الو امن 

Class 1  : المطل اةلذه الو امن الطبية 

 الم يةلطيارين الخط ت   

   Airliner transport pilot ,صالحيت ا 

وخاع الذي عمرلت تيت  12  
ي
 و ر لال

وخاع الذي  6ت , عاس  40 ننال
ي
و ر لال عمارلتاي  اي

 .عاس  40  ق ا    

 



OClass2  : لنننننننذه الوننننننن امن الطبينننننننة المطل انننننننة للطينننننننارين التمننننننناريين
Commercial Pilot   يرا صالية لمدن
ي
وخاع النذي عمنرلت  12ا

ي
و ر لال

عمارلت  6ت , عاس  40تيت ا  
ي
وخاع الذي ا

ي
و ر لال

ي
عاس  40 ننال          قا

. 

 

OClass 3  : لننذه الونن امن الطبيننة المطل اننة لليصنن   علنن  رخصننة الطيننار
,  Student Pilotترخصننة الطالننب الطيننار , Private Pilot الخنناع 

عمارلت تينت ا   36تصاليه لمدن 
ي
وخاع الذي ا

ي
 24ت , عناس  40و ر لال

عمارلت   ق ا  
ي
وخاع الذي ا

ي
 .عاس  40و ر لال



 JAA/EASAالنظام الأورويب 

O ترتانننا تختلنننف منننن ناحينننة ي جننند
ي
نننن اذ للوننن امن الطبينننة الصنننامرن  ننني ا

ي
رانننا ا

ي
ا

 .الغر   ي اةتصدار الو امن تمد  الصالحية 
 

 

 

 

 



OClass 1  :لذه الو امن الطبية المطل انة لطينارين الخطن ت الم ينة  Airliner  
Transport Pilot   ت الطيارين التماريينcommercial Pilot   تت    صالحية

عمننارلت تيننت ا   12لننذه الرخصننة  وننخاع الننذي اي
ي
ونن ر  6ت , عنناس  40ونن ر لال اي

عمارلت   ق ا   وخاع الذي اي
ي
 عاس 40لال

O Class2  : لننذه الونن امن الطبيننة المطل اننة للطيننار الخنناعPrivate Pilot  ,
عمنارلت تينت ا   60تت    صنالحية لنذه الرخصنة  ونخاع النذي اي

ي
 40ون ر لال

عمنننننارلت  ننننن ق ا   24ت , عننننناس  ونننننخاع النننننذي اي
ي
وننننن ر  12ت, عننننناس 40وننننن ر لال

عمارلت   ق ا   وخاع الذي اي
ي
 .عاس  50لال

 



OClass 3  : الم يينلذه الو امن الصيية المطل اة للمراسبين . 

OClass 4  : لنذه الون امن المطل انة لطينارين الطنا رن الخفيفنة منن اجنل ال  اينة
Sport Pilot  , ونننخاع النننذي  60تت ننن   صنننالحية لنننذه الرخصنننة

ي
وننن ر لال

عمارلت تيت ا  
ي
عمنارلت  ن ق ا   36ت , عاس  50ا

ي
وخاع الذي ا

ي
 50و ر لال

 .عاس 

 



O مق تونننامله  ننني تلننن  منننن ال ونننف الطبننني اي
ي
 ننني كنننال النظنننامين ت ننن   الدرجنننة اك

 .تالثالثة لتتناسا ما الدرجة الثانية , اكختباراو 

 

نظمننة تالنندت  الطبيننب المةتمنند مننن سبننل ليفننة الطيننرا  المنندني لنن   نني  -1
ي
كننل اك

كنججراا احتينا ي للطالنب الراغنب , الوخا ال حيد القامر عل  اةتصندار الرخصنة 
 ي البدا  ي مراةة الطيرا  تالةمل  ني الطينرا  ك فيفنة مينتقبلية ينصن  الطالنب 
تلن  حتن  يرنمن عندس تجن م ع ا ن  مينتقبلية 

ي
اججراا الفيا الطبي منن الدرجنة اك

 . تةي  حص له عل  الرخا التي تخ له الةمل  ي مما  الطيرا  



 

اي ننت ا  الدراةننة تال نتننب ,ليزيننة ماكنعلنن  الطالننب ا  ي نن   ملننت المنناس جينند  نني اللغننة -2
تلقنند , ليزيننة ماكنغالبنناب االلغننة تالطيننرا  تلغننة الت اصننل اننين الطيننار تالمراسننب المنن ي ت نن   

ةاةنني  نني اليصنن   علنن  رخننا الطيننرا  ا  يقنن س الطالننب اامتيننا  لغننة تا  
ي
صننب  مطلننب ا

ي
ا

سننل علنن  الميننت   الرااننا مننن الميننت ياو اليننتة مننن مةننايير منظمننة الطيننرا  
ي
ييصننل علنن  اك
 . الةالمية اكي ات 

 

تمنننن لنننذا المنطلننن  لقننند تنننت انوننناا متراو لغنننة خاصنننة للطينننارين تيننناعدلت علننن  اجتيننناز لنننذا 
يللل ت للبدا  ي مراةة الطيرا  ليزية ماكناكختبار تحص ل ت عل  التدريب ال ا ي من اللغة 

تلننن  لتزتيننند  PPNGنةمنننل  ننني ,Aviation English Courseتتينننم  ب 
ي
ت ننني المرتبنننة اك

عرا نا  ي المةل ماو او لي ا 
ي
كيد عل    م نا منن يزي ملاكنا

ي
تالةراي لتبيي  المةل مة تالتا

 .سبل الةر   ي الص رن الصييية 

 

 



ةنس كما  خنر  تةلنت الطنالب المندم  ني الطينارين عنن كيفينة اي ي جد مترن تةليمينة اي
 RADIO      بتنظت ت رق الميامثة الصييية اين الطيار تارج المراسبة تتيم  

TELEPHONEY COURSE  , ينق س  PPNG  لذا الن ذ من التدريب ات  ير
ل ي يتم ن الطالب من الت لت , الم ت االتةات  ما مراسبين ج يين حت خبره عالية 
ثناا  ترن مراةته ا ل ثقة تتم ن  ونخاع ,ما ارج المراسبة اي

ي
ت  اك تنفتخنر ا  نننا اي
تة  

ي
 .الذي ة ف تةر  لذا الن ذ من التدريب تال حيدين  ي الورق اك

 



ةنن ف يةنن م , اونن ل جينند ليزيننة ماكنكمننا اتم ا  اننن ه عننند تم ننن الطالننب مننن اللغننة 
عليه  ي النفا تت  ير جزا من مصناريف الدراةنة حينث تم ننه منن اللغنة يين ل علينه 

ةرذ 
ت , اليص   عل  المةل ماو اطريقة اي ك ييتاج  ي ا ال  زيامن الدرتو النظرينة  اي

 .الةملية 

يةد الطيرا  من المماكو الم لفة  ني النتةلت اي نت الطينرا  تاةنتخداس المطناراو -3
لذلك يمب عل  الوخا الراغب  ي الدراةة ا  تت ا ر لدية , تال س م تالررا ب الة 

