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واقع مُشرق  ،،ومستقبل أكثر إشراقا
غلبت الروح االحتفالية على اال�صدار االعالمي الثاين للأكادميية ال�سعودية للطريان
املدين الذي ج�سد دور املر�آة التي عك�ست طبيعة الأجواء التي تعي�شيها االكادميية بعد
نهاية مراحل الت�أ�سي�س وبدء تخريج الدفعة االوىل من احلا�صلني على درجة الدبلوم
العايل و االعداد لالنطالق ملراحل �أكرث �إ�شراقا.
لقد نبعت فكرة ان�شاء االكادميية ال�سعودية للطريان املدين منذ حماوالت تطوير اعمال
الطريان املدين يف عام  1400هـ 1980 /م وكان من ابرز التو�صيات يف ذلك الوقت ان�شاء
اكادميية متخ�ص�صة لتدريب العاملني على را�س العمل و ترخي�صهم و اعطاء التدريب
اال�سا�سي يف برنامج مدته ثالث �سنوات.
و مل تبخل الهيئة العامة للطريان املدين باملوارد و االفكار من اجل اخراج هذه االكادميية
�إىل حيز الوجود ب�شكل ي�ضاهي مثيالتها يف العامل املتقدم  ،و كان ذلك عرب برنامج مميز
حتت ا�شراف جامعة تالي�س ،و ا�ستغرق الربنامج �سنوات انح�صر الرتكيز فيها على تطوير
املدربني و املناهج و نقل التقنية و توطني املعرفة املتخ�ص�صة  ،لذا كان يوم تخريج الدفعة
االوىل حلملة الدبلوم العايل للأكادميية ال�سعودية يوما ا�ستثنائيا حقق الطموحات التي
عملت عليها الهيئة ل�سنوات حتى خرج بال�شكل امل�شرف .
لقد حظيت هذه االكادميية بدعم من �صاحب ال�سمو االمري فهد بن عبداهلل رئي�س
الطريان املدين و رئي�س جمل�س ادارة اخلطوط ال�سعودية و كان لتوجيهات �سموه الكرمي
بالغ االثر يف ان�شاء و تطوير هذه االكادميية ،وكان ملتابعه معايل الدكتور في�صل بن حمد
ال�صقري نائب رئي�س الطريان املدين و اال�شراف على اعمال االكادميية الدور البارز يف
م�سريتها.
و ن�سال اهلل ان يوفق العاملني يف االكادميية ملا يحبه و ير�ضاه و ان تكون رافدا يف تطوير
القوى العاملة الوطنية للم�ساهمة يف خدمة بالدنا حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
و وىل عهده االمني حفظهم اهلل.

�أ�سرة التحرير
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الفصل األول:

األكاديمية السعودية للطيران المدني
الرؤية والمهمة ومنظومة القيم
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• أهداف األكاديمية وفق توصيات مجلس األمناء
• تخريج أول دفعة لحملة الدبلوم العالي لألكاديمية

الفصل الثاني:

الإ�شراف العام

د.حممد بن �أنور نويالتي
مدير التحرير

با�شا حممد
التوزيع واملتابعة

وليد بخاري
WWW.GACA.GOV.SA

مراكز التدريب الستة في األكاديمية السعودية
• األجهزة التشبيهية نقلة نوعية تدعم البرامج التدريبية
• نظام بالكبورد يدير عملية التعليم االلكتروني

الفصل الثالث:

المنظور اإلبتكاري لألكاديمية السعودية

الفصل الرابع:

الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني والتعاون األكاديمي

6

27
الإ�صدار الإعالمي الثاين
�إنتاج م�شرتك بني الأكادميية ال�سعودية

79

للطريان املدين وجامعة تالي�س
تنفيذ واخراج
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مخرجات على مستوى التطلعات
�أوكلت الدولة �إىل الهيئة العامة للطريان املدين القيام ب�إدارة وتطوير قطاع
الطريان املدين ومرافق املطارات وفقا ملا جاء يف نظام الطريان املدين ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم( م ،)44/وقد طورت الهيئة العامة للطريان املدين
ا�سرتاتيجيتها لتحقيق امل�س�ؤوليات والأهداف امللقاة على عاتقها ،وقد ن�صت
ر�سالة الهيئة على بناء وتوفري وتطوير التجهيزات اال�سا�سية للمطارات
واملالحة اجلوية يف اململكة و�إدارتها وت�شغيلها وفق احدث النظم,وو�ضع
االجراءات الكفيلة ب�سالمة مرافق النقل اجلوي وتطويرها ،ومراقبة مقايي�س
الت�شغيل وال�صيانة مبا ي�ضمن توفري خدمات نقل جوي للمواطنني واملقيمني
والزائرين على �أعلى املقايي�س ،والعمل على تنمية وت�شجيع فر�ص اال�ستثمار
مبطارت اململكة.
وعلى �ضوء هذه الر�سالة و�ضعت الهيئة اخلطة اال�سرتاتيجية الالزمة و�شكلت
تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية حجر الزاوية فيها وحموراً ا�سا�سياً لها
وذلك انطالقا من دور الدولة الرائد يف اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية وتطويرها
من خمتلف النواحي .
وجاء �إن�شاء هذه االكادميية بالأمر ال�سامي رقم (/9094م) يف1427هـ ثم قرار
جمل�س �إدارة الهيئة رقم (3ت )32 -يف 1428هـ �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية
امل�شار اليها وحر�صت الهيئة على توفري ال�شريك اال�سرتاتيجي للتوطني املعرفة
وامل�شاركة يف توجيه عملية البناء وتدريب املدربني وحتديث املناهج وهي �شركة
تالي�س العاملية وحتديداً جامعة تالي�س التابعة للمجموعة وهي متخ�ص�صة
يف التدريب التقني العايل امل�ستوى  ,وقامت جامعة تالي�س بقيادة حتالف مع
عدد من االكادمييات حول العامل يف خمتلف التخ�ص�صات للعمل وفق منهجية
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علمية وا�ضحة ت�ضع املدرب ال�سعودي يف عمق عملية التحديث
والتطوير وبناء عدد من امل�شبهات واملعامل احلديثة وغالبيتها
اليوجد لها مثيل يف منطقة ال�شرق االو�سط �صاحب ذلك
حتديث لأ�سلوب التدريب واملناهج وترخي�ص العاملني.
وتزامنا مع اقرتاب برنامج تطوير التدريب الفني مع �شركة
تالي�س على االنتهاء قامت الهيئة ب�إجراء تقييم ومراجعة
للربنامج من قبل جهة م�ستقلة وات�ضح فعالية الربنامج
وحتقيقه االهداف املو�ضوعة له وان خمرجات الربامج كانت
على م�ستوى التوقعات املو�ضوعة �سلفاً.
و تتطلع االكادميية ال�سعودية للطريان املدين اىل تقدمي
خدمات تدريبية حمدودة للدول العربية و اال�سالمية يف ظل
النجاحات التى حققتها على امل�ستوى الداخلي وتوطني التدريب
التقني املتقدم على �ضوء الطلبات التى ا�صبحت ترد اىل الهيئة
من �سلطات الطريان املدين من الدول العربية والإ�سالمية.
�إن الهيئة العامة للطريان املدين ب�إتباعها ا�سرتاتيجية متكاملة
لفتح قطاع الطريان والتو�سع يف اخلدمات املقدمة مل�ستخدمي
املطارات ال�سعودية والأجواء يف اقليم اململكة ،تعول كثرياً على
هذه االكادميية لتدعمها بالقوى العاملة املدربة وامل�ؤهلة
باعتبارها البوابة الرئي�سية لدخول القوى العاملة اىل الهيئة
 ،و�إعداد االجيال اجلديدة من العاملني يف القطاعات الفنية
واملطارات مبختلف فئاتها  ,بالإ�ضافة اىل تطوير قدرات
املوظفني وترخي�صهم بعد احل�صول على التدريب املطلوب.

نائب الرئي�س التنفيذي
لرئي�س الهيئة العامة للطريان املدين

عبدالعزيز بن عبدالكرمي العنقري
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الفصل األول:
األكاديمية السعودية للطيران المدني
الرؤية والمهمة ومنظومة القيم
• أهداف األكاديمية وفق توصيات مجلس األمناء
• تخريج أول دفعة لحملة الدبلوم العالي لألكاديمية
• د .الصقير للمتخرجين :نفخر بكم كسعوديين مؤهلين
لخدمة الطيران
• الخريجون :األكاديمية عوضتنا عن السفر والغربة
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الرؤية ..المهمة ..ومنظومة القيم
من �أجل ال�سري على الطريق ال�صحيح والعمل على حتقيق الطموحات التي
تبتغيها الهيئة العامة للطريان املدين من الأكادميية ال�سعودية للطريان
املدين،كان من املحتم �أن تقوم القيادة العليا للهيئة بو�ضع الإطار واملحتوى
التي يتوجب �أن ت�سري عليها الأكادميية والعاملني فيها �أثناء ممار�ستهم للعمل
وو�ضع املخططات وال�سيا�سات والربامج والـم�شروعات املحققة لأغرا�ض
التدريب بكل كفاءة ودقة ومتيز.
وخالل الفرتة الزمنية للخطة الع�شرية ( 2011ـ  2020مـ) للأكادميية اختريت
املنطلقات التالية:

الرؤية:
�أن حتافظ الأكادميية على مكانة علمية وعاملية وتناف�سية م�ستدامة بني
مثيالتها املرموقة.

المهمة:
تقدمي حزمة عري�ضة ومتنوعة من اخلدمات التدريبية والتعليمية الأ�سا�سية
واملتخ�ص�صة  ،يف جمال الطريان املدين التي يحتاجها �سوق الـعمل يف اململكـة
خا�صة ويف ال�سوق الـخارجـي عـامة  ،ب�إتباع الآتي:
• مناهج حديثة و معتمدة وم�ستوفاة ل�شروط املنظمات واالحتادات الدولية
ذات العالقة  ،على �أن يتم تطويرها با�ستمرار ملواكبة امل�ستجدات العاملية .
• مدربون ومعلمون على �أعلى كفاءة ومعتمدين دولي ًا .
• معامل و �أجهزة ومعدات على �أحدث طراز.
• مباين و جتهيزات حديثة و منا�سبة و م�ستوفية لل�شروط البيئية.
• بيئة درا�سة و عمل و �إعا�شة �صاحلة و �سليمة  ،تعتني باملدرب و املعلم
والطالب واملوظف  ،و ترعاهم اجتماعيا و ثقافي ًا و�صحي ًا و مادي ًا .
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منظومة القيم:
باعتبار �أن الأكادميية م�ؤ�س�سة تعليمية  ،و�أن الطريان املدين �صناعة دولية ح�سا�سة وحيوية ،و يتحتم على من يعمل فيها
وخا�صة يف اجلانب الفني منها� ،أن تتوافر فيه العديد من العنا�صر مثل املعرفة والأمانة والإتقان والنزاهة وحتمل امل�س�ؤولية
واملحا�سبية.
ف�إن منظومة القيم التي تعمل الأكادميية يف �إطارها ،ت�ستند على:
• االلتزام بامل�س�ؤولية واملحا�سبية واالن�ضباط.
• ال�سعي الدائم لأداء الواجب ب�أمانة و�ضمري يقظ.
• االلتزام امل�ستمر بتنمية وتطوير املعرفة وحتقيق التميز.
• النزاهة والعدالة و�إعطاء كل ذي حق حقه.
• ال�شفافية ،و�إتاحة املعلومات ،بغر�ض حتقيق ال�صالح العام.
• ال�شعور الدائم بالواجب نحو املجتمع وقيمه وجتاه املهنة.
• بذل كل اجلهود املمكنة على كافة امل�ستويات ك�أفراد  ،وجمموعات للحفاظ على ال�صورة واملكانة الالئقة واملتميزة
للأكادميية وحت�سينها وتطويرها ب�شكل دائم.
• االحرتام املتبادل والتعاون ال�صادق بني جميع العنا�صر الب�شرية التي ت�ضمها الأكادميية.
هذا وتتطلع الأكادميية خالل الع�شر �سنوات القادمة �إىل العمل يف �إطار �إ�سرتاتيجية عامة تتوافق مع �إ�سرتاتيجية الهيئة
العامة للطريان املدين وكذا مع �إ�سرتاتيجية الدولة  ،وذلك لأجل حتقيق �أغرا�ض و�أهداف الأكادميية  ،والوفاء مبا ت�أمله
الهيئة وقياداتها منها.
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أهداف األكاديمية وفق توصيات
مجلس األمناء في اجتماعه األول
عقد جمل�س �أمناء الأكادميية جل�سته الأوىل يوم ال�سبت 1430/1/13هـ املوافق 2009/1/10م ،مت �صدرت عدة قرارات مف�صلية،
ويف مقدمتها املوافقة على �أهداف الأكادميية والتي �شملت الآتي:
• الوفاء باحتياجات الهيئة العامة للطريان املدين من القوى العاملة وتزويد من�سوبيها باملعارف واملهارات الالزمة واملتوافقة
مع الأنظمة واملعايري الدولية للطريان املدين للحفاظ على �سالمة و�أمن الطريان يف �أجواء اململكة العربية ال�سعودية .و�أن تكون
الأكادميية رافد ًا �أ�سا�سيا يف تطوير علوم الطريان على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل وتوطني تقنية �صناعة الطريان املدين
باململكة .
• تنفيذ اخلطط املعتمدة لتلبية احتياجات الهيئة العامة للطريان املدين واجلهات امل�ستفيدة من الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة
يف جماالت علوم الطريان املدين.
• تطوير م�ستوى �أداء موظفي الهيئة واجلهات امل�ستفيدة من العاملني يف جماالت �أمن و�سالمة مطارات اململكة وفقا للمعايري
الدولية.
• ت�صميم وتطوير مناهج تدريبية تلبي احتياجات من�سوبي الهيئة من املتخ�ص�صني يف علوم الطريان املدين وفق ًا للمعايري
الدولية.
• تطوير �أ�ساليب العمل والعاملني مبراكز و�إدارات الأكادميية والعمل على ا�ستقطاب ذوي الكفاءة من املتخ�ص�صني للعمل
بالأكادميية.
• احلر�ص على تنمية التعاون الدويل مع الهيئات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة يف جمال تدريب الطريان املدين واال�ستفادة من
خرباتها.
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األغراض التفصيلية لألكاديمية:

األعمدة الرئيسية لإلستراتيجية العامة
واألغراض التفصيلية لألكاديمية
أعمدة اإلستراتيجية:

1ـ التحول التدريجي لت�صبح الأكادميية كيانا م�ستقال  ،مكتفيا ذاتيا من الناحية املالية .
2ـ احلفاظ الدائم على مكانة الأكادميية ك�صرح تدريبي راقٍ يف جمال الطريان املدين يف املنطقة.
3ـ التناغم املهني الدائم مع الهيئة العامة للطريان املدين للوقوف على االحتياجات واملتطلبات الفعلية للهيئة ،وللعمل كذراع
ي�ساهم يف الوفاء مبتطلبات الهيئة التدريبية والقيام بالبحوث والدرا�سات التي حتتاجها الهيئة.
 -4احلفاظ على ا�ستمرارية العالقات الإ�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني .
5ـ تنمية العالقات وال�شراكات العلمية والتدريبية مع املنظمات واالحتادات الدولية واجلامعات واملعاهد وامل�صانع وال�شركات
العاملة يف حقل الطريان املدين.
6ـ تنمية العالقات والتوا�صل مع الوزارات واجلهات احلكومية و�شبه احلكومية املتواجدة يف مطارات اململكة.
7ـ ت�سويق برامج الأكادميية من خالل �إدار ٍة قوي ٍة وف ّعالة.
8ـ احلفاظ على هوية الأكادميية كم�ؤ�س�سة رائدة للتدريب التقني العملي املتخ�ص�ص وفق متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل.
9ـ موا�صلة دعم املعامل الت�شبيهيه والأجهزة واملعدات ب�أحدث التقنيات و�إتاحتها ب�شكل كامل وم�ستمر لتدريب الدار�سني.
10ـ الت�أهيل امل�ستمر للمدربني واملعلمني كي يح�صلوا على �أرقى م�ستوى من العلم واملعرفة يف الداخل واخلارج لتمكينهم من �أداء
مهامهم بكفاءة واحرتافية.
11ـ العمل على جذب العدد املنا�سب من الطلبة غري ال�سعوديني لال�ستفادة منهم كتنوع ثقايف ودعم ملكانة اململكة الثقافية يف
املرحلة املقبلة وكرافد مايل للأكادميية.
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 1تقدمي كافة �أنواع التدريب الأ�سا�سي و التقني واالحرتايف يف
جمال الطريان املدين والنقل اجلوي � ،سواء للدار�سني واملتدربني
املبتدئني �أو للعاملني احلاليني.
 2تقدمي التدريب التخ�ص�صي الالزم ملن�سوبي اجلهات الأخرى
العاملة يف املطارات.
 3تقدمي التدريب التخ�ص�صي الالزم ملن�سوبي اجلهات غري العاملة
يف جمال الطريان املدين  ،ما دام ذلك يدخل يف برامج الأكادميية
(مثل الإطفاء والإنقاذ) وتعليم اللغات واحلا�سب الآىل وغري ذلك.
 4منح الدبلومات الفنية التخ�ص�صية للدار�سني بعد ا�ستيفائهم
لل�شروط الالزمة  ،وكذلك ال�شهادات اخلا�صة بالربامج التدريبية
التخ�ص�صيه
 5التعاون مع الأكادمييات واجلامعات ومراكز البحث والتدريب
ذات العالقة ،يف داخل اململكة وخارجها.
� 6إعداد املناهج والربامج التدريبية والتعليمية الالزمة و�إنتاجها ،وتطويرها وحتديثها � ،سواء مبعرفة املخت�صني يف الأكادميية� ،أو
بامل�شاركة مع اجلهات املتخ�ص�صة الأخرى داخل وخارج اململكة.
 7الإبتعاث الداخلي واخلارجي للمعلمني واملدربني واملوظفني والدار�سني واملتدربني يف بعثات علميه وتدريبيه يف املجاالت املت�صلة
ب�أن�شطة و�أهداف الأكادميية.
� 8إعداد البحوث العلميه يف املجاالت املتعلقة بالطريان املدين والنقل اجلوي  ،عن طريق كوادرها امل�ؤهله � ،أو بامل�شاركة مع اخلربات
املحليه �أو الدوليه املتخ�ص�صة
 9تقدمي اال�ست�شارات و�إبداء الر�أي فيما تطلبه منها اجلهات املخت�صة بالطريان املدين باململكة � ،أو العاملة فيه �أو غري ذلك من جهات.
 10اال�شرتاك يف اللقاءات وامل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل واملعار�ض ذات العالقة مبجال عمل الأكادميية داخل وخارج اململكة
 11توفري الكتب واملراجع العلمية الالزمة للدرا�سة والبحوث  ،وتدبري وتنظيم عمليات حفظها وتداولها وطبعها.
� 12إعداد و�إن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات متطورة يف جمال عمل الأكادميية عامة  ،والطريان املدين خا�صة  ،و�إتاحتها للعاملني
والدار�سني يف الأكادميية وكذا العاملني يف قطاع الطريان املدين وغريهم من الباحثني
 13الدخول يف �شراكات واتفاقات �إ�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سات التدريب التقني التابعة للدولة ومع امل�ؤ�س�سات وال�صناديق املخت�صة بتنمية
املوارد الب�شرية  ،وغريها من جهات بهدف م�ساعدة الأكادميية يف قيامها بدعم �سوق العمل ال�سعودى مبتدربني من �أبناء الوطن
يحتاجهم �سوق العمل ،ومبا ي�ساهم يف تقليل ن�سب البطالة وتقليل االعتماد على العمالة الأجنبية.
 14امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص �أو ال�شركات ال�سعودية املتطورة �أو اجلامعات �أو الأكادمييات يف م�شروعات تقع �ضمن ن�شاط الأكادميية
بهدف تع�ضيد و�ضع الأكادميية وزيادة املردود الإقت�صادي لها.
� 15إن�شاء فروع جديدة للأكادميية يف الداخل واخلارج مبفردها �أو بامل�شاركة مع غريها من جهات خا�صة �أو عامة
 16القيام بجميع الأعمال والن�شاطات والت�صرفات الكفيلة بتحقيق �أغرا�ضها وزيادة مواردها ما دامت تقع يف نطاق عملها.
 17حت�صيلها للمقابل املادي العادل للخدمات التدريبية التى ت�ؤديها جلميع اجلهات �سواء كانت حكوميه �أو غري حكوميه ومبا فيها اجلهة
املالكه للأكادميية.
 18تطوير ال�شهادات والدرجات العلمية التى متنحها الأكادميية بامل�شاركة والتعاون مع اجلامعات والأكادمييات والكليات املرخ�ص لها
بذلك  ،يف الداخل واخلارج.
 19امل�شاركه مع جميع اجلهات وال�شركات العاملة يف جمال الطريان املدين والنقل اجلوي باململكة  ،يف حتديد وتو�صيف احتياجات تلك
اجلهات من الدورات التدريبية الأ�سا�سية والدورية الالزمة ملن�سوبيها.
� 20إن�شاء مراكز تدريب �أو وحدات تدريبيةجديدة بالأكادميية وتزويدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة
 21جذب الطلبة غري ال�سعوديني للدرا�سة بالأكادميية
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د .فيصل الصقير للطالب المتخرجين:

نفخر بكم كسعوديين مؤهلين
لخدمة الطيران المدني
و�أ�شار معاليه �إىل �أن مطارات اململكة ت�شهد منوا متزايدا يف
احلركة اجلوية و�أع��داد امل�سافرين حيث بلغ عدد امل�سافرين
لعام  2011م �أك�ثر من  54مليون م�سافر مما حدا بالهيئة
�إىل التو�سع واالهتمام بالعن�صر الب�شري امل�ؤهل ملواجهة هذه
الزيادة و�إدارة دفة العمل الفني مبهنية واقتدار .
و�أكد معاليه  :حر�ص الهيئة على مواكبة النمو امل�ضطرد يف
حركة ال�سفر يف مطارات اململكة وذلك بتوفري الأيدي العاملة
الوطنية التي ت�ساهم يف االرتقاء بخدمات املطارات الفتا �إىل
�أن �إن�شاء الأكادميية ال�سعودية للطريان امل��دين جاء رافدا
لي�ساعد الهيئة على الوفاء بالتزاماتها نحو �سالمة و�أم��ن
الطريان املدين واملتطلبات الدولية وذلك بت�أهيل كوادر وطنية
متخ�ص�صة تخدم قطاعات الطريان املدين يف اململكة.
و�أو���ض��ح معاليه � :إن الأك��ادمي��ي��ة ال�سعودية
للطريان �ستبد�أ اعتبارا من العام املقبل

الطيران المدني يحتفل بتخريج أول دفعة من
حملة الدبلوم العالي لألكاديمية السعودية
احتفلت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين بتخريج الدفعة الأوىل حلملة الدبلوم العايل يف علوم الطريان يف تخ�ص�صي املراقبة
اجلوية والإطفاء والإنقاذ ،بح�ضور معايل نائب رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين الدكتور في�صل بن حمد ال�صقري ،ونواب
الرئي�س ،وعدد من مديري الإدارات و�أولياء �أمور الطالب
ورحب معايل نائب رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين يف كلمته خالل احلفل بان�ضمام كوكبة جديدة من القوى العاملة ال�سعودية
�إىل زمالئهم موظفي الهيئة وقال �:إننا نفخر بكم ك�سعوديني م�ؤهلني يف هذه التخ�ص�صات التي تخدم قطاع الطريان املدين.
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د .الصقير خالل حفل التخرج:

األكاديمية ستمنح من العام المقبل شهادات
تخرج في تخصصات جديدة

ارتفاع أعداد المسافرين لـ  54مليونا سنويا دفع الهيئة
للتوسع واالهتمام بالعنصر البشري

يف منح �شهادات تخرج يف �أربعة تخ�ص�صات ب�إ�ضافة تخ�ص�صي �صيانة الأجهزة املالحية و ال�سالمة وت�شغيل املطارات �إىل جانب
تخ�ص�صي املراقبة اجلوية والإطفاء والإنقاذ.
من جانبه القى رئي�س الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين الدكتور حممد بن �أنور نويالتي كلمة �أكد فيها �أن تخريج الدفعة الأوىل
حلملة الدبلوم العايل من الأكادميية يعد ترجمة فعلية خلطط الهيئة التي تهدف من خاللها اىل ت�أهيل القوى العاملة الوطنية للعمل
وفق املعايري الدولية ملنظمة الطريان املدين الدويل ( االيكاو) التي تلتزم بها الهيئة والعاملون يف �صناعة النقل اجلوي  .و�أو�ضح
رئي�س الأكادميية �أن املتخرجني انهوا درا�ستهم التي امتدت لثالث �سنوات تدربوا خاللها على �أحدث املناهج بالتدريب النظري
والعملي على �أحدث الأجهزة الت�شبيهية واملعامل التقنية .وا�ستعر�ض د .نويالتي خالل احلفل خمرجات الأكادميية عرب مراكزها
التدريبية ال�ستة ور�صد �إح�صائيات ب�أعداد املتدربني امل�ستفيدين من براجمها التدريبية املتخ�ص�صة من من�سوبي الهيئة العامة
للطريان املدين والأجهزة احلكومية  .ويف نهاية احلفل قام معايل نائب رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين بتوزيع ال�شهادات على
اخلريجني وتقدمي الدروع التذكارية للمتفوقني.
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خريجوا الدبلوم العالي لألكاديمية بعد مباشرتهم في مطارات المملكة:

األكاديمية عوضتنا عن السفر و الغربة

األجهزة التشبيهية والمعامل نقطة تحول
منحتنا االحترافية في تخصصاتنا

و�صف عدد من خريجي الدبلوم العايل للأكادميية ال�سعودية للطريان املدين يف علوم الطريان يف تخ�ص�صي املراقبة اجلوية
والإطفاء والإنقاذ ح�صولهم على �شهادة الدبلوم العايل من الأكادميية والتحاقهم بالعمل يف مرافق الهيئة العامة للطريان املدين
باحللم الذي حتقق.
و�أو�ضح اخلريج خالد الغامدي الذي با�شر م�ؤخرا مهامها العملية كفني اطفاء يف مطار امللك عبدالعزيز� ،أن التحاقه بالأكادميية
ال�سعودية وح�صوله على �شهادة الدبلوم العايل بعد امتامه الثالثة �سنوات ( املدة الدرا�سية املخ�ص�صة حلملة الدبلوم العايل) كان
القرار الأمثل الذي اتخذه لكونه حقق �أحد �أهم رغباته بااللتحاق بالهيئة العامة للطريان املدين ويف التخ�ص�ص الذي �أختاره.
و�أ�ضاف " حتقيق احللم دون مقابل مادي زاد من م�ساحة فرحتي وخفف من الأعباء املالية عن �أ�سرتي ،لأين لو �أردت احل�صول على
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مثل هذه ال�شهادة من خارج اململكة الحتجت لع�شرات الألوف ".
ويقول اخلريج بندر احلربي " بعيدا عن �شهادة الدبلوم
التي نلتها بعد �أن �أم�ضيت ثالث �سنوات ،فقد تخرجنا من
الأكادميية ونحن م�ؤهلون بالفعل للعمل لأننا خ�ضعنا لربامج
تدريبية مدعمة ب�أجهزة ال تتوفر �سوى يف الدول املتقدمة يف
عامل الطريان الأمر الذي ي�ؤكد �أن جودة التدريب التي حظينا
ت�ؤهلنا للعمل يف كل مطارات العامل لكون املعامل والأجهزة
الت�شبيهية التي تدربنا عليها هي ذاتها التي تتوفر يف مطارات
الدول املتقدمة يف قطاع الطريان".
فيما قال اخلريج �سامل مطر الأحمدي " ال�شهادة والتدريب
التي حت�صلت عليه من الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ال
يتوفران �سوى يف الطريان املدين الذي خفف على �أبناء الوطن
عناء التكاليف املالية الباهظة ملن يريد االلتحاق بهذا القطاع
ف�ضال على برنامج التعليم املنتهي بالتوظيف والذي �أ�شعرنا
ب�أمان وعزز اخلربات التي اك�سبتنا �إياها الربامج التعليمية
يف الأكادميية كما �أن املعامل واملحاكيات كانت نقطة حتول
دعمت الربامج التعليمية وعززت ا�ستفادتنا ب�شكل مبا�شر على
ال�صعيد املهني ".
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األكاديمية تقيم احتفالها السنوي
بمشاركة فرقة الفنون الشعبية
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�أقامت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين
م�ؤخرا ،حفلها ال�سنوي يف �إحدى قاعات جدة
بح�ضور قياداتها و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واجلهازين الإداري والرتبوي الذين
ا�ستثمروا اللقاء لبلورة العديد من الأفكار
واخلطط ذات العالقة بقادم الأكادميية.
وتخلل فقرات حفل من�سوبي الأكادميية
ال�سعودية م�شاركة �إحدى فرق الفنون
ال�شعبية التي �أ�ضفت طابعا خا�صا على
اللقاء ،يف حني حر�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س
على ا�ستثمار اللقاء ،وقدموا درعا تذكاريا
لرئي�س الأكادميية الدكتور حممد بن �أنور
نويالتي يف حني ا�ستغل احل�ضور املنا�سبة
لتكرمي مدير �شئون املوظفني يف الهيئة
عبدالرحيم ج�ستنية ،و مدير عام التوظيف
جمال خياط مبنا�سبة ترقيتهما.
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الفصل الثاني:
مراكز التدريب الستة في األكاديمية السعودية
• مركز التدريب األساسي
• مركز تدريب المالحة الجوية
• مركز تدريب صيانة األجهزة والمعدات
• مركز تدريب اإلطفاء واإلنقاذ
• مركز تدريب أمن الطيران
• مركز تدريب تشغيل المطارات وسالمة الطيران
• شروط اإللتحاق باألكاديمية
• األجهزة التشبيهية نقلة نوعية تدعم البرامج التدريبية
• نظام بالكبورد يدير عملية التعليم اإللكتروني
• صياغة مناهج األكاديمية وفق المعايير الدولية
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ضاعف في  2012م عدد المقاعد للطالب المستجدين:

مركزالتدريباألساسيبوابةصقلخريــجي
الثانوية وتأهيلهم للدبلوم العالي
يعترب مركز التدريب الأ�سا�سي مبثابة ال�سنة الإعدادية يف الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ،نظرا لأنه املركز املعني ب�إعداد
اخلطط التنظيمية وتنفيذ ومتابعة برامج التدريب ،ولكونه البوابة الأوىل التي حتت�ضن خريجي الثانوية العامة (علوم طبيعية) �أو
ما يعادلها ومن ثم يقوم مركز التدريب الأ�سا�سي بت�أهيلهم بالعلوم واملعرفة وتدريبهم بال�شكل املالئم ملدة عام وهي املدة التي متثل
ال�سنة التح�ضريية التي ت�ساهم يف �صقل مهاراتهم و�إك�سابهم املهارات قبل ح�صولهم على �شهادات الدبلوم العايل يف تخ�ص�صات
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املراقبة اجلوية  ,الإطفاء والإنقاذ  ,ت�شغيل و�سالمة املطارات  ,و�صيانة االجهزة املالحية  ،بعد انتظامهم يف اجمايل مدة الدبلوم
العايل املقررة بثالث �سنوات.
وا�ستطاع مركز التدريب الأ�سا�سي يف ال�سنة الدرا�سية اجلارية �أن ي�ضاعف �أعداد الطالب الذين مت ا�ستقبالهم مقارنة بال�سنتني
الدرا�سيتني اللتني �سبقت العام احلايل ،الأمر الذي يج�سد منوا متزايدا يرتجم اخلطط وامل�ساعي ملواجهة التحديات والتو�سع
الذي ي�شهده قطاع الطريان املدين باال�ستثمار يف الكوادر الب�شرية من خالل الأكادميية ال�سعودية.
اجلدير بالذكر �أن املركز ينق�سم �إىل ق�سمني ،الأول يتمثل يف التدريب الأ�سا�سي و يخت�ص يف العلوم الأ�سا�سية (الفيزياء  ,الكيمياء
الريا�ضيات  ,احلا�سب الآيل  ,االح�صاء)  ،وبعد اجتياز هذه املهارات يتقدم الطالب للدرا�سة يف �أحد املراكز املتخ�ص�صة،
وينح�صر الق�سم الآخر يف اللغة الإجنليزية ،ويركز على تدريب طالب الأكادميية على مهارات اللغة اخلم�س (قواعد اللغة و
القراءة والكتابة واملحادثة واال�ستماع ).
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مهام قسم اللغة اإلنجليزية بالتدريب األساسي:
 -1تدريب الطلبة امللتحقني بالأكادميية على اللغة الإجنليزية ل�سنة درا�سية كاملة وذلك بتدريبهم على املهارات الأ�سا�سيه اخلم�س
(القواعد والقراءة والكتابة والتحدث واال�ستماع).
 -2تقدمي برامج لغة �إجنليزية عامه ملوظفي الهيئة العامة للطريان املدين
 -3ا�ستقطاب الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين جلامعة  RMITاال�سرتالية العاملية املتخ�ص�صة يف علوم الطريان وح�صول
مدربي اللغة لتدريب مكثف يف هذا املجال.
 -4اعتماد الأكادميية ممثله بتدريب اللغة الإجنليزية من الهيئة العامة للطريان املدين للقيام باختبارات الكفاءة اللغوية ح�سب
متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل.
 -5ت�صميم اختبارات الكفاءة اللغويه ( )SAELPTح�سب �أنظمة.
� -6إجراء اختبارات وتقييم الكفاءة اللغوية للطيارين واملراقبني اجلويني ح�سب متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل.
 -7تدريب عدد من �أع�ضاء الوحدة الإ�سرتاجتية لأكادميية الأمري �سلطان لعلوم الطريان وت�أهيلهم للقيام ب�إجراء اختبارات
وتقييم الكفاءة اللغوية ح�سب انظمة ومتطلبات منظمة الطريان املدين الدويل.

أنواع التدريب بمركز التدريب األساسي:
أ  -برنامج اللغة اإلنجليزية األساسي:

يبد�أ الطالب امل�ستجدون بالتدريب يف برنامج اللغة الإجنليزية الأ�سا�سي والذي ي�ستمر ملدة عام كامل بالإ�ضافة اىل تدري�س على
العلوم واملهارات امل�ساندة الأخرى وي�شمل برنامج اللغة الإجنليزية اال�سا�سي التدريب على مهارات اللغة الإجنليزية يف الكتابة
والقراءة وباملحادثة وكذلك قراءة م�صطلحات الطريان الفنية وي�ستخدم يف ذلك �أحدث الو�سائل التعليمية للو�صول بالطالب
للم�ستوى الذي ي�ؤهله ال�ستيعاب املواد الدرا�سية عند االنتقال لل�سنة الثانية والثالثة يف التخ�ص�صات الفنية.
ب  -اختبار الكفاءة اللغوية للمراقبين الجويين والطيارين:
()SACA English Language Proficiency Test

وهو برنامج اختبار الكفاءة اللغوية للمراقبني اجلويني من الربامج الهامة جد ًا ومن متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل
للعاملني يف جمال الطريان ،وي�شرتط على كل مراقب جوي �أو طيار احل�صول على امل�ستوى الت�شغيلي الرابع ح�سب الأنظمة
ال�صادرة من منظمة الطريان املدين الدويل .
و ينق�سم الربنامج �إىل ق�سمني:
 الق�سم الأول :اختبار املراقبني اجلويني والطيارين وذلك من خالل قيا�س م�ستوى الكفاءة اللغوية لديهم. الق�سم الثاين :عقد دورات لرفع م�ستوى اللغة االجنليزية �إىل امل�ستوى الت�شغيلي الرابع ملن هم دون ذلك من خالل برنامجتدريبي مكثف.
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إحصائية لمركز التدريب األساسي عن الثالث سنوات الماضية

العام التدريبي
2009

2010

2011
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التخ�ص�ص
الإطفاء و الإنقاذ
املراقبة اجلوية
املجموع
املراقبة اجلوية
الإطفاء و الإنقاذ
االلكرتونيات
املجموع
املراقبة اجلوية
الإطفاء و الإنقاذ
االلكرتونيات
ت�شغيل املطارات
املجموع
املجموع الكلي

عدد الطالب
33
12
45
15
16
13
44
24
48
12
12
96
185
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اختبارات الكفاءة اللغوية للطيارين والمراقبين
()English Language Proficiency Test

بقلم أ /محمد إدريس برناوي

�ألزمت منظمة الطريان املدين الدويل جميع الدول الأع�ضاء يف املنظمة منذ �سبتمرب  2003ب�إجراء اختبارات الكفاءة اللغوية
 English Language Proficiency Testعلى جميع الطيارين واملراقبني اجلويني العاملني يف تلك الدول ناطقني وغري
ناطقني باللغة الإجنليزية على حد �سواء للح�صول على رخ�صة ممار�سة املهنة له�ؤالء الطيارين واملراقبني اجلويني بالإ�ضافة
�إىل املهند�سني اجلويني .هذه االختبارات تعتمد على قيا�س اللغة الفنيه امل�ستخدمه يف التخاطب بني الطيارين واملراقبني اجلويني
( )language proficiency for radiotelephony communicationsكما �أنها تقي�س مقدرة املخترب على ا�ستخدام
م�صطلحات الطريان و اللغة الإجنليزية العامة يف حاالت الطوارئ ( .)phraseology and plain language
هيئة الطريان املدين يف كل دوله هي اجلهة املخولة ب�إجراء تلك االختبارات  ،وقد �أناطت الهيئة العامة للطريان املدين باململكة
العربية ال�سعودية �إجراء االختبارات املذكورة �إىل الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ممثلة يف ق�سم اللغة الإجنليزية مبركز
التدريب الأ�سا�سي بالأكادميية.
بعد ا�ستعانة الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين بجامعة  RMITالأ�سرتالية املعروفة عامليا لت�أهيل املدربني على �إجراء اختبارات
الكفاءة اللغوية بالإ�ضافة �إىل تقييم امللفات ال�صوتية للطيارين واملراقبني اجلويني واملهند�سني اجلويني وذلك بتقدمي دورات مكثفه
وعاليه يف ذلك املجال ،قام ق�سم اللغة الإجنليزية بالتدريب الأ�سا�سي و�إدارة اجلودة و تطوير املناهج بالأكادميية بو�ضع وتطوير
اختبارات الكفاءة اللغوية اخلا�صة بالأكادميية ( )SAELPT Saudi English language Proficiency Testبالتعاون
والتن�سيق مع خمت�صني يف ال�سالمة والرتاخي�ص االقت�صادية و�إدارة تدريب خدمات املالحة اجلوية بالهيئة العامة للطريان املدين
وذلك ح�سب متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل.
وهناك عدة ن�سخ من اختبارات الكفاءة اللغوية على النحو التايل:
 .1اختبار للطيارين
 .2اختبار لطياري الطريان العمودي
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 .3اختبار املهند�سني اجلويني
 .4اختبار للمراقبني اجلويني
وينق�سم كل اختبار �إىل ق�سمني �أولهما املقابلة ال�شخ�صية حيث يجيب املُخترب على �أ�سئلة خمتلفة ملدة �إثنتى ع�شرة دقيقة تقريبا يلي
ذلك اختبار املحاكاة  Scenario Role Playحيث يتم تنفيذ �سيناريو مقارب للواقع للطيارين �أو املراقبني اجلويني ملدة خم�س
ع�شرة دقيقة تقريبا� ،أما املهند�سني اجلويني فيخت�صر اختبارهم على املقابلة ال�شخ�صية فقط.
جميع هذه االختبارات يتم ت�سجيلها لغر�ض تقييمها الحقا حيث ال يتم التقييم وقت االختبار .يقوم بالتقييم اثنان من املقيمني
املعتمدين من الهيئة العامة للطريان املدين كل على حده بحيث يجب �أن يتطابق تقييمهما يف النتيجة العامة.
يكون تقييم امللف ال�صوتي للمخترب يف احلقول ال�ست التالية ح�سب الأنظمة الدولية املعتمدة:
Pronunciation, Structure, Vocabulary, Fluency, Interaction, Comprehension

يتم �إ�صدار �شهادة الكفاءة اللغوية للمخترب بعد تقييم امللف ال�صوتي له على النحو التايل:
�أ .امل�ستوى ال�ساد�س ()Native Likeوتكون �شهادة اللغة دائمة.
ب .امل�ستوى اخلام�س ( )Extended Levelيعاد االختبار كل خم�س �سنوات.
ج .امل�ستوى الرابع ( )Operationalيعاد االختبار كل ثالث �سنوات.
د .امل�ستويات الثالث  ،الثاين  ،الأول ( )Non Operationalحيث ال ت�صدر له �شهادة كفاءة لغوية وعليه �إعادة االختبار يف
�أقرب وقت بعد حت�سني م�ستواه يف اللغة.
وتكون �صيغة ال�شهادة ال�صادرة (مدرب لغة /خمترب ومقيم معتمد يف الكفاءة اللغوية)
(الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين)
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مدير مركز التدريب األساسي :فوزي القعيطي:

االلتحاق باألكاديمية متاح لخريجي العلوم
الطبيعية وفق هذه الشروط
�أو�ضح املهند�س فوزي القعيطي مدير مركز التدريب الأ�سا�سي� ،أن معايري االلتحاق
بالأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ي�شرتط ح�صول املتقدم على �شهادة الثانوية
العامة من ق�سم العلوم الطبيعية مبعدل تراكمي ال يقل عن  ، %80و�أن ال تقل درجة
مادة اللغة االجنليزية عن  ،%85و�أن ال يتجاوز عمر املتقدم 22عام ًا عند التقدمي،
ومل مي�ض على تخرجه من الثانوية العامة �أكرث من ثالث �سنوات ،بجانب �ضرورة
جتاوز املتقدم �أداء اختبار القدرات واالختبار التح�صيلي من قبل املركز الوطني
للقيا�س والتقومي على �أن ال تقل الن�سبة عن  ،%65بالإ�ضافة �إىل �ضرورة توافق طول
املتقدم مع وزنه بحيث ال يقل الطول عن � 165سم ،واجتيازه اختبارات القبول.
داعيا الراغبني يف االلتحاق بالأكادميية ممن تنطبق عليهم ال�شروط تعبئة منوذج
الطلب عن طريق موقع الهيئة عرب االنرتنت  WWW.GACA.GOV.SAفور حتديد مواعيد ا�ستقبال خريجي الثانوية.
و�أ�شار مدير مركز التدريب الأ�سا�سي �إىل �أن برنامج التدريب منذ الإلتحاق حتى التخرج ،ت�ستمر الدرا�سة فيه ملدة � 3سنوات
ويح�صل املتخرج على �شهادة دبلوم عايل يف تخ�ص�صات (�صيانة الأجهزة املالحية – املراقبة اجلوية – الإطفاء والإنقاذ –
ال�سالمة وت�شغيل املطارات)
وك�شف ان الطالب يح�صل خالل فرتة الدرا�سة على مكاف�أة مالية جمزية بالإ�ضافة �إىل �أن الأكادميية توفر له �سكنا خا�صا اذا ما
كان من خارج مدينة جدة  ،كما �أن الأكادميية تقدم لطالبها وجبات طعام من مطعم الأكادميية.
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مركز تدريب المالحة الجوية يواكب التطور بأحدث تقنية

أكثر من  600مستفيد يعززون حركة
المراقبة الجوية في المملكة
يعتمــد اجليل احلديث من ال�شباب يف الوقت احلا�ضر اعتمادا كلي ـاً علــى
ا�ستخدام التقنيــة يف اال�ستعمال ال�شخ�ص ــي يف ثــورة ع�صــر االت�صاالت
والف�ضــاء وهــذا الأمــر حتتمــه طبيعــة عمــل املراقبــة اجلويــة وفنيي
ال�صيانة فكان البــد �أن يواكــب التدري ــب هــذا اجليل ال�صاعد يف ظل
الطلــب املتزايد على و�سيله النقل اجلوي يف هذا الع�صر .
و�أكدت الأكادميية ال�سعودية هذا التطور ب�إدخال النظم احلديثة يف
تدريب املالحة اجلوية املعتمدة على نظم الأجهزة املالحية واملعامل
الت�شبيهية ثالثية الأبعاد (  ) 3Dوكان لهذا �أثــره الكبري يف عمل
نقله نوعية يف كفاءة التدريــب بواقعيــة �أكثــر �ساعدت على فهــم و�إدراك
الطالب �أو املتدرب لهذا التخ�صــ�ص يف �إدارة احلركة اجلوية ب�إتقان
واحرتافية وب�أ�سرع مـدة التدريب.
وا �ستطاع مركز تدريب املالحة اجلوية �أحد �أهم مراكز تدريب الأكادميية
ال�سعودية للطريان املدين بق�سمية املراقبة اجلوية و�صيانة االجهزة و
املعدات � ،أن ي�ستثمر الإمكانات التي مت توفريها لدعم براجمه التدريبية
يف حتقيق �أرقام قيا �سية لعدد امل�ستفيدين  ،بعد �أن ا�ستفاد �أكرث من 600
طالب ومتدرب من براجمه يف ا لأعوام الثالثة املا�ضية فقط  ،وهي
�أرقام تواكب خريجي الدول الكربى املتقدمة يف جمال �صناعة الطريان.
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برامج متخصصة و أجهزة تشبيهية تحاكي
الدول المتقدمة وتدعم التدريب

 ) 3التدريب املتقدم " مرحلة مراقبة املنطقة " ( : ) AREA

يعتمد تدريب مراقبة املنطقة ،على التحكم يف �إدارة احلركة اجلوية يف جميع �أجواء اململكة  ،وقد مت تركيب نظام �أ�سرتايل ( Eurocat-
 ) xوبهذا تكتم ــل منظومة التدريب والتحكم بالغالف اجل ــوي ويع ــرف با�سم ( �إقليم الطريان ) ويتطلب تن�سيق مبا�شر مع الأقاليم
املجاورة حلدود اململكة  ،عرب و�سائــل ات�صاالت حديثــة ( خـطوط �ساخــنة ) وا�ستخدام تقنيــة الأقمــار ال�صناعيــة الخت�صار مــدة الطيـران
عبــر اخلطــوط امل�ستقيمــة بالإ�ضافـة �إلـى عر�ض معلومــات الرحلــة �إلكرتوني ًا بـدون اال�ستخدام الورقــي وعبـر ر�سائــل حمــددة دولي ـ ًا للتقليــل
مـن االت�صال املبا�شــر بــني املراقب اجلوي والطيار .