 .القدرن الماليه لد ا ت اليف الدراةة تالطيرا  



سننل الونن امن الثان يننة الةامننة -4
ي
تك يوننترت تجنن م , التيصننيل الةلمنني المطلنن ب علنن  اك

 . مللل علمي  ي حا  رغبة الوخا  ق   ي الطيرا  من اجل ال  اية 

عنناس حتنن  يننتم ن مننن انندا الدراةننة تاةتصنندار رخننا  18يمننب ا  ي نن   الطالننب  -5
 .الطيرا  

, يمننننب علنننن  المقبننننل  نننني انننندا مراةننننة الطيننننرا  ا  ي نننن   لديننننه حننننس الميننننلتلية  -6
كمننا يمننب , تالنندا ا لننتةلت لننذا الممننا  الرا ننا , تاكنرننبات تالنن عي ال امننل تا مرا  

تساو 
ي
غلب اك

ي
 .عليه ا  يق س  ي التيريراو تالةمل الذاتي لتط ير نفيه ا

ل جن م , تالفيزيناا يمب عل  الطالب ا  ت    لدية خلفينة جيندن  ني علنت الييناب  -7
 .ي مي اةض الميا ل تاليياااو التي ييتاج الطيار ا  يتةامل مة ا او ل 

 



 : أأنواع الطائرات اليت يتلقى الطيار التدريب علهيا 

  Single Engineالمير  المرتحي ال احد  ا راو  -1

مثا   ا راو   Cessna, Piper , Tecnam, Jabiru:  ننالاي

Oونخاع راةنة اي ت اي تلن  , تتيا لذه الطا راو لوخصين اي
ي
تينتخدس  ني المراحنل اك

ةاةنننية  ننني التننندريب , منننن التننندريب 
ي
ينننتةلت الطينننار منننن خالل نننا المنننناتراو اك

ةاةننية 
ي
تت نن   لننذه الطننا راو حت ةننرعاو , تالننتي ت  نني الطننا رن تا جننراااو اك

كنثننر تيننم  للمتنندرب  نني  منخفرننة مقارنننة مننا الطننا راو التماريننة تلنندي ا مرتنننة اي
 .التةلت 

 



  Multi Engineحاو الميركين  ا راو  -2

مثا   ا راو 
  Diamond 42 / Piper Seneca :ا  اي

Oالوركاو المصنةه لطا راو التدريب حت المير  ال احد صننةت  نا راو حاو  حاو
وننخاع النن   4ميننركين تختلننف ةننةت ا لننذه الطننا راو مننن 

ي
تيننتخدس  نني ,  8ات  6ا

تيةننند الطينننرا  علننن  لنننذه الطنننا راو امرحلنننه , مراحنننل التننندريب المتقدمنننة للطينننار 
ت لفننننة الطيننننرا  علنننن  لننننذه , تم يديننننة لنننندخ   الطيننننار النننن  عننننالت  ننننا راو الميننننت 

 . الطا راو مرتفا اليةر مقارنة ما  ا راو المير  ال احد 
 



ج زن  -3
ي
 :  Flight Simulatorمياكان الطيرا  ا

O    مطااقةلي عبارن عن اج زه ال نترتنية ت 

 مياكات الما لي عليه كااينة الطا رن المرام   

 تياكيعل  ارممياو تملثراو ال نترتنيه تتي ي 

 .الم  ال اسةي تالبيفة المييطة  ي الطا ره  

O ج ننزن اتنن  ير ال نثيننر مننن المننا   نني تنندريب الطيننارين
ي
تتةطنني ,تقنن س لننذه اك

الطينننار المتننندرب علي نننا ثقنننة  ننني الننننفس تت ننن   لدينننه نظنننرن مينننتقبليه عنننن 
كنثننر  اعليننة 

ي
ما ننه علنن  الطننا رن اليقيقننة ا

ي
ر  ال اسننا  ي نن   ا

ي
التنندريباو  نني ا

ج ننزن اليننم ليتر ا  تينناكي  ننا راو الميننر  ال احنند اجم ننا  ت, تثقننة  
ي
ات , ا

 .الميركين ات  ا راو الميت



ج زن مياكان الطيرا  ال  ن عين ر ييين     :تقيت اي

ت  1.
ي
تل  اك

ي
كاميمية اك

ي
 .ييتخدس لتدريب الطيارين  ي المرحلة اك

تالثاني لتندريب الطينارين علن   نا راو المينت كني يتم نن ا منن اندا الةمنل  ني 2.
 .الخط ت الم ية 

ت  
ي
 :الن ذ اك

 1-  (Basic Aviation Training Devices (BATD  

 لذا الن ذ تييتخدس 
ي
 لنم من اليم ليتر  تلياك

 .التدريب البدا ي تالبيي  للطيارين  

 

 



2-Advanced Aviation Training Devices (AATD) 

O ت  تييتخدس
ي
كنثر تط را عن الن ذ اك ج زن المياكان اي تيةد لذا الن ذ من اي

 .الطيارين لمراحل متقدمه من تدريب 
 

 



O يرنا علن  الي اةنيب الوخصنية تالمصننا منن صنب  ميناكي الطينرا  متن  ر اي كمنا اي
سبنننل ونننركة ماي رتةنننفت تاجم نننا  الطالنننب اي  ي ينننب ال نثينننر منننن المةل مننناو 
تالخبرن النظرية تالةملية تا  ييرنر نفينه اون ل حت  ةالينة  ني المينتقبل عنن 

 . المياكي ري  لذا 

 Personal Computer-based Aviation Training Device (PCATD) 
 



  Jet Engine النفاثه ا راو الميركاو -3

O تلي التي تيتخدس  ي وركاو الطيرا  لنقل الركاب تالوين الم ي امثا   ا راو
Airbus , Boeing , Embraer, . 

 

 



O ج نزن المياكنان خاصنة لتندريب الطينارين علن   نا راو كما ي جد ن ذ خاع من اي
ج ننزن  الميننت ج ننزن تينناكي كامننل اي تتيرننيرلت للةمننل  نني الخطنن ت الم يننة   نني اي

ج زن المياكان االظة الثمن ايينث , ال اسا الطا رن كما  ي  تيةد لذا الن ذ من اي
مالينننين متكر للم ننناز ال احننند تيينننتخدس منننن سبنننل مراكنننز  8ك تقنننل ةنننةرلا عنننن 

 .Full Flight Simulators (FFS )مختصة تخط ت الطيرا 
 



O ةاةننيتين  نني تنندريب ت نن   المرحلننة اكتلنن   نني , الطيننارين لنننا  مننرحلتين اي
تلقينننه التةلنننيت  ننني مننندارو الطينننرا  تالطينننرا  علننن   نننا راو المينننر  ال احننند 

 الميننتتالمرحلننة الثانيننة ت نن   اانتقالننه تتخصصننه علنن   ننا راو , تالميركننا  
مثا   ا راو  اييث يق س الطينار اةمنل مترن تخصنا علن   تالب ينغ اكيرااعاي
تللل الطيار من خالل ا الةمل    Type Ratingتتيم   الميتاحد   ا راو 

 .عل  الطا رن الذي تخصا علي ا  ي الخط ت الم ية

 