معامل اإللكترونيات:

�صممت معامل الإلكرتونيات مواكبة للتقنية احلديثة وربطها بنظم احلا�سب الآيل مما ي�ساعد يف تطبيق التدريب العملي ح�سب املهام
الت�شغيلية وحت�سني خمرجات التدريب .

 ) 1معامل الإلكرتونيات ( :) lab – volt FACET

لتدريب الطالب على عر�ض دوائر كهربائية مرتبطة باحلا�سب الآيل ويكت�سب من خاللها الطالب مهارة بناء الدوائر الكهربائية وتطبيقاتها
و�إظهار براعته بحيث يتعامل الطالب مع جميع الدوائر الكهربائية بثقة تامة ومعرفة ت�صميمها وت�شغيلها مع املحافظة على �سالمة الأجهزة .

 ) 2معامل الرادار ( ) lab – volt Radar

لتدريب الطالب على معاجلة �إ�شارات الرادار الرقمية ويكت�سب فيها الطالب مهارة يف كيفية �إر�سال املوجات الكهرومغناطي�سية وا�ستقبالها
ومعرفة �أ�شكال الطائرات امل�شابهة لأر�ض الواقع لكي تو�ضح معلومات دقيقة عن �سري الطائرة .

 ) 3معامل االت�صاالت ( ) lab – volt Comms

لتدريب الطالب على االت�صاالت ذات الرتدد العايل والعايل جد ًا ويكت�سب من خاللها الطالب مهارة يف كيفية �إر�سال موجات الراديو
وا�ستقبالها وحتليلها .

 ) 4معامل معاجلة البيانات () Data Processor
أنواع المعامل التشبيهية لتدريب المراقبة الجوية .
 ) 1التدريب الأ�سا�سي " مرحلة برج املراقبة اجلوية " (: )Tower

يعتمــد تدريــب بــرج املراقبــة اجلويــة علــى امل�شاهــدة يف دائرة كاملة حول حرم املطار  ،عليه مت تركيب نظام فرن�سي (  ) Sofreaviبرج
مراقبة جوية ثالثي الأبعاد (  ) 3Dباملركز  ،وهو ي�شبه �أنظمة الربج احلقيقــي باملطــار ويتميــز هــذا النظام �أنه يجعل الطالب يحاكي
الواقع وي�ؤدي جميع الأدوار التي يتطلب التدريب عليها ( تدريب ليلي  ،حاالت الطوارئ  ،تقلبات اجلو  ) .....والتحكم بحركة املطار الأر�ضية
يف املمــر الفرعــي (  ) Taxiwayواملمــر الرئي�سي (  )Runwayويف دائرة حول املطار بقطر ( � ) 10أميال وهذا التدريب �سهل و�ساعد
الطالب على ربط التدريب الأكادميي بالتدريب الت�شغيلي عند التدريب على ر �أ �س العمل بعد التخرج من الأكادميية .

لتدريب الطالب على كيفية التعامل مع نظم احلا�سب الآيل ويكت�سب فيها الطالب مهارة ا�ستخدام احلا�سب وا�ستخدام الربجميات وعمل
ال�شبكات و�صيانتها .

خطط لرفع عدد خريجي المراقبة الجوية وفنيي الصيانة إلى  72متخرجا

 ) 2التدريب االنتقايل " مرحلة مراقبة الرادار " ( : )RADAR

يعتمد تدريب الرادار على نظام راداري ملراقبة اقرتاب الطائرة القادمة و�إقالع الطائــرة املغادرة .وقد مت تركيب نظــام كنــدي ()ADACEL

للتحكم بالطائرة يف دائرة قطرها (  ) 60ميل �إىل (  ) 120ميل والتن�سيق م ــع املطارات املجاورة للمطار  ،وا�ستخدام هذا النظام �أك�سب
الطالب احرتافية الف�صل بني الطائرات و�إظهار براعة هذه املهنة ( املراقبة اجلوية ) وخلق جو من التناف�س والإبداع بني املراقبني اجلويني
يف ان�سياب احلركة اجلوية مع الأخذ يف االعتبار املحافظة على عن�صر ال�سالمة .
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الدبلوم العالي (نظام الثالث السنوات)

ب ـ ــد�أ مـركـ ــز تـدريـ ــب خــدمـ ــات املــالحـ ــة الـجــوي ـ ــة تـطـبـي ـ ــق بـرنــام ــج الــدبـلــوم الـعــالـ ــي ( نظام الثالث ال�سنوات ) على
النحو التايل :
 املراقبة اجلوية عام 2010م �صيانة الأجهزة املالحية 2011مآلية تطبيق برنامج الدبلوم العالي :

يطبق برنامج الدبلوم العايل بنظام املجموعات املجموعة الواحدة (  ) 12طالبا وهي �سعة الدورة عليه مت ت�صميم جميع مواقع التدريب (
املعامل الت�شبيهية ) ومعمل التعليم الذاتي (  )CBTبالإ�ضافة للف�صول الدرا�سية �سعة الف�صل (  ) 12طالب وتخ�صي�ص حمطة لكل طالب .
ت�ستغرق املجموعة الواحدة يف درا�سة كل تخ�ص�ص ف�صلني درا�سيني ( � ) 20أ�سبوع ومن ثم تنقل �إىل الف�صل الأخر وبعدها تبد�أ جمموعة
�أخرى جديدة الدرا�سة .

األجهزة المالحية :

تتوفر بالأكادميية �سل�سلة من الأجهزة املالحية مطابقة للأجهزة املوجودة يف خمتلف مطارات اململكة جلميع التخ�ص�صات الفنية  ،وذلك
بهدف ربط التدريب الأكادميي بالتدريب الت�شغيلي وتفعيل التدريب على ر�أ�س العمل �أثناء الدرا�سة بالأكادميية .

� ) 1أجهزة امل�ساعدات املالحية ( ) NAVAIDS
�أجهزة الهبوط الآيل .ILS
�أجهزة الإر�شاد املالحي .TACAN / VOR
�أجهزة قيا�س امل�سافة . DME

� ) 2أجهزة االت�صاالت ( ) COMMS

�أجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية . Radio
مفاتيح االت�صاالت ال�صوتية .vcss

� ) 3أجهزة معاجلة البيانات ( ) DATA PROCESSOR
�أجهزة الكمبيوتر PC
ال�شبكات Networks

� ) 4أجهزة الرادار RADAR

�أجهزة الرادار االبتدائي PSR
�أجهزة الرادار الثانوي MSSR
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إحصائيـات

العام
2010
2011
2012
املجموع
املجموع العام

التدريب الأ�سا�سي
التدريب التطويري واملتقدم للفنيني
دبلوم عايل ( نظام الثالث �سنوات )
فنيي �صيانة
مراقبة جوية
253
ــــــ
30
129
12
24
116
12
24
498
24
78
498
102
املجموع الكلي  600 :متدرب  /طالب

مميزات الدبلوم العالي للمراقبة الجوية.

�أهداف الدبلوم العايل :
 يدر�س الطالب جميع تخ�ص�صات املراقبة اجلوية ( برج  ،رادار  ،منطقة ) . التدريب على ر�أ�س العمل باملطار بعد االنتهاء من درا�سة كل تخ�ص�ص . ربط التدريب الت�شغيلي بالتدريب الأكادميي . حتقيق مهارات اللغة ( امل�ستوى الرابع ) كمتطلب دويل قبل التخرج . �إ�ضافـة برنامـج �إداري بالدبلـوم لإعـداد الطالـب للتعامـل مع احلياة العملية �إداري ًا ( �أخالقيات املهنة  ،املخاطر الب�شرية  ،مهاراتاالت�صال  ،التعامل مع الآخرين )
النتائج التي حققها الدبلوم العايل للمراقبة اجلوية :
 حقق الربنامج ن�سبة جناح ٪ 100 جميع اخلريجني م�ؤهلني للعمل بجميع التخ�ص�صات مبطارات اململكة عقد تخ�ص�ص مراقبة املنطقة بالرادار لأول مرة باململكة وهذا �سيلغي الإبتعاث اخلارجي بـرنـامــج الـدبـل ــوم الـعــالــي يـ�ؤهـ ــل الأكــادي ـمـي ــة لـلخـ ــروج �إلــى الـتـنــاف�سـيــة باملنطقــة �إعطاء املرونة يف تعيني اخلريجني  ،و�سهولة تنقل املراقب اجلوي من مطار �إىل �آخر ح�سب خطة التدريب لهذا العام 2012م.خريجوا الدبلوم العالي :

املراقبـ ــة اجل ــوي ــة :
 مت تخريج عدد (  ) 30مراقبا جويا على دفعتني بدرجة الدبلوم العايل هذا العام  2012م . يتخرج �سنوي ًا (  ) 24مراقبا جويا بدرجة الدبلوم العايل  ،وهناك خطــة لرف ــع �أعداد اخلريجني تدريجي ًا �إىل (  ) 36خريج �سنوي ًا ومنثــم �إل ــى (  ) 48خريج �سنوي ًا بعد اكتمال منظومة املعامل الت�شبيهية للتدريب .
فنيي ال�صيانـ ــة :
 �سوف تتخرج �أول دفعة من فنيي ال�صيانة وعددهم (  ) 12فني �صيانة هذا العام  2012م بدرجة الدبلوم العايل . �سوف يتخرج �سنوي ًا عدد (  ) 12فني �صيانة بدرجة الدبلوم العايل  ،وهناك خطة لرفع �أعداد اخلريجني �إىل (  ) 24فني �صيانة �سنوي ًاح�سب احلاجة .
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إنجازات مركز تدريب خدمات المــالحة الجوية ( المراقبة الجوية  ،صيانة األجهزة المالحية ) (  2010حتى 2012م )

العام
2010
2011
2012
املجموع

نـ ــوع ـيـ ـ ــة الـت ــدريـ ـ ـ ــب
نـ ــوع ـيـ ـ ــة الـت ــدريـ ـ ـ ــب
الدورات التطويرية
الربنامج الأ�سا�سي
الدورات التطويرية
الربنامج الأ�سا�سي
لفنيي ال�صيانة
للمراقبني اجلويني ل�صيانة الأجهزة املالحية
للمراقبة اجلوية
236
ــــــــــــ
17
(  ) 36طالب دبلوم فني
129
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
135
(  ) 12طالب دبلوم عايل
30
(  ) 30طالب دبلوم عايل
(  ) 500متدرب
(  ) 12طالب
(  ) 47متدرب
(  ) 66طالب
(  ) 547متدربا
(  ) 78طالبا
املج ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــوع الـ ـ ـعـ ـ ـ ــام 6 2 5
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ابتعث مدربيه ألعرق جامعات أمريكا :

مركز اإلطفاء واإلنقاذ يعزز برامجه بأحدث
تقنية وأهم محاكيات
عملت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين على ت�أهيل مدربي مركز
تدريب خدمات الإطفاء والإنقاذ يف جامعة � Texas A&Mإحدى �أعرق
اجلامعات املتخ�ص�صة بالواليات املتحــدة الأمريكية  ،بالإ�ضافة �إىل تطوير
وحتديث برامج التدريب الأ�سا�سي والتطويري ،وتقدمي دورات تدريبية
جديدة وفق ـاً للمتطلبات الدولية وذلك من خالل م�شروع تطوير التدريب
الفني بالتعاون مع �شركة تالي�س الفرن�سية والذي مت اعتماده مبوجب
موافقة املقام ال�سامي الكرمي رقم  /5881م ب بتاريخ  1430/6/29هـ.
ويعد مركز تدريب خدمات الإطفاء والإنقاذ من �أحد �أهم مراكز الأكادميية
لأن مهامه تعنى ب�إعداد وتنفيذ برامج تدريب تطويرية جديدة ملن�سوبي
خدمات الإطفاء والإنقاذ يف الهيئة وذلك لتحقيق �أهداف الهيئة �ضمن
عملية التحديث  ،وي�ضع املركز ال�سيا�سات الفنية والتدريبية للتعامل مع
املواد اخلطرة وفق املتطلبات الدولية ،و توفري برامج تدريب دائمة على
�أعمال الإنقاذ ومكافحة احلرائق.
كما يعمل مركز تدريب الإطفاء والإنقاذ على �إعداد وتنفيذ برامج تدريب
يتم ت�سويقها جلهات خارج الهيئة و تقدمي برامج ذات جودة عالية تتوافق
مع متطلبات املنظمات الدولية ذات العالقة .و ر�سم معايري ترفع كفاءة
الأداء بوحدات الإطفاء مبطارات اململكة والإ�شراف على تنفيذها .
وبجانب مهامه التدريبية والتطويرية يقوم املركز وبفعالية بتنفيذ برنامج
( دبلوم �إطفاء مدته الدرا�سية � 3أعوام ) وبرنامج ( دبلوم �إطفاء و�إنقاذ ملدة
عامني درا�سيني).
46

47

تحديث مناطق التدريب العملي

مت مبوجب خطة تطوير التدريب الفني بالتعاون مع �شركة
(تالي�س الفرن�سية) املرحلة الثانية .حتديت مناطق التدريب
العملي باملركز وذلك ب�إن�شاء بف�صول درا�سية مبنطقة التدريب
العملي بالإ�ضافة توريد وتركيب م�شبهات حريق ومركز
للمراقبة وال�سيطرة.