O  لذلك ينص  الطالب الراغب  ني تةلنت الطينرا  للةمنل  ني الخطن ت الم ينة ا
 .المرحلتين يخط  لميزانيته اين لذه 

 

 



 :المخط  الةاس لمراحل تدريب الطيارين  

 Student Pilot "SPL” : 

O  تل  التي يتلقالا , لذه الرخصة اكتل  التي ينال ا الطالب
ي
خال  ةاعاو الطيرا  اك

تينت   SOLO تتم نه من الطيرا  او ل مفنرم  Dual Hourالطالب من مدراه 
مدرب الطيرا  ل  المينف   عنن تيديند ام انينة الطالنب ,ت صية المدرب تإورا ه 
  يطير او ل  رمي 

ي
خال  عر  البرنامف التدريبي للطيار ت    لذه الرخصنه . اا

تةا صالحية 
ي
ي ك تةر  او ل منفرم , مدم جة ارخصة الطيار الخاع اك ي

 .ا

 



Private Pilot "PPl” 
 

رخصة الطيار الخاع تتةد لذه الرخصة لي المفتاح لةالت الطيرا  ل  كا  الراغب  ي 
يتركز تدريب الطيار  ي ,اليص   علي ا اقصد ال  اية ات راغب اا  ي     يار تماري  

ةاةننياو  نني عننالت الطيننرا  
ي
اييننث تخنن   , لننذه الرخصننة علنن  تةلننيت الطيننار جميننا اك

تا  يقن س انرحالو   PILOT IN COMMANDلذه الرخصنة حامل نا  ني ا  ي ن    
غرا  غير تمارية تا  ي    صاحب 

ي
او ل مفرم عل  الطا رن التي تلق  تدريبه علي ا ك

خير  ي 
ي
ت  تاك

ي
يتلق  الطيار التدريب  ي لذه الرخصنة علن   نا راو  , الرحله القرار اك

تعند حص له عل  الرخصة يي  له سيامن لذه الطا رن  ي الظنرتف ,تاحد حاو مير  
الم يننة المينندن ااعتمننامه علنن  الرريننا الخارجيننة اونن ل مفننرم انندت  منندرب تاجم انننه ا  

صدسا ه ي    مةه   .اي

 



Instrument Rating "IR" : 

O زيننننامن   نننني , الخنننناع تيةتبننننر لننننذا التننننرخيا الننننذي يرنننناف علنننن  رخصننننة الطيننننار
صالحياو الطيار اييث يم نه الطيرا  ااةتخداس الةداماو  تيةتبر لذا الترخيا 

 ميزه تراف ال  رخصة الطيار الخاع 

IFR : INSTRUMENT FLIGHT RULE  

O  تلي الق انين التني ترنا حندتم الررينا تالطقنس ال اجنب ت ا رلنا  ني حالنة الطينرا
 .  الةداماوااةتخداس 

 



Multi Engine Rating "ME“ : 

 

O يرنا عنند حصن   ,الميركاو الطيرا  عل   ا راو متةدمن يةتبر لنذا التنرخيا اي
الطيار عليه زيامن  ي صالحية الطيار تك يةتبر رخصة منفصلة عن رخصة الطيار 

 .الخاع الخاع تل ن لذا الترخيا تراف ال  رخصة الطيار 

 

O ثقننل مننن  ننا راو الميننر  ال احنند تيتةامننل الطيننار  نني لننذه المرحلننه مننا  ننا راو اي
ةرذ 

 الطيار من خالل ا ال  اكنتقا  ال  مرحلة الطيرا  التماري , تاي
ي
 .يت يا



 

O  مرحلة التندريب النظنري  ني لنذا التنرخيا ت ن   اقنراان اManual   الخناع  ني
الطا رن التي يتت التدريب علي ا تمةل ماو عن الطا رن تالمناتراو التي يم ن القياس 

تك ي جننند عننندم ةننناعاو  ينننرا  مينندمن لليصننن   علننن  التنننرخيا لنننذلك عننندم ,ا ننا 
كمنا يقن س الطينار اامتينا  عملني منا , ةاعاو التدريب تختلنف اناختالف المدرةنة 

Pilot Examiner   تعند نماحه ييصل عل  الترخيا. 

 

 



  : مرحلتينتيتت تدريب الطيارين عل   ا راو المتةدمن الميركاو من خال  

 الخارجيةتيت الظرتف الم ية الميدن تااكعتمام عل  الرريا  -1

  MULTI ENGINE VFR TRAINING  

  ق تااكعتمام عل  الةداماو -2

  MULTI ENGINE IFR TRAINING  . 

Building Hour  : 

  PILOT  IN COMMANDمفرمالطيار  ي لذه المرحلة  ي الطيرا  او ل يق س 

يتت ما لديه منن نقنا ةناعاو الطينرا  الالزمنة حتن  ينتم ن منن اليصن   علن  حت  
 .رخصة الطيار التماري 



 

   : Commercial Pilot 

O جنر حينب القنان نين عند حص   الطيار عل  لذه الرخصة اجم اننه الةمنل مقاانل اي
عر 
ي
خر  , ف اتاك ي مرحله اي ومل من اي تةا تاي يتت تدريب الطيار  ي ا عل  مناتراو اي
يمننب علنن  الطيننار ا  يننتت جننزا مننن تنندريب الطيننرا  علنن   ننا راو حاو ةننرعاو , 

ماا 
 رلمتط رن تاي

 اي

 HIGH Performance Aircraft " " ا راو المير  ال احد من . 
 

 



 : Airliner Transport Pilot  

عل   تخ لنه لنذه الرخصنة الةمنل  ني الخطن ت , رخصة مم ن للطينار اي  ييصنل علي نا اي
 .  pilot In Commandالم ية كنقا د  ا رن 

 

 



لننت يةنند اةننتخداس الطننا راو حاو الميننر  ال احنند ات الميننركين  ميصنن ر  قنن   نني 
صنب  ل ن ان  نيناا الةنالت اي ليل  ما انتوار ثقا ة الطينرا   ني اي

ي
مما  التدريب تالتا

ليل ت او ل مبي  حتن  يتم نن ا منن 
ي
الطيرا  ن امي تمراكز للطيرا  يتت  ي ا تا

التني تم نن ت الطينرا  علن   نا راو   SPORT PILOTاليصن   علن  رخصنة ا  
يرنا  ني الدعاينة , ل اينات ت خفيفنة لممارةنة  كمنا يم نن اةنتخداس لنذه الطنا راو اي

 رننل اللقطنناو 
الم ينة تل نن ان التصن ير التنني يم نن ل ننت الطينرا  تاليصنن   علن  اي

 .تالص ر 
 

 



O ي رخصنننننة مننننن النننننرخا المننننذك رن تك , ةنننننااقا  نننني اي يقنننن س الطالنننننب الطينننننار اي
ااةنننتخراج الوننن امن الطبينننة الالزمنننة تالمخصصنننة للرخصنننة المنننرام ا  ييصنننل 

تعنند انت ناا ,   ground schoolتمن ثت يقن س  ني التندريب النظنري , علي ا 
الطالنننب منننن التننندريب النظنننري يمنننب علينننه ا  يمتننناز اكمتيانننناو ال نتااينننه 

written test    تعننند اةننت ماله المتطلبنناو , المنندني مننن ةننلطة الطيننرا
الةمليننه مننن ةنناعاو الطيننرا  للرخصننة المينندمه يقنن س اةمننل امتيننا  عملنني 

ييتطيا اةدلا ا  يتقدس ال  ةلطة الطيارا  المدني   Check Rideييم  ب 
 .المطل اة  كةتصدار الرخصة 

 

ل ل رخصة  يرا  متطلباو تورتت لليص   علي ا كما كل رخصة تخ   
 .حامل ا اصالحياو ميدمه تتيده ايدتم تض اا  عليه اكمتثا  تالمراعان ل ا



   :الأمرييك حملة عامة عن ادلراسة يف النظام 
 

O  مري ينة مننذ القندس  ني علن س الطينرا
ي
تكاننت , تالفرناا توت ر ال كياو المتيدن اك

نظمة المالحية التي تيتخدس اك   ي 
ي
ةيت الةديد من اك ةباسة  ي لذا المما  تاي

رجاا  نظمنة الطينرا  الملةينه , الةالت جميا اي سندس اي مري ني منن اي
ي
كما يةد النظاس اك

نظمة , الةالت  ي 
ي
حد اك   .الر ييية تاي

O مري ني ابينا ته منن ناحينة الدراةنة النظرينة يتميز
ي
تدريب الطينارين  ني النظناس اك

يركز عل  الناحينة الةملينه تالخبنرن  ني , اييث يةتبر نظاس مختصر ة ل المةل مة 
 .الطيرا  

O تنتور المطاراو تمدارو الطيرا  تالطا راو امختلف ان عالا ا نثرن  ي انياا القارن
مري ية 

ي
 .اك
 

 



 

  الصفر حت  حص له عل  ون امن ا   نالالت لفة ال ةطية لتدريب الطيارين من 1.
FROZEN ATP    لنف متكر  50 – 40 امت ةن مري ني اي ةنةار , اي

ي
تختلنف اك

ننن اذ الطننا راو  خننر  اييننب عننر  التنندريب تةنناعاو الطيننرا  تاي
ي
مننن مدرةننة لال

 .الميتخدمه  ي التدريب تالم اصفاو 

و ر  8تاجم ا  الطالب ا  يتت مراةته امت ة  مدن زمنية 2.  . اي

 



مري يننة  مننن خننال  ملةيننة ا  
ي
ينننظت الطيننرا  تس انينننه تتوننريةاته  نني ال كينناو المتينندن اك

FAA   الم اصالو تلي  رذ تجزا من تزارن Department of Transport 

   ليل الطيارين
ي
نظمة تدريب تتا ةاةين ال  سيمين يقيت اي    141ت  61اي

 

 Part 141  : 

 
 

O  نظنناس مراةننة يوننترت علنن  الطالننب الراغننب  نني اليصنن   علنن  رخننا الطيننرا  ا  لنن
كاميمية يةط  من خاللنه  ني  صن   منظمنه عندم ميندم 

ي
يلتزس امدت  ميدم من اك

تمتطلبنناو عنندم ةنناعاو  , مننن ةنناعاو التنندريب النظننري مننن خننال  منندرب مللننل 
 . 61الطيرا  الةملي لليص   عل  الرخصة  ي لذا النظاس ت    اسل من نظاس ا  

 



PART 61  : 

O  ونخاع الغينر راغبنين  ني الندتاس المينتمر تاليرن ر الين مي الن  ل
ي
نظاس مراةة لال

كاميمينننة منننن اجنننل الدراةنننة النظنننري اي نننت الةمنننل ات ال فيفنننة ات اكنونننغاكو  
ي
اك

خر  
ي
اييث ي    الوخا نفينه مينف   عنن اتمناس الدراةنة النظرينة امفنرمه , اك

تي ال  اككاميمية  جراا اكمتياناو النظريه تالتندريب الةملني 
ي
تيتطلنب لنذا , تيا

النظاس زيامن اكنثر  ي عدم ةاعاو الطيرا  الةملي لليص   عل  الرخصة من نظاس 
 . 141ا  

O تيدينند ةننمة كننل نظنناس تصننالحيات ا توننرت ه مننن خننال  كنتنناب القننان   الننذي يننتت
ننن اذ التنندريب توننرت ه ييننم  ا   يةننرف مراةننة الطيننرا  تالننرخا تالونن اماو تاي

Federal Aviation Regulations "FAR"  . 



 

 

 

جميا المتطلباو التي ةيتت حكرلا تمثل اليد اكمن  من المتطلباو لليص   عل  
كنثر تتدريب اييب مم  م  اجةياتكنثير من الطالب , الرخصة  لياعاو  يرا  اي

لل تينم   ي اكمتياناو تييصل عل  الرخصة , الوخا 
ي
 .كي يتا

 



 

 

Student Pilot License SPL  /   

 : المتطلباو 

 .عاس  16عن ل قكيي    عمر الطالب ا  1.

 .الثالثة ا  ييمل الو امن الطبية من الدرجة 2.

 .او ل جيد ليزية ماكنا  ي    سامر عل  ت لت تكنتااة ت  ت اللغة 3.

 

 



 

Private Pilot License PPL  /  

 :المتطلباو   

 .عاس  17ي    عمر المتقدس لليص   عل  الرخصة ك يقل عن ا  1.

 .ا  ي    الطالب سامر عل    ت تكنتااة تتيدث اللغة اكن ليزية 2.

 " تت الت ضي  ةااقا " ا  ييمل عل  اكسل الو امن الطبية من الدرجة الثالثة 3.

 .يمتاز اكمتياناو النظرية تالوف ية المقرره من ليفة الطيرا  المدني ا  4.

 



O يمنننب ا  ي ننن   مممننن ذ ةننناعاو  141احا كنننا  الطالنننب يخرنننا لنظننناس الدراةنننة
 5ةننناعة  ينننرا  منننا مننندرب ت  20ةننناعة  ينننرا  تونننمل  35تدريبنننه علننن  اكسنننل 

ةنناعاو  ينرا  علينه ا  يقلننا منن مطننار تا   10 , ةناعاو  ينرا  اونن ل  نرمي 
خري ب   ي مطار 
 
تالطيرا  ,  cross country flightتلذه الرحالو تيم  ب  ا

 .الليلي 

O يمنننب ا  ي ننن   مممننن ذ ةننناعاو  61كنننا  الطالنننب يخرنننا لنظننناس الدراةنننة احا
 10ةنناعة  يننرا  مننا منندرب ت  20ةنناعة  يننرا  توننمل  40تدريبيننة علنن  اكسننل 
 .الليلي الطيرا  ت cross country   يرا  ةاعاو  10, ةاعاو  يرا   رمي 

O  يمتاز الطالب اكختبار الةملي ل ذه الرخصة ا. 



CROSS COUNTRY FLIGHT   :  

O  الطالب الطيار ا  يقلا من مطار تي ب  او ل كامل  ي مطار اخر عل. 