مشروع تطوير التدريب الفني يزيد من جودة مخرجات المركز

الفصول الدراسية بمنطقة التدريب العملي

مت �إن�شاء مبنى يحتوي على مهجع عربة �إطفاء و�إنقاذ ،حمامات
ومراو�ش وغرف لتبديل مالب�س املتدربني بالإ�ضافة �إىل ف�صلني
ل�شرح التمارين املطلوب قبل بدء التدريب ومراجعة وتقومي
التدريب بعد االنتهاء من تنفيذه.
مجسم تشبيهي لطائرة من حجم 747

مت توريد وتركيب ج�سم ت�شبيهي لطائرة من نوع  747لغر�ض
�إجراء متارين على �أعمال الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات
املختلفة
مجسم تشبيهي لمجمع صناعي

مت توريد وتركيب جم�سم ملجمع �صناعي لغر�ض �إجراء متارين
احلريق احلية على �أعمال الإنقاذ ومكافحة حرائق لوحدات
ال�صناعية املختلفة
مركز للمراقبة والسيطرة

مت �إن�شاء مبنى لإدارة ومراقبة على متارين احلريق احلية
بالطائرة واملجمع ال�صناعي
تحديث عربات اإلطفاء واإلنقاذ

مت مبوجب خطة تطوير التدريب الفني بالتعاون مع �شركة
(تالي�س الفرن�سية) املرحلة الثانية .حتديت مناطق التدريب
العملي باملركز وذلك ب�إن�شاء بف�صول درا�سية مبنطقة التدريب
العملي بالإ�ضافة توريد وتركيب م�شبهات حريق ومركز
للمراقبة وال�سيطرة.
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التخصصات المكونة للدبلوم العالي:

( نظام الثالث ال�سنوات)
يتكون برنامج الدبلوم العايل للإطفاء من جمموعة من الدورات التدريبية التي تغطي التخ�ص�صات الآتية:
•تخ�ص�ص مكافحة حرائق الطائرات
• تخ�ص�ص مكافحة حرائق املباين واملن�شات ال�صناعية
•تخ�ص�ص التعامل مع املواد اخلطرة
مكونات بعض الحقائب التدريبية الخاصة بدورات الدبلوم العالي

•كتيب الن�شاط
•مر�شد املدرب
•مذكرات املتدرب
•العر�ض التقدمي للمنهج (الدر�س)
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م .ثامر كتوعة معلقا على التجيهزات الضخمة التي تم إنشائها

أعمال البنية األساسية إضافة غير
مسبوقة تدعم برامج األكاديمية

�أكد املهند�س ثامر ه�شام كتوعة �أن م�شروع
�أعمال البنية الأ�سا�سية �ضمن عقد تنفيذ
التطوير الفني (املرحلة الثانية) يعد �إ�ضافة
غري م�سبوقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط من حيث
احلجم و طبيعة العمل ،م�ؤكدا �أن هذا امل�شروع
يتناغم مع النه�ضة التي ي�شهدها قطاع الطريان
املدين باململكة العربية ال�سعودية .م�شريا �إىل
�أن املركز يقوم بتدريب فرق الإطفاء و الإنقاذ
على من�صة املحاكاة و جم�سم الطائرة(بوينج
)747و فق �أ�ساليب الإطفاء و الإخالء املبنية
على الأ�س�س العلمية و التقنية احلديثة املطابقة للمعايري العاملية  .و تقع املن�ش�أة يف حدود مركز التدريب و �إدارة الإطفاء التابع لهيئة الطريان املدين
مبطار امللك عبدالعزيز الدويل .و�أ�ضاف " من�صة املحاكاة تعترب احد العنا�صر الرئي�سية للم�شروع حيث ا�ستغرق ت�صميمها و تنفيذها قرابة ال�سبعة
ا�شهر.وقد مت بناء املن�صة من اخلر�سانة امل�سلحة على م�ساحة 800م 2و �سماكة � 35سم  .و مت ت�صميم الأ�سا�س بطريقة علمية مدرو�سة ت�سمح للمن�صة
بتحمل الأوزان الأ�سا�سية و الإ�ضافية على اخلرباء املخت�صني بذلك و حتت �إ�شراف الإدارة الهند�سية باملطارات الداخلية .و يوجد �أ�سفل املن�صة قنوات
لت�صريف و متديد امل�شبه باملاء و تت�صل هذه القنوات باخلزانات اخلا�صة بامل�شبه ,كما يوجد ا�سفل املن�صة و لكن مب�ستوى اعلى من م�ستوى االنانبيب
كيابل لتو�صيل امل�شبه بغرفة التحكم " .ومت �صب اخلر�سانة امل�سلحة بخطوات عمل معينة جتنبا حلدوث الت�شققات كما مت بعد ذلك معاجلة الفوا�صل
مبواد خر�سانية ت�صل ذات مقاومة ك�سر ت�صل �إىل  . " MPA 60وعن عن وحدة حماكاة �إطفاء الطائرة قال املهند�س ثامر كتوعة " هو عبارة
عن جم�سم لطائرة بوينغ  747كاملة و لكن مع اختلف بع�ض الأبعاد و هو م�صنوع من  ، Stan steelيحتوي املج�سم من الداخل على مق�صورة مقاعد
درجة اوىل و مق�صورة درجة رجال الأعمال و مق�صورة مقاعد الدرجة ال�سياحية كما يحتوي على املمرات املوجودة داخل الطائرة و خمرج للطوارئ
بالإ�ضافة �إىل دواليب التخزين املوجودة فوق كل مقعد � ،أما من اخلارج يحتوي كل جناح عل �شكل خمتلف من املحركات ليتم تدريب املتدريبني
على جميع �أنواع املحركات .و مت تزويد امل�شبه بانابيب املياة لتربيد امل�شبه قبل البدء يف �إ�شعال امل�شبه بالكريو�سني �أو الغاز"  .و�أو�ضح كتوعة �أنه قد
مت االنتهاء من ان�شاء مبنى االجتماعات و تغري املالب�س على م�ساحة 174م 2يحتوي على ف�صلني درا�سيني جمهزين ب�أحدث التمديدات اخلا�صة
بالطرق التعليمية ومت ت�شييد مبنى التحكم املكون من طابقني م�ساحة كل طابق 25م, 2كما جتهيز وحدة حماكاة النار ال�صناعية والطريق الإ�سفلتي
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 1432هـ

م�سمى الدورة

التدريب الأ�سا�سي
عدد الدورات

عدد اخلريجني

دبلوم �إطفاء و�إنقاذ

1

20

اجلهات امل�ستفيدة
موظفو الإطفاء والإنقاذ بالهيئة العامة للطريان املدين

التدريب التطويري
م�سمى الدورة عدد الدورات عدد اخلريجني
برنامج التدريب
319
30
التطويري

إحصاء بدورات التدريب األساسي والتطويري التي تم تنفيذها
 1431هـ

م�سمى الدورة

التدريب الأ�سا�سي
عدد الدورات

عدد اخلريجني

دبلوم �إطفاء و�إنقاذ

4

63

اجلهات امل�ستفيدة
موظفو الإطفاء والإنقاذ بالهيئة العامة للطريان املدين
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التدريب التطويري
م�سمى الدورة عدد الدورات عدد اخلريجني
برنامج التدريب
67
5
التطويري
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 1433هـ

م�سمى الدورة

التدريب الأ�سا�سي
عدد الدورات

عدد اخلريجني

الدبلوم العايل

4

78

اجلهات امل�ستفيدة
موظفو الإطفاء والإنقاذ بالهيئة العامة للطريان املدين
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التدريب التطويري
م�سمى الدورة عدد الدورات عدد اخلريجني
برنامج التدريب
584
40
التطويري

55

مركز تدريب أمن الطيران يحقق أرقاما متزايدة
في عدد المستفيدين:

 3841مستفيدا في المطارات الدولية
واإلقليمية و  8جهات حكومية وأهلية
جنح مركز تدريب �أمن الطريان الذي يعنى بتدر يب الوحدات
الأمنية واملدنية العاملة يف املطارات الدولية والإقليمية
واملحلية على �أحدث الأ�ساليب الأمنية،يف ترجمة خطط
و�أهداف الأكادميية ال�سعودية للطرياناملدين ب�إقامة برامج
ودورات تدريبية مكثفةا�ستفاد منها3814متدربا ،مل يقت�صروا
على موظفي الهيئة العامة للطريان املدين بل �شملت اجلهات
امل�ستفيدة �أكرث من  6جهات حكومية .ويعتمد مركز تدريب
�أمن الطريان على �أحدث الأ�ساليب الأمنية املو�صى بها من
منظمة الطريان املدين( الأيكاو ) التي ت�ضمن �أمن الركاب
والب�ضائع والعاملني يف املطارات من �أفعال التدخل غري
امل�شروع كما �أن املركز ي�سعى لأن يكون �أحد مراكز التدريب
الدويل املعتمد من منظمة الطريان املدين الدويل .ويهدف
مركز �أمن الطريان الذي �أن�شئ عام 2008م �إىل تدريب وت�أهيل
العاملني يف املطارات املحلية والدولية والقطاعات ذات
العالقة ب�أمن الطريان ،وتنفيذ الربامج التدريبية يف جمال
القوانني امللزمة املتعلقة ب�أمن الطريان املدين  ،بالإ�ضافة
�إىلتقدمي اخلدمات التدريبية يف جمال النقل اجلوي وفق
املتطلبات الدولية ووفقا للربنامج الوطني لأمن الطريان.
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وجاء �إن�شاء مركز تدريب �أمن الطريان انطالقا من م�سئوليات الهيئة العامة للطريان املدين الوارده يف نظام الطريان املدين وتلبية
ملتطلبات منظمة الطريان املدين الدويل ( الأيكاو ) تنفيذا ملا جاء يف امللحق ال�سابع ع�شر التفاقية الطريان املدين ANNEX 17
الذي ق�ضى مبا يلي:
ـ التو�صية  « 7/1/3يجب على كل دولة متعاقدة �أن تلزم ال�سلطة املخت�صة ب�أن تكفل �إعداد وتنفيذ برامج التدريب لت�أمني فاعلية
برناجمها الوطني لأمن الطريان املدين ويجب �أن تت�ضمن برامج التدريب هذه تدريب موظفي �أمن الطريان املدين يف جمال الأداء
الب�شري »
ـ القاعدة « 2/4/3يجب على كل دولة متعاقدة �أن تكفل تدريب الأ�شخا�ص الذين ينفذون �ضوابط الأمن تدريبا وافيا ميتعهم
بجميع القدرات الالزمة لأداء واجباتهم و�إم�ساك �سجالت مالئمة ب�ش�أنهم ويجب و�ضع قواعد الأداء ذات ال�صلة و�إجراء تقييم
�أويل ودوري للتحقق من مراعاة هذه القواعد»
ـ القاعدة  « 3/4/3يجب على كل دولة متعاقدة �أن تكفل ترخي�ص الأ�شخا�ص الذيـن يقومون بعمليات الك�شف الأمني وفقا ملتطلبات
برناجمها الوطني لأمن الطريان املدين».
 - 2دورات مركز تدريب أمن الطيران

• دورة �أ�سا�سيات �أمن املطارات .
• دورة املفت�شني واملراقبني الأمنيني .
• دورة �إدارة الأزمات .
• دورة �إدارة �أمن املطار .
• دورة �أمن ال�شحن والربيد .
• دورة �إدارة �أمن �شركات الطريان .
• دورة �أمن التموين .
• دورة تدريب مدربي �أمن الطريان .
• دورة م�شريف الأمن .
• دورة العمل على �أجهزة التفتي�ش .
 .دورة الفح�ص والتفتي�ش االمني

 9جهات أمنية ومدنية تستفيد من برامج
مركز أمن الطيران

• وزارة الدفاع والطريان
• اجلوازات العامة.
• القوات اجلوية (امن املطار).
• قوات الأمن اخلا�صة
• اال�ستخبارات العامة
• م�صلحة اجلمارك العامة
• الهيئة العامة للطريان املدين
• وكاالت ال�شحن املعتمدة
• �شركات الطريان

ترخص مدربي مركز أمن الطيران دوليا
الحكومة البريطانية
ّ

أجهزة ومعامل تدريبية متقدمة تدعم برامج مركز أمن الطيران

يدعم مركز تدريب �أمن الطريان براجمه التدريبية مبعدات ومعامل عديدة:
أ  -المعدات :

 جهاز ك�شف بالأ�شعة ال�سينية للك�شف على الأمتعة املحمولة  - .جهاز ك�شف بالأ�شعة ال�سينية للك�شف على الأمتعة املوزونةوال�شحن اجلوي
 -بوابة الك�شف عن املعادن بالإ�ضافة �إىل جهاز يدوي للك�شف عن املعادن

ب  -المعامل :

مت جتهيز معملني ت�شبيهيني لأجهزة الك�شف بالأ�شعة ال�سينية يف �شهر �أكتوبر من عام  2010ومتت �إ�ضافة (� )8أجهزة ت�شبيهيه
لتفتي�ش الأمتعة املحمولة بالإ�ضافة جلهاز املدرب وعدد (� )8أجهزة ت�شبيهيه لتفتي�ش ال�شحن اجلوي والتموين بالإ�ضافة جلهاز
املدرب .
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حر�ص ًا من الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ب�أن يكون املدربون م�ؤهلني وذوي كفاءة عالية وخربة جيدة ومرخ�صني دولي ًا،
فقد قامت با�ستقطاب وتوظيف عدد من مدربي �أمن الطريان  ،وقامت بالتعاون مع �شركة تالي�س الفرن�سية بتوقيع اتفاقية تطوير
وتدريب مدربي �أمن املطارات يف فرن�سا وقد مت تدريبهم على �أحدث الأجهزة والأ�ساليب والت�شريعات الدولية املتبعة يف تدريب
حت�صل جميع مدربي مركز تدريب �أمن الطريان على رخ�صة مدرب �أمن
مدربي �أمن املطارات ملدة (� )16أ�سبوع ًا يف فرن�سا  ،كما ّ
طريان معتمدة من قبل احلكومة الربيطانية (وزارة النقل) بعد �أن اجتازوا دورة تدريب مدربني �أمن الطريان والتي عقدت حتت
�إ�شراف احلكومة الربيطانية .
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إحصائية عدد الدورات والمتدربين لمركز أمن الطيران

�أ�سم الدورة
�أ�سا�سيات �أمن املطارات
مواد خطرة
العمل على �أجهزة
التفتي�ش
الفح�ص والتفتي�ش الأمني
�أمن ال�شحن والربيد
العمل على �أجهزة
التفتي�ش لل�شحن
والتموين
ال�شركات الأمنية
�أمن التموين
املجموع الكلي
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الدورات املتدربون الدورات املتدربون الدورات املتدربون الدورات املتدربون
لعام
لعام
لعام
لعام
لعام
لعام
لعام
لعام
2012 2012 2011 2011
2010
2010
2009 2009
340
14
1036
41
68
4
78
4
348
16
1045
28
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ

�إجمايل �إجمايل
الدورات املتدربني
63
44

1522
1393

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

14

274

21

406

35

680

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
3

ــــ
43

18
ــــ

264
ــــ

12
3

264
43

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

3

43

ــــ

ــــ

3

43

ــــ
ــــ
4

ــــ
ــــ
78

ــــ
ــــ
4

ــــ
ــــ
68

2
ــــ
91

38
ــــ
2479

1
2
56

18
41
1189

3
2
155

56
41
3814
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رغم مرور  3سنوات فقط على تدشينه :

 536مستفيدا يوثقون النقلة التي
أحدثها مركز تدريب تشغيل المطارات
وسالمة الطيران
ا�ستفاد  536متدربا وخريجا من الربامج التي نفذها مركز
تدريب ت�شغيل املطارات و�سالمة الطريان الذي يعد �أحدث
مراكز التدريب يف الأكادميية لكونه افتتح يف عام 2010م،
ويعترب دوره مكم ً
ال لدور الأكادميية ال�سعودية للطريان
املدين وعن�صراً رئي�سياً ي�ساعدها على القيام مب�س�ؤوليتها
ال�سيما و�أن براجمه تقوم على تطوير مهارات املتدربني
ورفع كفاءاتهم املعرفية وتطوير خرباتهم واالرتقاء
مب�ستوى �أدائهم �إىل الأف�ضل وحتقيق التوا�صل ومواكبة
امل�ستجدات العاملية للموظفني على ر�أ�س العمل  ،ويقوم
املركز �أي�ضا بتنفيذ برنامج الدبلوم العايل تخ�ص�ص �سالمة
ت�شغيل املطارات ومدته ثالث �سنوات حلاملي �شهادة الثانوية
العامة ( علمي ) لتوفري �أيدي عاملة م�ؤهلة ومتخ�ص�صة يف
هذا اجلانب ب�صورة م�ستمرة.