NIGHT FLIGHT   :  

O  الليلي تتةريف تست الليل اييب القان   المن ي يبنداي اةند نصنف ةناعة الطيرا
 .من الغرتب تينت ي سبل نصف ةاعة من الورتق 

VFR : VISUAL FLIGHT REULE  
O منن خالل نا اليندتم تالظنرتف الم ينة التني ينتم ن الطينار الخناع الطيننرا  يتيندم

  ي ا

 

 



Instrument Rating  :   

 :  المتطلباو 

 .الطيار الخاع رخصة 1.

 .يزية ملاكنا  ي    الطالب سامر عل  ت لت تكنتااة ت  ت اللغة 2.

 .الثالثة ا  ييمل عل  اكسل الو امن الطبية من الدرجة 3.

 .الترخيا ا  يمتاز اكختباراو النظرية المقررن ل ذا 4.

ةناعة  40عليه ا  يتت عل  اكسنل  141احا كا  الطالب يخرا لنظاس الدراةة 5.
كاميميناو تةننر  ( ةنم ليتر ات  ننا رن تاسةينة ) منن التندريب الةملنني 

ي
اغلننب اك

ةاعة من الطيرا  علن  الينم ليتر ت  20ارنامف تدريبي ل ذا الترخيا يترمن 
 ..ال اسةي ةاعة من الطيرا   20



 

O ةناعة  ينرا   50عليه ا  يتت عل  اكسل  61احا كا  الطالب يخرا لنظاس الدراةة
ةناعة  40تا  ينتت علن  اكسنل , CROSS COUNTRY FLIGHTمفنرم منن ا  

ةاعة من التدريب الةملي خاع لمرحلة  15, يرا  ااكعتمام عل  الةداماو  ق  
 . يرا  الةداماو 

O6- ا  يمتاز الطالب اكختبار الةملي ل ذا الترخيا.  



Multi Engine Rating :"ME "  /  

 :  المتطلباو 

 .الخاع رخصة الطيار -1

 .اكن ليزية ا  ي    الطالب سامر عل  ت لت تكنتااة ت  ت اللغة -2

سل ا  ييمل الو امن الطبية الدرجة الثالثة عل  -3
ي
 .اك

 .الترخيا ا  يمتاز اكختبار الةملي ل ذا -4

 



 

Commercial Pilot License "CPL "   /  
 :المتطلباو 

O1- عاس  18ا  ي    عمر الطيار ك يقل عن. 
O2- رخصة الطيار الخاع. 
O3- ا  ي    لديه الو امن الطبية من الدرجة الثانية. 
O3- سامر عل  ت لت تكنتااة ت  ت اللغة اكن ليزية. 
O4- ا  يمتاز اكختباراو النظرية المقررن ل ذه المرحلة. 
O5- ةناعة  190يمنب ا  ي ن   لدينه مناك يقنل عنن :  141احا كا  الطالب يخرنا لنظناس

 . يرا  
O ةاعة  يرا   250يمب ا  ي    لديه ماك يقل عن :  61احا كا  الطالب يخرا لنظاس

. 
O6- ا  يمتاز اكختبار الةملي المقرر. 

 



Airliner Transport Pilot License "ATPL “/ 
 : المتطلباو  

 .عاس  23ي    عمر الطيار ك يقل عن ا  1.

تل  ا  2.
ي
 .ي    لد  الطيار الو امن الطبية من الدرجة اك

مننن مةننايير اكي ننات  4عننن الدرجننة ا  ليزيننة ماكنك يقننل ميننت   الطيننار  نني اللغننة ا  3.
ICAP LEVEL 4 

 . يرا  الةداماو ترخيا  +الطيار التماري رخصة 4.

 .ةاعة  يرا   1500ي    لد  الطيار ماك يقل عن ا  5.

 .يمتاز الطيار اكختباراو النظرية المخصصة ل ذه المرحلة ا  6.
من  لليص   عل  لذه الرخصنة منن عندم ةناعاو الطينرا  ال اجنب تن ا ره 

ي
يةد المتطلب اك

لذلك ييتطيا الطينار الةمنل سبنل اليصن   علن  لنذه , الطيرا  رست كبير جدا من ةاعاو 
  First Officerالرخصة  ي وركاو الطيرا  كمياعد  يار 

ات عنن , الرخصنة حت  يتت تمميا ةاعاو الطينرا  المطل انة تالونرتت لليصن   علن  لنذه 
 الة .. يرا   ري  عمله كمدرب 

 



O ةاةي لونركاو تطلنب حصن   الطينار علن  الون امن , الطينرا  تل ن كمتطلب اي
النظرينننة ل نننذه الرخصنننة ايينننث تثبنننت ا  الطينننار سننند اجتننناز اكمتيانننناو النظرينننه 

  Frozen ATPLالمقرره  ي لذه الرخصة تتيم  لذه الو امن النظرية ب 

O حتنننن  حصنننن   الطيننننار علنننن  عنننندم الينننناعاو , مننننده مماي امةننننن  ا  الرخصننننة
 .المطل اة 

 



   :الأورويب ادلراسة يف النظام 

O سدس انظمة الطيرا   ي الةالت الن  يةتبر
ي
حد ا

ي
ترتاي  ي تدريب الطيارين من ا

ي
النظاس اك

مري ي 
ي
ترتاي  ي تدريب الطينارين الن  ر ند الطالنب , جانب النظاس اك

ي
يةتمد النظاس اك

كاميمينة  ني ممنا  الطينرا  
ي
, الطيار ا ت لا ل منن المةل مناو النظرينة تالتفاصنيل اك

كنثنننر منننن 
ي
 تةتبنننر سننن انين تننندريب الطينننارين  ينننه مسيقنننة تصنننارمة تتيتننناج الننن  مم ننن م ا

مري ي 
ي
 . الدراةة تالتدريب من النظاس اك

O ترتاية تمراة  ريندن منن ن ع نا ل جن م عندم كبينر يةتبر
ي
الطيرا  تالتدريب  ي الدت  اك

ترتاية ما اةر ا  ي اليدتم   يي ل اكنتقا  من الد 
ي
من المطاراو تلتوار  الدت  اك

خننر مننن خننال  الطيننرا  تيم ننن الطيننار المتنندرب اكةننتفامن مننن لننذه الميننزن ازيننامن 
ي
لال

خر 
ي
ترتاية , خبرته من الد ك

ي
ثناا الةاس  ااتن ع كما يتميز الطقس  ي مختلف الدت  اك

ي
ا

مما يتي  للطالب الطيار ا  يق س اتمراة الطيرا  تا  يتدرب  ني  صن   ج ينة مختلفنة 
 .ت لد لديه المزيد من الثقة تالخبرن 

 



O نننالالصنفر حتن  حصن له علن  ون امن  نننالالت لفة ال ةطية لتدريب الطيارين من      
FROZEN ATPL    لننف ينن ر  45-35امت ةنن ةننةار مننن مدرةننة , اي

ي
تختلننف اك
خر  اييب عر  التدريب تةاعاو الطيرا  تالم اصفاو 

ي
 .لال

O و ر   18تاجم ا  الطالب ا  يتت مراةته امت ة  مدن زمنية. .  

O مري نننني مننننن ناحيننننة
ي
ترتانننني تالنظنننناس اك

ي
تختلننننف خطنننن او التنننندريب اننننين النظنننناس اك

 .الةاس المخط  

 



Student Pilot License : 

:المتطلباو   

 Airييصل علي ا الطالب الطيار عندما يق س  ني النمناح امنامن سنان   الطينرا  1.
Law  ,  تمننامن اCommunication   مننامن الت اصننل اننين الطيننار تالمراسننب

تعنند حصن له علن  المينت   الراانا  ني امتينا  تيديند مينت   اللغنة , الم ي 
تعننند  يرانننه مننا المنندرب الخنناع اننه عنندن ,  ICAO LEVEL 4ليزيننة ماكن

ةننناعة  ينننرا  ايينننث تمنننن  لنننذه الرخصنننة الننن   15ات  10ةننناعاو منننن الطينننرا  
تيت اوراف المدرب الخاع   SOLO ي الطيرا  المفرم له الطالب كي يصرح 

 .اه 

تا  ييمنل الون امن الطبينة , عناس  16ا  ي    عمر الطالنب ك يقنل عنن يمب 2.
 .من الدرجة الثانيه 

 



Private Pilot License  :   

 : المتطلباو 

 .عاس  17ا  ي    عمر الطالب ك يقل عن -1

 .الثانية ا  ييمل الطالب الو امن الطبية من الدرجة -2

 .المرحله ا  ي    الطالب سد تت انماح جميا اكمتياناو النظرية المخصصة ل ذه  -3

ةنناعة مننا منندرب  35ةنناعة  يننرا  توننمل  45ا  ي نن   لنند  الطالننب مننا ك يقننل عننن -4
Dual   ةناعاو منن الطينرا  المفنرم  10تSolo  ةناعاو  5يونمل الطينرا  اون ل مفنرم
 . cross country flightمن ا  

الدرجننة الرااةننة مننن مةننايير اكي ننات ليزيننة ماكنا  ي نن   ميننت   الطالننب  نني اللغننة -5
ICAO LEVEL 4 

ا  يمتنننناز اكختبننننار الةملنننني مننننن سبننننل الممننننتين المةتمنننند مننننن سبننننل ليفننننة الطيننننرا   -6
  .الرخصةلليص   عل  

 



Night Rating : 

 

 :المتطلباو 

 .الثانية ا  ييمل الطالب الو امن الطبية من الدرجة 1.

  Private Pilotا  ي    لد  الطالب رخصة الطيار الخاع 2.

 .عاس  17ا  ي    عمر الطالب ك يقل عن 3.

ةناعاو  5ا  يق س الطالنب الطينار الطينرا   ني تسنت اللينل منا مندرب لمندن 4.
سل عل  

ي
 .اك

الدرجننة الرااةننة مننن مةننايير ليزيننة ماكنا  ي نن   ميننت   الطالننب  نني اللغننة 5.
 . ICAO LEVEL 4اكي ات 

 



Frozen ATPL  :  

O نن التومل لذه المرحله الدراةة النظرية ل ل من رخصةATPL +CPL+IR 

O ك ييتاج الطالنب الن  اعنامن , المرحله تعند النماح  ي اكختبار المخصا ل ذه
ات القيننناس  ننني الدراةنننة النظرينننة اوننن ل منفصنننل لتنننرخيا  ينننرا  الةنننداماو ات 

عليه  قن  الطينرا  تالنمناح  ني اكمتيانناو ..نفي ا الطيرا  التماري ات الرخصة 
 .المطل اة الةمليه تاجم ا  اليص   عل  الرخا 

O   ق  ك رو  1رخا  ي  3امةن  اخر  الدراةة النظرية . 

 



 :المتطلباو 

  Private Pilotا  ي    لد  الطالب رخصة الطيار الخاع 1.

تل  ا  ي    لد  الطالب الو امن الطبية من الدرجة 2.
ي
 .اك

 .عاس  18ا  ي    عمر الطالب ك يقل عن 3.

 .الثان ية ا  ي    لد  الطالب الو امن 4.

الدرجة الرااةة من مةايير اكي ات ليزية ماكنا  ي    ميت   الطالب  ي اللغة 5.
ICAO LEVEL 4 

 .ا  يمتاز الطالب اكمتياناو النظرية المخصصة ل ذه الو امن 6.

 



Instrument Rating : 

  Private Pilotا  ي    لد  الطالب رخصة الطيار الخاع 1.

تل  2.
ي
 .ا  ي    لد  الطالب الو امن الطبية من الدرجة اك

 .عاس  18ا  ي    عمر الطالب ك يقل عن 3.

الدرجة الرااةة من مةايير ليزية ماكنا  ي    ميت   الطالب من اللغة 4.
  ICAO LEVEL 4اكي ات 

ةاعة من تدريب الطيرا  الخاع  ي  40ا  يتت الطالب ما ك يقل عن 5.
 )ةم ليتر ات  ا رن ) لذه المرحلة 

ا  يمتاز اكختبار الةملي من سبل الممتين المةتمد من سبل ليفة 6.
 الطيرا  لليص   عل  الترخيا 

 

 



Multi Engine : 

 : المتطلباو 

  Private Pilotا  ي    لد  الطالب رخصة الطيار الخاع 1.

تل  ا  ي    لد  الطالب الو امن الطبية من الدرجة 2.
ي
 .اك

 .عاس  18ا  ي    عمر الطالب ك يقل عن 3.

 اكي ناتا  ي    ميت   الطالب  ي اللغة اكن ليزية الدرجنة الرااةنة منن مةنايير 4.
ICAO LEVEL 4 

ا  يمتنناز اكختبننار الةملنني مننن سبننل الممننتين المةتمنند مننن سبننل ليفننة الطيننرا  5.
 .الترخيا لليص   عل  

 



Commercial Pilot License : 
  private Pilotي    لد  الطالب رخصة الطيار الخاع ا  1.
تل  ا  ي    لد  الطالب الو امن الطبية من الدرجة 2.

ي
 .اك

 .عاس  18ا  ي    عمر الطالب ك يقل عن 3.

 اكي ناتا  ي    ميت   الطالب  ي اللغة اكن ليزية الدرجة الرااةة من مةايير 4.
ICAO LEVEL 4  

 .الثان ية ا  ي    لد  الطالب الو امن 5.