�صالة القدوم مبطار الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال
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باملعارف العملية والتدريب املالئم للوظائف التخ�ص�صية وتطبيق النظم الت�شغيلية احلديثة على مدار ثالث �سنوات وهي املدة
الدرا�سية املحددة حل�صول الطالب على �شهادة الدبلوم.
ويقوم املركز ب�إعداد خطة تدريبية �سنوية بناء على االحتياجات الداعمة لعمليات الت�شغيل باملطارات يتم خاللها عقد دورات
تدريبية باملركز ،و متتاز خطط املركز مبرونتها وقدرتها على تتبع االحتياجات واخلطط التطويرية املنا�سبة لعمليات ت�شغيل
املطارات و�سالمة الطريان املدين يف املطارات ويف �أجواء اململكة العربية ال�سعودية.
الدورات التدريبية التطويرية:

قام املركز بتنفيذ عدد ( )12دورة خالل عام 2011م كما هو مو�ضح يف اجلدول ( )1-1وكان عدد امل�ستفيدين من هذه الدورات
( )181موظفا على ر�أ�س العمل من من�سوبي قطاعات الهيئة العامة للطريان املدين .

و متكن مركز تدريب ت�شغيل املطارات و�سالمة الطريان رغم املدة الق�صرية على �إن�شاءه من حتقيق الأهداف التي ر�سمتها اخلطط
املو�ضوعة من القائمني على الأكادميية ب�إقامة دورات تخ�ص�صية ق�صرية للعاملني ب�أق�سام ت�شغيل املطارات و�سالمتها لتطوير
قدراتهم الت�شغيلية ومنحهم الرخ�ص الالزمة ملمار�سة مهامهم ب�صورة حتقق املتطلب الدويل ،وجنح املركز من خالل ذلك يف
تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من براجمه التطويرية التدريبية املتخ�ص�صة التي �شملت من�سوبي الهيئة العامة للطريان املدين ممثلة
يف املطارات الدولية و املطارات الداخلية ،وقطاع خدمات املالحة اجلوية ،وقطاع ال�سالمة والرتاخي�ص االقت�صادية بجانب بع�ض
�شركات الطريان ،كما �أن املركزوقف على متابعة الربامج التدريبية للعاملني يف �أق�سام ت�شغيل املطارات و�سالمة الطريان ل�ضمان
تطوير قدراتهم الت�شغيلية ومنحهم الرخ�ص الالزمة ملمار�سة مهامهم ب�صورة تتوافق مع الأنظمة واملعايري الدولية.
وبالإ�ضافة �إىل دوره التدريبي والتطويري للموظفني على ر �أ �س العمل ،بد�أ مركز تدريب ت�شغيل املطارات و �سالمة الطريان العمل
على تخريج احلملة الأوىل لدبلوم �سالمة وت�شغيل املطارات بعد ا�ستقطابه خريجي الثانوية العامة (علوم طبيعية) ،وتزودهم
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ا�سم الدورة

عدد مرات عقدها

مدتها

عدد احلا�ضرين

نظام �إدارة �سالمة الطريان
�أ�سا�سيات �سالمة ت�شغيل املطارات
�إدارة ال�صاالت و�ساحة املطار
تقنيات التدريب
دورة مفت�شي �سالمة املطارات
�إجمايل عدد الدورات

4
3
2
1
2

�أ�سبوعان
� 3أ�سابيع
�أ�سبوعان
�أ�سبوعان
� 3أ�سابيع
�إجمايل عدد امل�ستفيدين

74
46
30
20
11
181

 12دورة
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برنامج الدبلوم العالي :

حر�ص ًا من الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ممثل ًة مبركز تدريب ت�شغيل املطارات و �سالمة الطريان على توفري القوى العاملة
املدربة تدريب تقني عايل اجلودة يف تخ�ص�ص ت�شغيل و �سالمة املطارات و تلبية الحتياج بع�ض اجلهات بهذا اجلانب و ال�ستمرار
عمليات ت�شغيل املطارات و �سالمتها ب�صورة م�ستمرة بد�أ املركز العمل على تنفيذ برنامج الدبلوم العايل لهذا التخ�ص�ص بعد توفري
كافة املتطلبات و التجهيزات التي تكفل تقدمي �أف�ضل املخرجات.
الخطط التدريبية للدورات

تأهيل المدربين:

مطار مدينة جنران

حر�ص ًا من الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين على تطوير �أداء العمل مبختلف مراكزها و �إميان ًا منها ب�أن املدربني ميثلون الرثوة
احلقيقية و الثمينة لها لال�ستمرار يف �إداء واجباتها و براجمها التدريبية ب�أ�سلوب �أكادميي متطور وعايل اجلودة يواكب التقدم
املتطرد يف قطاع النقل اجلوي قام املركز با�ستقطاب �سبعة �سعوديني من من�سوبي الهيئة العامة للطريان املدين يحملون دبلوم
تخ�ص�صي يف املجاالت التي لها عالقة بجوانب ال�سالمة و الت�شغيل يف املطارات و مت اختيارهم بعناية فائقة للعمل كمدربني باملركز
بعد �إكمالهم للربنامج التدريبي الت�أهيلي الذي �أ�شتمل على ( )3مراحل ت�ستوعب الآتي :
•التدريب الخارجي :

حيث مت �إحلاقهم بربنامج تدريبي خا�ص بت�أهيل املدربني ملدة (� )4أ�شهر بالتعاون مع جامعة تالي�س بفرن�سا  ،ومت االنتهاء من
الربنامج يف الربع الثالث من عام 2011م.

•التدريب الداخلي :

مت �إعداد خطة تدريبية لتنفيذ هذه املرحلة ا�شتملت على الدورات التالية :
دورة خا�صة باحلا�سب الآيل-.
دورة تقنيات التدري�س.دورة متقدمة يف اللغة الإجنليزية التقنية-.
و�سوف يتم االنتهاء من تنفيذ املرحلة نهاية عام 2012م
•التدريب على رأس العمل:

مزاملة املدربني اجلدد للمدربني الرئي�سيني باملركز يف تنفيذ الدورات التدريبية التي ينفذها املركز لإك�سابهم مزيد من اخلربات
يف �أ�ساليب التدريب وطرق التدري�س و منحهم الفر�صة تدريجي ًا يف امل�شاركة يف �إلقاء املحا�ضرات التدريبية ب�إ�شراف املدربني
الرئي�سيني.
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ا�سم الدورة

مدتها

عدد مرات عقدها

نظام �إدارة �سالمة الطريان
التدقيق الداخلي
�أ�سا�سيات �سالمة ت�شغيل املطارات
�إدارة ال�صاالت و�ساحة املطار
العوامل الب�شرية
تقنيات التدريب
تقنيات االختبارات
التدريب على ر�أ�س العمل

�أ�سبوعان
�أ�سبوعان
� 3أ�سابيع
�أ�سبوعان
�أ�سبوعان
�3أ�سابيع
� 3أ�سابيع
�أ�سبوعان

3
2
3
2
1
2
2
2

المستفيدون من التدريب من برامج مركز تشغيل المطارات وسالمة الطيران للعام الجاري

م
1
2
3
4
5
�إجمايل عدد امل�ستفيدين

الدورة

عدد احلا�ضرين

�أنظمة �إدارة ال�سالمة
�أ�سا�سيات �سالمة وت�شغيل املطارات
دورة التدريب على ر�أ�س العمل
�إدارة ال�صاالت و�ساحات املطار
�إعداد املدربني

19
27
5
9
11
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العدد الكلي للمستفيدين من التدريب خالل الثالث السنوات الماضية

العام
2010
2011
2012

امل�ستفيدون
205
181
150
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التدريب الجوي المتقدم  ..دعامة قوية لبرامج األكاديمية

بعض أدلة منظمة الطيران المدني الدولي المعمول بها باألكاديمية

�شرعت منظمة الطريان املدين الدويل ( )ICAOب�إطالق برنامج التدريب اجلوي املتقدم � TRAINAIR PLUSإىل الدول
الأع�ضاء يف الربنامج ومن �ضمنهم الهيئة العامة للطريان املدين .
و ي�شتمل الربنامج حتديث و تطوير منهجية �أكرث فعالية وب�إطار ع�ضوية جديدة للربنامج ل�ضمان �أعلى معايري التدريب املهني
للطريان املدين لتتواكب مع التطور ال�سريع الحتياجات �صناعة الطريان املدين.
و هدف الربنامج هو حت�سني �سالمة وكفاءة النقل اجلوي من خالل �إن�شاء ور�صد م�ستويات عالية من التدريب و رفع كفاءة موظفي
الطريان على �أ�سا�س موحد يف جميع �أنحاء العامل وبطريقة فعالة من حيث التكلفة بالإ�ضافة �إىل بناء برنامج ي�ستخدم منهجية
موحدة لتطوير الدورات املتخ�ص�صة يف الطريان املدين ونظام تبادل احلقائب التدريبية بني الدول الأع�ضاء يف الربنامج.
و يقدم برنامج منظمة الطريان املدين الدويل  TRAINAIR PLUSالدعم ملراكز التدريب املتخ�ص�صة يف الطريان املدين
باخلربة التقنية ،واملوارد ،والرقابة النوعية �ضمن �شبكة من مراكزالتدريب املعتمدة يف الربنامج .
وأهداف البرنامج تتلخص باالتي:

 تب�سيط وت�سهيل تنفيذ وتطوير منهجية التدريب امل�ستخدمة لتطوير احلقائب التدريبية يف برامج تدريبية موحدة.)Standardized Training Packages
 تن�سيق وتوفري الدعم التقني لتطوير احلقائب التدريبية .STP مراقبة اجلودة يف جميع مراحل تطوير احلقيبة التدريبية . STP التعاون و تبادل احلقائب التدريبية مع الدول االع�ضاء �ضمن �شبكة النظام الدويل املطبقة.وميكن الربنامج الدول االع�ضاء من الو�صول �إىل �أي حقائب تدريبية �أعدت من قبل الأع�ضاء و تكييفها لتلبية الظروف املحلية .و
�سيكون لديهم �أي�ضا �إمكانية الو�صول �إىل احلقائب التدريبية املعدة من قبل ال�شركات الأع�ضاء.
و ميكن للأع�ضاء الرتقية التدريجية ملناهجها الدرا�سية من خالل تطبيق منهجية  . TRAINAIR PLUSويوفر الربنامج
منتدى يدعم التعاون فيما بني الدول املتعاقدة وتبادل �أف�ضل املمار�سات التدريبة .و�سيمكن الأع�ضاء من امل�شاركة يف جميع
الأحداث للربنامج ف�ضال عن غريها من الأن�شطة ذات ال�صلة يف منظمة الطريان املدين الدويل.
وي�ستند برنامج  TRAINAIR PLUSا�ستخدام منهجية موحدة للتدريب وتطوير جمموعة دورات دولية من الدورات التدريبية
و �إن�شاء �شبكة التبادل الدويل وبا�ستخدام املراجع و الوثائق الدولية املتخ�ص�صة يف �صناعة الطريان املدين:
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(STP
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عززت برامجها التدريبية بأجهزة غالبيتها ألول مرة تدخل الشرق األوسط :

األجهزة التشبيهية في األكاديمية  ..نقلة نوعية
تحاكي الدول المتقدمة في عالم الطيران
دعمت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ،التابعة للهيئة العامة
للطريان املدين براجمها التدريبية ب�أجهزة ت�شبيهيه تعد غالبيتها
الأوىل من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط لدعم معامل مراكز
التدريب التابعة للأكادميية اخلا�صة باملراقبة اجلوية و�أمن
الطريان والتدريب الأ�سا�سي و�صيانة الأجهزة و الطفاء و االنقاذ
وكافة تخ�ص�صاتها الفرعية التي ت�شمل الأجهزة املالحية – �أجهزة
الرادار – االت�صاالت – �أجهزة معاجلة البيانات.
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تكنولوجيا عصرية تدعم التواصل بين الطالب والمتدربين وهيئة التدريس:

نظام " "Blackboardيدير العملية التعليمية
اإللكترونية لألكاديمية
وك�شف رئي�س الأكادميية الدكتور حممد بن �أنور نويالتي �أن هذه الأجهزة مت تركيبها يف املباين اجلديدة للأكادميية  ،م�شريا �إىل
�أن بع�ض تلك الأجهزة ال يتوفر �سوى يف الدول املتقدمة يف عامل الطريان وتعد جزء من منظومة متكاملة للتحديث وتوطني التدريب
احلديث يف جمال الطريان الذي ي�شمل �أي�ضا ت�أهيل املدربني ال�سعوديني يف الأكادمييات الفرن�سية والأمريكية واعتماد املناهج
احلديثة.
و�أو�ضح د نويالتي �أن الأجهزة الت�شبيهية التي مت توفريها تخت�ص يف حماكاة واقع الطريان ،ويعد الهدف الأ�سا�سي من توفريها هو
تعزيز برامج الأكادميية التدريبية ودعم املتدربني ب�أحد �أهم و�أحدث التقنيات امل�ستخدمة .و�أ�ضاف " اخلطط والربامج املعمول
بها يف الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ت�ستند على �أ�س�س ومراجع املنظمة الدولية للطريان املدين التي انتهجت م�ؤخرا �سيا�سة
زيارة فرق التدقيق للدول التي ت�أتي حتت مظلة املنظمة الدولية ال�سيما الدول التي لها �أهمية وثقل يف عامل الطريان املدين للت�أكد
من مطابقتة للتدريبات التي تراعي �أنظمتها وحتفظ �أعلى م�ستويات ال�سالمة".على ذات ال�صعيد �أنهى  19متدربا من املطارات
الداخلية والدولية دورة �أ�سا �سيات �أمن املطارات حتت �إ �شراف مركز تدريب �أمن الطريان �أحد مراكز التدريب اخلم�سة التابعة
للأ لكادميية ال�سعودية للطريان املدين.

بد�أت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين بدرا�سة و تطبيق نظام �إدارة التدريب الإلكرتوين الذي ي�ستند على نظام Blackboard

الذي يقوم على �إدارة العملية التعليمية وكافة تعامالت الأكادميية بطريقة الكرتونية على �أحدث تكنولوجيا ع�صرية تواكب
اجلامعات والأكادمييات العاملية وبع�ض اجلامعات ال�سعودية التي اعتمدت م�ؤخرا نظام التدريب الإلكرتوين .
ويبد�أ نظام التدريب الإلكرتوين ب�صفحه الكرتونية على ال�شبكة العنكبوتيه خم�ص�صة ب�أحدث التقنيات للأكادميية ال�سعودية و
تقوم بخدمة الزوار ومتدهم بكافة املعلومات العامة واخلا�صة بالأق�سام ومراكز التدريب و�آلية العمل التي تقوم عليها الأكادميية.
و تتيح ال�صفحة االلكرتونية و املرتبطة بنظام  Blackboardعن طريق قاعدة بيانات تتيح للمتقدم �سهولة ار�سال طلب الت�سجيل
لاللتحاق باالكادميية ومن ثم يتم التعاطي مع الطلبات ب�شكل �آيل و ي�ستوعب فلرتة البيانات املدخله و مطابقتها بال�شروط املطلوبه
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أقسام نظام :Blackboard
• نظام التقارير
ينق�سم نظام  Blackboardالذي تقدمه االكادميية ال�سعودية • �إدارة نظام ف�صول التدريب الدرا�سية
�إىل ق�سمني:
• نظام امل�ؤهالت

 -1نظام البوابة اإللكتروني

• معلومات عامة عن الأكادميية
• �شروط القبول الدرا�سي بالأكادميية
• �أق�سام الأكادميية التدريبية
• املقررات الدرا�سية لأق�سام التدريب
• نظام ت�سجيل الطالب
• الدورات التدريبية للموظفني
• التوا�صل مع الأكادميي
 -2نظام التدريب اإللكتروني

من االكادميية لعمليات القبول و الت�سجيل للدرا�سه و �شروط طلب الدورات املعلنه عنها و اخلا�صه باملوظفني و ار�سال الطلب
بطريقة �آلية.
ومتكن ال�صفحة االلكرتونية املتدربني من امتام عملية القبول والت�سجيل من قبل جميع االطراف املعنني (ق�سم القبول والت�سجيل
 ،اع�ضاء جلان املقابلة ال�شخ�صية  ،عيادة الهيئة الطبية) �إلكرتوني ًا ومتابعة احلالة ،و تو�ضح املواد التي تدر�س مبراكز التدريب
مع وجود و�صف موجز لها لتعريف الطالب بنوعية املواد التي �ستخ�ص�ص له لكل ف�صل درا�سي من مواد ا�سا�سية واختيارية و
تخ�ص�صية مع وجود اعالنات بالدورات اخلا�صه باملوظفني التي �سوف تعقدها االكادميية و معلومات تف�صيلية عن الدورات و
طريقه طلب املوظف حل�ضور الدوره� ،أي�ضا ي�ساهم النظام بربط مواقع التدريب باملطارات الدولية مع بع�ضها البع�ض و ان�شاء
مركز م�ستقل ملركز املعلومات لتقدمي الدعم و اخلدمات اخلا�صه للنظام.
وميثل اعتماد الأكادميية ال�سعودية على التدريب الإلكرتوين نقلة نوعية يف التدريب نظرا ال�ستيعابة كافة ال�ضوابط التي تكفل
حتقيق �أف�ضل خمرجات لكونه يوفر التعامل والتوا�صل الآيل بني الطالب �أو املتدرب وهيئة التدري�س و يقدم املقررات الدرا�سية
واملحتوى العلمي بطريقة الكرتونية منظمة �سهلة الو�صول والإطالع ..
ويقوم التدريب الإلكرتوين الذي يت�ضمن نظام  Blackboardعلى منظومة عمل تكاملية ومكونة من الأنظمة الربجمية والبنية
التحيتة و�أجهزة احلا�سب الآيل.
ويتيح نظام  Blackboardفر�ص كبرية للطلبة ب�أن يتوا�صلوا مع املقرر الدرا�سي خارج قاعة املحا�ضرات يف �أي مكان ويف �أي وقت
من خالل النظام االلكرتوين الذي ي�ؤمن له �أدوات متنوعة لالطالع على حمتوى املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق مي�سره
بالإ�ضافة �إىل التوا�صل مع �أ�ستاذ املقرر وبقية الطلبة امل�سجلني بو�سائل الكرتونية متنوعة.
وحر�صا من الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين والقائمني عليها مت توفري كافة املتطلبات التي تدعم نظام  Blackboardمدعما
بكافة البيانات واملعلومات التي تكفل �إدارة العملية التعليمية بكفاءة عالية ،بعد �أن مت حتليل متطلبات جميع مراكز التدريب التابعة
للأكادميية ال�سعودية حتت ا�شراف مركز �إنتاج الوثائق التابع للأكادميية و املعني بتطوير وحتديث وثائق التدريب املو�صى بها من
منظمة الطريان املدين ( الأيكاو).
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• نظام تقييم الطالب
• نظام �إدارة التطبيقات و امل�ستخدمني
• نظام تطبيقات حفظ ال�سجالت
• نظام التوا�صل الدرا�سي
• نظام �إدارة النظام
• نظام التدريب الإلكرتوين

فوائد نظام Blackboard

• �سهولة التوا�صل بني الطالب �أو املتدرب مع املدربني
• امكانية الو�صول اىل التدريب وكافة عنا�صره يف �أي وقت
ومن �أي مكان.
• امل�شاركة والتفاعل اجلماعي عرب احلقيبة التدريبية وغرف
املحادثة.
• خا�صية املتابعة وتعقب �أداء املتدرب على مدى الربنامج
التدريبي.
• ربط مراكز التدريب مبختلف مواقعها يف اململكة عن طريق
ال�شبكات املحلية و ال�شبكة املو�سعة.
• دعم تطوير و حتديث املناهج و الدورات الوثائقية
• دعم االكادميية مبركز معلومات.
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التعليم االلكتروني  ،،لغة العصر

بقلم :م .خالد احمد بحري
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بات التعليم االلكرتوين البوابة الرئي�سية التي حتاكي التطور التكنولوجي وتعزز قبل
ذلك من م�ستقبل منظومة احلركة التعليمية يف امل�ؤ�س�سات والأكادمييات املخت�صة يف
التعليم..
ونظرا لكوننا نعي�ش يف ع�صر ثورة التكنولوجيا كان ال بد على الأكادميية ال�سعودية
للطريان املدين �أن ت�ساير هذه الثورة وجتابهها ب�أحدث التقنيات ملواكبة لغة الع�صر
ولدعم براجمها التدريبية على غرار الدول املتقدمة يف القطاع التعليمي يف العموم ويف
علوم الطريان على وجه اخل�صو�ص..
حيث �أعتمدت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين نظام التدريب االلكرتوين
لتب�سيط العملية التعليمية لكونه يوفر يف موقع واحد جميع االت�صاالت بني الطالب
وهيئة التدري�س مبا يف ذلك مالحظات املتدربني فيما يخ�ص االختبارات والواجبات ،
بالإ�ضافة �إىل امكانية ا�ضافة وحذف او اعادة ترتيب اي مادة علمية يف ذاكرة اخلوادم
اخلا�صة باملناهج العلمية دون احلاجة اىل اوارق او كتب..
�أي�ضا يكفل التدريب االلكرتوين الو�صول لدقة عالية يف عملية الت�صحيح عرب
التدقيق الإلكرتوين الذي يتيح للمعلم ت�صحيح درجات الطالب �إلكرتوني ًا بدقة متناهية
كما يتيح للطالب الو�صول اليها يف �أي وقت وبطريقة امنه  ،وي�ساهم النظام االلكرتوين
كذلك من زيادة م�شاركة الطالب ف�ضال عن الو�صول اىل املناهج العلمية ،الدرجات،
الواجبات الخ .على مدار ال�ساعة ويف اي وقت.
كما يتيح للطالب ار�سال بريد الكرتوين و�إن�شاء منتدى خا�ص بكل مادة علمية لي�سهل
عملية تبادل املعلومات ويفتح حوارات للنقا�ش فيما بينهم .كما يوفر للطالب عر�ض
املعلومات  ،مثل روابط ملواقع ومقاالت و�أ�شرطة الفيديو وغريها من الو�سائط املتعددة.
�أي�ضا قفزت الأكادميية ال�سعودية قفزة رائدة بعد اعتمادها انظمة التدريب االلكرتوين
الذي �سوف ي�سرع من حتقيق وترجمة ا�سرتاتيجيتها ور�ؤيتها بان تكون رائدة يف عملية
التدريب اخلا�ص بعلوم الطريان املدين على م�ستوى العامل عرب نظام البالك بورد
( ) Blackboardالذي يعد اقوى وا�سهل انظمة التعليم والتدريب االلكرتوين كما يعترب
االكرث ا�ستخداما على م�ستوى العامل.

تحت اشراف إدارة الجودة وتطوير المناهج

صياغة مناهج األكاديمية وفق المعايير الدولية
تتميز الأكادميية بتفردها يف تطوير وت�صميم الربامج
التدريبية املتخ�ص�صة يف علوم الطريان املدين يف اململكة
العربية ال�سعودية لكونها اجلهة الوحيدة القادرة على تطوير
وت�صميم هذه النوعية من التدريب ومنهجية التطوير
والت�صميم تتبع عدة خطوات لإنتاج احلقيبة التدريبية وهذه
املنهجية مق�سمة �إىل عدة مراحل ،واعتمد ق�سم تطوير املناهج
دوليا ال�ستخدام املنهجية املعتمدة من منظمة الطريان املدين
الدويل برنامج التدريب اجلوي ( ) TRAINAIRلتطوير
احلقائب التدريبية �سواء كانت تابعة للدبلوم العايل �أو الدورات
التخ�ص�صية الق�صرية ويهتم ق�سم �إدارة اجلودة وتطوير
املناهج ب�سري حركة جميع مراكز التدريب يف الأكادميية
بت�صميم وتطوير برامج التدريب للدبلوم العايل �أو الدورات
التخ�ص�صية الق�صرية املطلوبة من اجلهات الت�شغيلية يف جمال
علوم الطريان املدين لتخ�ص�صات املراقبة اجلوية – الإطفاء
والإنقاذ – �صيانة الأجهزة املالحية – �أمن الطريان – �سالمة
وت�شغيل املطارات وقد قام الق�سم بت�صميم اختبارات تقييم
الكفاءة اللغوية لتحديد م�ستوى اللغة االجنليزية لدى املراقبني
اجلويني و الطيارين ح�سب متطلبات منظمة الطريان املدين
الدويل و الذي يعقد حاليا يف مركز التدريب الأ�سا�سي.
ويعمد الق�سم با�ستخدام منهجية ت�صميم احلقائب التدريبية
�سواء كانت دورات تدريبية مبنية على مهام العمل (Material
� )dependent Courseأو دورات تدريبية مبنية على املدر�س
(. )Instructor Dependent Course
و مير بناء احلقيبة التدريبية بعدة مراحل:

المرحلة الثانية :

ت�شمل عملية ت�صميم املناهج وت�صميم الوحدات التف�صيلية
للمنهج و�إنتاج احلقيبة التدريبية
المرحلة الثالثة :

ت�شمل عملية تقييم ومراجعة احلقيبة التدريبية والتنفيذ املتتابع
للدورة و�أثرها على العملية الت�شغيلية .
وي�ستخدم مطوري املناهج منوذج جودة معتمد من منظمة
الطريان املدين الدويل «برنامج التدريب اجلوي» ل�ضمان
جودة احلقيبة التدريبية حيث على �ضوئها يتم اعتماد احلقيبة
التدريبية دوليا و ممكن �أن ي�ستفيد �أي ع�ضو من الأع�ضاء
الدائمني يف برنامج التدريب اجلوي التابع للمنظمة يف عملية
تبادل احلقائب التدريبية .
م�سئولية اجلودة و التطوير متتد بامل�شاركة املتوا�صلة مع جميع
المرحلة األولى :
مراكز و �إدارات الأكادميية لو�ضع اخلطط و الربامج التدريبية
وت�شمل الدرا�سة الأولية وجمع املعلومات وحتليل خطوات �أداء
العمل من مهام رئي�سية وتف�صيلية وحتديد املعارف واملهارات والإجراءات الداخلية ل�ضمان جودة التدريب �سواء و�ضع برامج
والقدرات املطلوبة لتنفيذ العمل بالإ�ضافة �إىل حتليل احتياجات التدريب املتخ�ص�صة و �إجراءات املتابعة و التدقيق والتقارير
الفئة امل�ستهدفة للتدريب
�أثناء و بعد االنتهاء من التدريب.
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الفصل الثالث:
المنظور اإلبتكاري لألكاديمية السعودية:

ستقبل ُم ْ
وريادة ُمحققة)
شرق....
( ُم
ٍ
ٍ
دراسة استشارية
للدكتور  /محسن حسن النجار
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واجهة مطار الأمري عبداملح�سن بن عبدالعزيز بينبع

اإللتزامات القانونية والتنظيمية الدولية والمحلية التي
تحكم عمليات التدريب على أعمال الطيران المدني
تعتمد �سالمة وكفاءة عمليات النقل اجلوي يف العامل ،ب�شكل �أ�سا�سي ورئي�سي على مهارات القائمني على �أنظمة الت�شريع والإدارة
والتنظيم والت�شغيل والت�صنيع وال�صيانة يف جميع مكونات هذا املرفق احليوي ( ،كمثال� :أنظر ال�شكل رقم  )1ومن ثم فالبد
�أن يكون كل فرد من ه�ؤالء متمتعا مب�ستوى فائق من املهارة الإحرتافية الناجتة عن تدريب متميز وراق .وب�سبب ت�شابك وتداخل
عمليات النقل اجلوي الدويل بني �أكرث من  191دولة �أع�ضاء يف منظمة الطريان املدين الدويل ( ،)ICAOولأجل عمليات �ساملة
و�آمنة وذات كفاءة وم�ستدامة( )Safe – Secure – Efficient Sustainableفالبد �أن يتلقى ه�ؤالء الأفراد التابعني لدول
خمتلفة،العاملني يف مناطق وبيئات متعددة ،واملتحدثني بلغات �شتى ،ذات النوع من التدريب الراقي املت�سم باجلودة الفائقة.
والذي ميكنهم من التحدث بلغة واحدة م�شرتكة ،ومن ثم ي�ستطيعون العمل كفريق دويل ( ( International Teamمتجان�س
ومتناغم ،قادر على التفاهم والتعاون با�ستخدام نف�س اللغة ،ونف�س امل�صطلحات ،لي�ضمن تقدمي الآداء واملهام املطلوبة منه يف
�إطار من املعايري والإ�شرتاطات والإجراءات املطلوبة واملقننة.