ةنناعة  100توننمل , المممنن ذ ةنناعة  يننرا   نني  200ا  ي نن   الطالننب سنند تننت 6.
 . PILOT IN COMMAND يرا  مفرم 

اخص ع الدراةنة النظرينة ل نذه المرحلنة تاكمتيانناو النظنري  قند تنت تغطيت نا 7.
 .Frozen ATPLمن خال  مراةة 

ا  يمتنناز اكختبننار الةملنني مننن سبننل الممننتين المةتمنند مننن سبننل ليفننة الطيننرا  8.
  . الرخصةلليص   عل  

 



الطيار النقل الم ي رخصة    Airliner transport Pilot License  : 
تل  ا  ي    لد  الطيار الو امن الطبية من الدرجة -1

ي
 .اك

 .عاس  21ا  ي    عمر الطيار ك يقل عن -2
الدرجة الرااةة من مةايير اكي ات ليزية ماكنا  ي    ميت   الطالب  ي اللغة  -3

ICAO LEVEL 4  
اخص ع الدراةة النظرية ل ذه المرحلة تاكمتياناو النظرية  قد تت تغطيت ا من -4

 . Frozen ATPLخال  مراةة ا  
,  الةداماو تترخيا الطيرا   ي , الخاع ا  ي    لد  الطيار رخصة الطيار  – 5

 .التماري ترخصة الطيرا  
ةاعة  يرا   250: تومل ةاعة  يرا   1500ا  ي    ممم ذ ةاعاو الطيرا  -6

ةاعة  يرا  من  يرا   cross Country  ,75ةاعة  يرا   Solo  ,200مفرم 
 . Night Flightةاعة من الطيرا  الليلي  Instrument flight 100الةداماو 

 





License Convert : 

O اجم ا  الطيار عند حص له عل  رخا الطيرا  ا  يةد  رخصته الصامرن من ليفة
ال  رخصة البلد الذي يريد ا  يةمل اه , الطيرا  المدني  ي البلد الذي تلق  تدريبه  يه 

اييث يق س امراجةت ا تإاراز ما لديه من ةاعاو  يرا  , من خال  ليفة الطيرا  المدني 
 .ترخا  يرا  تليفة الطيرا  المدني تقرر اخص ع التي يل 

O ةاةية
ي
   منعند حص   الطيار عل  الرخا اك

  PPL+CPL+IR+ME+FROZEN ATPL  

O ةاةية من التدريب تل  رغب  ي مخ   عالت الخط ت الم ية
ي
ي    سد ان   المرحلة اك

خر  من التدريب 
ي
ليل عليه ا  يدخل مرحلة ا

ي
 .تالتا

O خذه متراو تةليمية تطلةه او ل عاس عن خصا ا عالت
ي
 لذه المرحلة عن  ري  ا

ي
تبدا

تما تترمنه من اجراااو او ل عاس يترتب عل  الطيار  ( النفاثة )   الميت ا راو 
 .المةر ة ا ا 

 



: Multi –Crew Cooperation MCC  
O  صب

ي
ةاةي لمةظت الخط ت الم ية ا

ي
تيتت  ي ا تةلنيت الطينار المتندرب , لذه المللل مطلب ا

 رام الطاست 
ي
اي ت ا  الطيار الياصنل علن  ,عن كيفية التةامل الصييية  ي الطا رن ما ااسي ا

ةاةية يمارو الطيرا  اطا راو صغيرن ال  مت ةطه اليمت تاجم انه ا  يطير او ل 
ي
الرخا اك

من , مفرم 
ي
لذلك , اة س  ا راو الميت التي تيتاج ال   است مت امل  تماس الرحلة او ل ا

 .عليه التةلت كيفية الت اصل ما  است الطا رن تا جراااو المختلفة عن الطا راو الصغيرن 

O نرام  ناست , ال ن رو يتةلت الطيار من خال  لنذا 
ي
كيفينة الت اصنل الصنييية ايننه تانين اناسي ا

  ين  ره , المناةنب كيفية اتخاح القرار الصيي   ني ال سنت , الطا رن 
ي
الندعت النذي يمنب علينه ا

 رام الطاست خال  
ي
 .المماعي تكيفية الةمل , الرحله لباسي ا

O  الط ارئ تتيت ضغ  حاكو , الطبيةة تي    التدريب  ي لذه الرخصة  ي فرتف الطيرا. 

O ةاعة مراةة نظرية  25ي    تدريب الطيار  ي لذه المرحله عن  ري  الدراةة النظريه ايدتم
. 



O ج زن  20تالمياكنان ايندتم ا   الينم ليترتمن ثت ي    التدريب الةملي عل  اي
ج زن , ةاعة  ةناو  ني تندريب الطينارين علن  اكنتقنا   اليم ليترتتةد اي

ي
لني اك

 المينتكرتفاذ ت اليف الطيرا  الفةلي علن   نا راو ,  الميتال  عالت  ا راو 
ةاةي التي يتةلت منه الطيار عن عالت  اليم ليترلذلك , 

ي
 الميتل  المصدر اك

 .ال اسةي تمن ثت ينتقل تيت اكوراف ال  الطيرا  

O 20المده الزمنية المت ةطه الذي ينمز من خالل ا الطيار لذا التندريب ايندتم 
 .ي س 

 

 

 



(:Jet Orientation Course (JOC 
O يرا عن يتت ( الطيار التماري )  ,لذا ال  رو م جه ال  ال  ميرول اايل و

ي
تدريب الطيار ا

ج زن اليم ليتر 
ي
 .   ري  ا

O او ل عاس من  الميتتعن خص صية  ا راو , الم ية تإعطا ه   رن عن اجراااو الخط ت
 .ت يرا  اجراااو ت رق تةامل 

O  ما يتت عر  ك رو  ا  عامنJOC+MCC  تال ن رو المطلن ب , تاحنده  ني حزمنة تندريب
ي ن     JOCتك رو ا   MCCمةينه ل  ك رو ا   جيت جراا مترن التخصا عل   ا رن 

كبر ال  عالت 
ي
 رل للدخ   اثقة ا

ي
 . الميتمن ااب زيامن المةر ة تتيرير الطيار او ل ا

 



TYPE Rating :  
O مثننا   ننا راو ا  ,  الميننتتلنني مترن تخصننا الطيننار علنن  ننن ذ مةننين مننن  ننا راو

ي
ا

AIRBUS , Boeing, 

O ت ن   لنذه الندتره منن , تللل الطيار الةمل عل  ن ذ الطا رن التي تنت التندريب علي نا
خنننال  الدراةنننة النظرينننة ايينننث يننندرو الطينننار المنننان   الخننناع  ننني الطنننا رن جمينننا 
المةل ماو عن الطا ره خصا ص ا ميزات ا ةرعات ا عملياو الطيرا  التي يم ن تنفذي ا 

. 

O ج زن
ي
ج زن ,  اليم ليترتمن ثت ينتقل ال  التدريب عل  ا

ي
الخاصنة  الينم ليترتت    ا

 100 ي لذا الن ذ من التدريب م لفة جدا تطاا  كبيننة الطنا رن المنرام النتةلت علي نا 
الطيرا  مياكان جميا حاكو  اليم ليترتت    كاملة اليركة اجم ا  لذا الن ذ من % 
ليننل ا  يت جننه للةمننل  نني الطننا رن اونن ل , 

ي
اييننث تم ننن الطيننار الياصننل علنن  التا

 .تاسةي 
 





 :وهمارته أأنواع أأخرى من التدريب اليت تزيد خربة الطيار 

مدرب الطيرا  رخصة  Flight Instructor : 

O المةظت من الطيارين الخرجين حديثا  ي اليص   علن  لنذه الرخصنة كني ي نتينب ا 
ي
يلما

تاجم ننان ت مننن خالل ننا الةمننل كمنندراين  يننرا  , الطيننرا  المزينند مننن الم نناراو تسنندراو 
 .الطيرا  ي نتيب ا المزيد من الخبره تالمزيد من ةاعاو 

 :الطيرا  ي جد ان اذ لمدراين 

OGround Instructor   النظرية مدرب  يرا  يق س اتدريس الم ام. 

OCFI : Certificate Flight Instructor  

OCFII : Certificate flight Instructor Instrument  

OMEI :Multi Engine Instructor 

 



Mountain Flying : 
O ثننناا حصنن له علنن  التنندريب  نني الننرخا

ي
غلننب المطنناراو التنني  يننتت تنندريب الطيننار علي ننا  نني ا

ي
ا

ةاةية ي    ااةتخداس مطاراو مدنية مت ةنطة اكرتفناذ عنن ةنط  
ي
يةتبنر الطينرا  , البينر اك

للطيار تخبرن  حقيقيتال ب ت  ي المطاراو التي تقا عل  ارتفاعاو عاليه  ي المبا  ل  تيدي 
تاةننةة مم ننن ا  ي نتيننب ا مننن خننال  لننذا ال نن رو التةليمنني اييننث يننتةلت اكجننراااو الننالزس 

 .جبلية اتباع ا  ي حالة الطيرا  اين المبا  تال ب ت عل  مطاراو 

O  مري ي يقا عل  سمة جبل ييم
ي
 بعل  ةبيل المثا  ي جد مطار  ي ا

  LAKE COUNTRY AIRPORT 

O سدس  9927ارتفاعه عن ةط  البير. 
 



Aerobatic Course : 
O تيتخدس ,  ا راو اكيرتاتيك  ا راو حاو سدرن لا لة عل  تنفيذ المناتراو الم ية تةتبر

لةاب الم ية 
ي
 . ي الةرت  تاك

O  ي يب الطيار من خال  لذا ال  رو القدرن  ي ام انية التي ت  ي الطا رن تاجم انه ا
 .الةامن يطب  مناتراو جديدن ك يم نه تطبيق ا  ي  ا راو التدريب الميتخدمه  ي 

O الغننر  مننن ال نن رو اكينناب الطيننار المزينند مننن الم نناراو تالقنندرن علنن  المننناتراو تزيننامن
 .الطيار الثقة  ي نفس 

 



Garmin Glass Cockpit training :  
O   صنبيت تةتمند علن

ي
نظمة المالحه الم ية الميتخدمه  ي  نا راو النقنل المن ي تا

ي
لقد تط رو ا

ج نننزن الذكينننة  ننني الييننناااو تالمةطيننناو 
ي
سمنننار , اك

ي
نظمنننة تيديننند الم اسنننا ااةنننتخداس اك

ي
تعلننن  ا

كنثر مسة من اكنظمة المالحية   GPS ننالالصناعية 
ي
  ذا التط ر  ي المالحة , القديمه تالتي تةتبر ا

نظمة 
ي
الم ية تالطيرا   ر  عل  الطيارين ا  ي    لدي ت ساعدن تسدرن عل  التةامل ما لذه اك

نظمة من الطنا راو ال بينرن الن   نا راو التندريب الصنغيره التني تنت , الذكية 
ي
 قد انتقلت لذه اك

نظمة المالحية المديدن لنه حتن  ينتم ن الطينار المتندرب ا  ي ن     نرن عنن 
ي
ضا ه اك

ي
تةديل ا تا

كما يفرل ا  ي    جزا من , النقل الميتقبل تعن كيفية التةامل ما لذه اكج زن  ي  ا راو 
 الطيار للتةامل ما الطا راو 

ي
, ال بيرن تدريب الطيارين عل  لذه الن ذ من الطا راو حت  يت يا

 .التةامل التي تيتاج ال  تقنية عالية  ي 
 

 



O ترتانني تمراننة نظنناس تنندريب جدينند
ي
يةتمنند اونن ل , للطيننارين يننتت اك   نني اكتيننام اك

كبيننر علنن  ر نند الطيننار ا ننت لا ننل مننن المةل منناو النظريننة اا ضننا ة النن  زيننامن عنندم 
ج زن  ةاةني م نت  ني تندريب  اليم ليترةاعاو التدريب عل  اي صنبيت عنصنر اي ي

التي ا
ليننل الطيننارين لمننا يم ن ننا مننن زرذ تت لينند الثقننة  نني نفننس الطيننار تر ننده اتمننارب 

ي
تتا

خطننناا البونننرية  ننني 
ي
تيةنننرف نظننناس , المينننتقبل كنثينننرن تمةل مننناو تيننند منننن تسننن ذ اك

 .The Multi-crew Pilots License (MPL: )ب الدراةة المديد 

O البوري مياكان جميا 
ي
يتت من خالله الطيار تةلت كيفية تال ي تكيفية اليد من الخطا

ن اذ الط ارئ تكيفية اتخاح القنرار الصنيي  تالةمنل انه 
كيفينة امارن المون لة حتن  , اي

اا ضنا ة الن  , اكةتفامن منن تيلينل حن امث الطينرا  الينااقة , ال ص   ال  اليل 
 .الةمل عل  ت ةيا ساعدن الطيار النظرية من المةل ماو



O  كاميميننننناو الطينننننرا
ي
تطنننننرح لنننننذا ال ننننن رو عننننندم ميننننندم منننننن ا

البرنننامف  لننت يةمننت النن  اك  ,اكترتانني  الةمالسننة  نني اكتيننام 
تل ننن افننن  نني الينننين القاممننة ةنن ف يةمننت تي نن   مطلننب 

ةاةي للةمل  ي وركاو 
ي
  .الطيرا  ا
 



O  تما التنا س ال بير منن النناسالو الم ينة  ني مختلنف , ما ازميام النم  الةالمي حركة الطيرا
علننن  مةننندكو 

ي
ت سنننا خنننال  الفتنننرن القاممنننة ةننن ف ي ننن   تننندريب , ينننالمة الالةنننالت لتيقيننن  ا

ي
ا

كنثر 
ي
كنثر صة اة تييتاج ال  تست ا

ي
 . الطيارين ا

O    تمنناتا ذا سد ن
ي
ةاةي عنن مراةنة الطينرا  تمتطلبات نا  ا

ي
  ار اك

ي
ةرم تورح المةل ماو تاك

ن اع ا تورت  ا 
ي
ملين ا  ن    سد ت قنا  ..تا

ي
المةل ماو ال امله التي تيق  الفا ده لد   مريراتا

ةاةني تالم نت لند  , المميا 
ي
ت  تاك

ي
سياس مراةة الطيرا  تمراحل نا المنزا اك

ي
تيةتبر المةر ة اا

حرع كنل الينرع علن  اةنتيةاب ,  يبن بالمكل وخا راغب  ي الدخ    ي لذا المما  
ي
 نا

ل ي تتم ن ميتقبال  ي البدا  ي مراةة الطيرا  تالتخطي  ل ا تاننت علن  , كل ما رح تةرم 
 .. تتذكر نين لنا لمياعدتك تل ت اعزا ي  ..علت كامل امميا التفاصيل تالمتطلباو 

 

 .. تلي الت  ي  تهللا                       
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