80

�إن نظام الطريان املدين يف اململكة،وال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 44/وتاريخ(  1426/7/18هـ) ين�ص يف مادته الرابعة على"
تعد �أحكام معاهدة �شيكاغو ومالحقهاو�سائر املعاهدات الدولية للطريان املدين الأخرى التي وافقت اململكة عليها جزءا مكمال
لهذا النظام" كما جاء يف املادة رقم  97على �أنه "ال يجوز لأي معهد �أو �أي جهة �أخرى مزاولة تعليم الطريان املدين �أو التدريب على
فنونه �أو ممار�سة �أي ن�شاط جوي �آخر يف اململكة� ،إال مبوجب ترخي�ص م�سبق من الهيئة" كما مت الإ�شارة �إىل "معاهدة �شيكاغو"
يف  10موا�ضع بنظام الطريان املدين ال�سعودي .وهذه املعاهدة ومالحقها الـ  18متثل ع�صب وحجر الزاوية لنظام وقواعد و�أمن
و�سالمة وتراخي�ص وباقي مكونات ومفردات الطريان املدين الدويل (حيث يتغلغل التدريب يف داخل كل تلك املكونات) .وقد
و�ضعت املعاهدة ومالحقها�،إلتزامات على الدول املوقعة عليها ،لت�ضمن منو وازدهار وا�ستدامة و�سالمة عمليات و�صناعة الطريان
املدين يف العامل .وي�أتي "التدريب" على ر�أ�س هذه الإلتزامات ،من حيث حمتوى املادة التدريبية ،وامل�ستوى الإحرتايف للمدرب،
وامل�ساعدات والت�سهيالت والأجهزة امل�ستخدمة يف التدريب.
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األهمية المطلقة للتدريب في مجال الطيران المدني:

�إن الغر�ض النهائي والأهم لكل عمليات التدريب الفني والت�شغيلي على �أعمال الطريان املدين ،هو حتقيق �أق�صى درجة ممكنة و�أعلى م�ستوى
متاح لل�سالمة اجلوية .وبف�ضل التدريب جلميع الأفراد العاملني يف حقل الطريان املدين ،بلغت �سجالت ال�سالمة اجلوية م�ستويات �إعجازية،
للدرجة التي دفعت زميلنا الربوفي�سور "بارنت" �إىل القول �إن امل�ستوى املرتفع الذي بلغته ال�سالمة اجلوية يجعلها الأعجوبة الثامنة للعامل (بعد
الأعاجيب ال�سبعة امل�شهورة) ففي الواليات املتحدة وكندا� ،أثبتت احل�سابات الإح�صائية التي قام بها "بارنت"�أنه بفر�ض �أن �شخ�صا يقوم برحلة
جوية على طائرة جتارية نفاثة كل يوم ،ف�إنه يف املتو�سط من املحتمل �أن يتعر�ض حلادث مميت كل ( 200000مائتي �ألف �سنة)! .هذا وطبقا
لإح�صائيات املجل�س العاملي للمطارات ،فقد بلغت عدد عمليات الإقالع والهبوط للطائرات على م�ستوى املطارات العاملية عام ، 2011ما جمموعه
 77075161عملية .وقد �صاغ اخلرباء ذلك يف �صورة معادلة ريا�ضية �شديدة التعبري والتو�ضيح لأهمية عمليات التدريب ،وهذه املعادلة هي:
Technology + Training = Aviation Safety

وميكن لنا �أن نزيد تو�ضيح تلك املعادلة لت�صبح:

Advanced Technology + Excellent Training = Maximum Aviation Safety

وبناء على ماتقدم ،ف�إن الفارق يف م�ستوى ال�سالمة اجلوية ،بني دولة ودولة ،يعود بالدرجة الأوىل للفارق بني م�ستوى وكفاءة التدريب يف كل
دولة .فقد �أ�صبحت �شركات الطريان يف كل دول العامل تقريبا ت�ستخدم ذات الطائرات امل�صنعة مبعرفة ال�صناع العامليني ،كما �أن املطارات ال بد
و�أن تن�ستويف احلد الالزم من الإ�شرتاطات حتى ميكن الت�شغيل الدويل منها و�إليها ،وكذلك املراقبة اجلوية ،والأر�صاد ،وامل�ساعدات املالحية.
وبالتايل يبقى التدريب هو العالمة الفارقة واملحدد الأكرب مل�ستوى ال�سالمة والأمن والكفاءة والإ�ستدامة ملرفق الطريان املدين يف الدولة .وهو ما
ي�ستوجب �إعطاء هذا العن�صر كل رعاية واهتمام.
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التدريب :قيمة وقامة:

عندما نقول (درّبَ ـ يتدربُ ـ تدريب ًا) ف�إننا نق�صد معاين عديدة يف اللغة العربية .ويهمنا هنا معنى قد اليكون معروفا �أو مطروقا لدى كثري منا،
فعندما نقول (تدرّب على ال�شيء) فمعناه يف اللغة (�أحبه حب ًا �شديدا ،و َو ِل َع به َو َلع ًا) ولو عَ ِلم كل منا ذلك ،لأ�صبح التدريب مرادفا للحبيب،
ولأقبلنا عليه ب�شغف ،ولقدمنا له كل عناية ،ولأعطيناه كل اهتمام ،وجلل�سنا يف ح�ضرته ونحن يف �أبهى �صورة ،ويف قمة اليقظة والإنتباه ،ولإلتقطنا
منه وحاكيناه يف كل حركاته و�سكناته،وبذلك ن�صل �إىل عالقة ناجحة ومثمرة ورابحة بني املتدرّب (املُحب) وبني ال�شيء املتدرب عليه (احلبيب).
ويقابل كلمة  Trainingالإجنليزية ،الكلمة الالتينية � Disciplinaأي الإن�ضباط .وهل هناك �أف�ضل �أو �أن�سب من �أن يكون املتدرب من�ضبطا
وملتزما يف تلقيه �أو تعامله مع ما يعر�ضه وي�شرحه ويو�ضحه ويبينه املدرب .كما يقابلها يف اللغة الفرن�سية كلمة � Formationأي الت�شكيل
والتكوين .فهل هناك �أبلغ من قيام املدرب بت�شكيل وتكوين املتدرب على الهيئة املطلوبة والالئقة؟ م�ستخدما �أدوات الت�شكيل ومواده املنا�سبة (�أي
امل�ساعدات واملعامل والأجهزة التدريبية والت�شبيهية واملناهج الدرا�سية) وهكذا جند �أن الثقافات و�إن تنوعت ،ف�إنها قد اتفقت على �أن التدريب
ميثل عملية راقية ومتح�ضرة ت�ضيف الكثري للمتدرب وتنقله من م�ستوى معني �إىل م�ستوى �أرقى و�أرفع ،وتعيد ت�شكيله ليتوافق مع مهامه املوكولة
و�س َل ُك ْم ِل ُت ْح ِ�ص َن ُك ْم ِمنْ
�إليه .لقد ذخر القر�أن الكرمي وذخرت ال�سنة املطهرة بتكرمي التدريب والعلو بقدره .قال اهلل تعاىل (وَعَ َّل ْم َنا ُه َ�ص ْن َع َة َل ُب ٍ
َب�أْ ِ�س ُك ْم َف َه ْل َ�أ ْن ُت ْم َ�شا ِك ُر َون) "�سورة الأنبياء� ،آية رقم  "80فهل هناك فخر �أكرث من ذلك للمدرب ،وهل هناك �أكرث من ذلك �شرفا لل ُمتدرب �أو
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خصائص المدرب المتميز:

خ�صائ�ص املدرب املتميز :خ�صائ�ص املدرب املتميز كثرية ،لكن �أهمها �سبعة خ�صائ�ص� ،إتفق اخلرباء على جتميعها حتت عنوان �أ�سموه �ألـ7
 C’sوهي �سبع كلمات بالإجنليزية تبد�أ كلها باحلرف  Cوهي الأتيCharacter – Command on the subject – Communications :
skills – Control – Contact - Clarity – Charisma

 -1ال�شخ�صية ذات امل�صداقية واملتمتعة بالنزاهة والأمانة العلمية
 -2التمكن الكامل علميا وعمليا من مو�ضوع التخ�ص�ص
 -3مهارات عالية وقدرة فائقة على الإت�صال وتو�صيل املعلومات للمتدربني
 -4القدرة على الإدارة واملراقبة والتحكم �أثناء العملية التدريبية
 -5احلر�ص الكامل على التعامل املبا�شر مع جميع �أفراد الف�صل التدريبي ل�ضمان حت�صيل اجلميع للمادة التدريبية ولي�س فقط جمموعة
املتدربني �شديدي الذكاء الذين ي�ستوعبون ب�سرعة �شديدة.
 -6الو�ضوح والتب�سيط وال�سال�سة يف عر�ض املادة التدريبية
� -7إمتالك �شخ�صية كارزمية م�ؤثرة وحمببة وجاذبة جلموع املتدربني.
وهناك من ي�ضيف خ�صائ�ص �أخرى للمدرب اجليد مثل:

– Empathy – Honesty – patience – Pace – Democracy – Purpose – An ability to listen – Respect for experience
.Prestige

فائدة �أعظم من ذللك للتدريب؟ وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(:إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه) فهل هناك دافع �أكرب من
ذلك على �إتقان املدرب للعملية التدريبية ،وعلى �إتقان املتدرب جلهده املبذول وانتباهه املوجه لأجل ا�ستيعاب حمتوى املو�ضوع الذي يتدرب عليه.
لذلك حر�صت الأكادميية على تو�ضيح وتر�سيخ القيمة ال�سامية ملهمتها الرئي�سة وهي "التدريب" لدي جميع من�سوبيها من طلبة وموظفني ومدربني
ومديرين .فحب املهنة وتقدير املهمة هما مفتاح النجاح و�أداة الإنطالق �إىل الأفاق العليا وامل�ستويات العاملية التي تطمح �إليها الأكادميية ال�سعودية
للطريان املدين.

وهو ما يعني (التعاطف مع املتدرب – الإخال�ص والأمانة – ال�صرب والتحمل وطول البال – القدرة على �ضبط و�إختيار معدل اجلرعة التدريبية
تبعا ملعدل �إ�ستيعاب املتدرب – دميقراطية الإ�ستف�سار وطرح الأ�سئلة – التم�سك بالو�صول �إىل الهدف من التدريب وحتقيقه ـ القدرة على
الإ�ستماع لآراء وا�ستف�سارات الأخرين – �إحرتام وتقدير خربات املتدربني – �أن يكون مقدرا وحمرتما)
وبف�ضل من اهلل وبالتطبيق الدقيق لنظم الإختيار والإنتقاء والتوظيف املتطورة واملتميزة التي تتبعها �إدارة الأكادميية ،ف�إن جميع ال�سادة املدربني
واملعلمني العاملني يف الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ،ميتلكون خ�صائ�ص وقدرات راقية ،تفوق ما تقدم ذكره .كما �أن الإدارة العليا للهيئة
العامة للطريان املدين ،وكذا الإدارة العليا للأكادميية،قد �سارتا على �إ�سرتاتيجية تت�ضمن عدم التعاون مع �أية جهة خارجية �إال �إذا كانت متمتعة
فعال ب�أعلى امل�ستويات العاملية الراقية يف جمالها.

مصطلح "التدريب":

على العك�س من امل�صطلحات العلمية مثل (الثانية – الفولت – املرت -اجلرام) التي لكل واحد منها تعريفا واحدا ح�صريا حمددا ومتفق عليه
دون حيود على امل�ستوى العاملي .جند �أن امل�صطلحات الإن�سانية مثل �ألـ (الإقت�صاد – الإ�سرتاتيجية – التدريب) لي�س لها تعريفات حمددة ،لكن
لها تعريفات متعددة ومتنوعة ،تتناف�س مع بع�ضها البع�ض ،لتكون �أقرب و�أن�سب و�أ�شمل يف الإحاطة مبعنى امل�صطلح .ومن حق �أي مدرب �أو طالب
من �أبناء الأكادميية �أن ي�ضع �أو يقرتح تعريفا مل�صطلح التدريب ويطرحه يف ال�ساحة لتقييمه وحتديد درجة تقبله .ومن التعريفات املطروقة لدى
اخلرباء مل�صطلح التدريب:
�أـ هو ن�شاط منظم يهدف �إىل نقل املعارف و املعلومات والتعليمات بهدف حت�سني م�ستوى �آداء املتدرب وم�ساعدته يف الو�صول �إىل امل�ستوى املعريف
واملهاري املطلوب.
ب ـ هو عمل وفعل لتزويد املتدرب باملهارات واملعرفة الالزمتني لتمكينه من �آداء مهمة موكلة �إليه مب�ستوى �إجادة معني.
ج ـ هو عملية نقل املهارات واملعارف الالزمة لنجاح املتدرب يف عمل معني.
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مطار الأمري �سلطان بن عبدالعزيز بتبوك
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الفائدة اإلجمالية المتحصلة من عمليات التدريب:

قد يت�صور البع�ض �أن عملية التدريب تعود بالفائدة على املوظف املتدرب ،وكذلك على املنظمة �أو املن�ش�أة التي يعمل فيها املوظف نتيجة �إرتفاع
م�ستوى الآداء وزيادة الإنتاجية فيها ،وارتفاع الإيرادات وخف�ض التكاليف ،وجودة اخلدمة ،وتنمية روح الفريق ،واكت�شاف الأذكياء واملوهوبني،
وزيادة مهارات الإت�صال بني املتدربني ،وزيادة التقدير للمنظمة.....،وما �إىل ذلك من فوائد نعرفها جميعا .لكن فوائد التدريب �أ�شمل من ذلك
و�أعم كثريا .فالدولة ككل هي امل�ستفيد الأ�سا�سي من عمليات التدريب التي جتري يف جميع �أنحاء البالد.
وهو ما يفر�ض على �إدارة �أية منظمة �أو هيئة �أو جهة يف الدولة ،تقوم بتدريب من�سوبيها� ،أال تعيق عمليات التدريب ،ب�سبب ال�س�ؤال الذي يطرحه
كثريون ،وهو :ماذا لو دربت املنظمة موظفيها تدريبا راقيا كلفها مبالغ طائلة ،ثم تركها ه�ؤالء املوظفون ،وعملوا لدى منظمة �أو جهة �أخرى؟
لأن الإجابة على هذا ال�س�ؤال �سهلة وب�سيطة،فما دامت الدولة هي امل�ستفيدة الأ�سا�سية� ،إقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا وتكنولوجيا ،ف�ستظل قيمة
التدريب التي �أ�ضيفت للمتدرب حمفوظة داخل الدولة ،و�إن انتقلت من جهة �إىل �أخرى .وحتى لو ترك املتدرب بلده وعمل يف اخلارج ،ف�سيظل ثروة
وقيمة م�ضافة لبلده ت�صب يف م�صلحته العليا .كما �أن هناك حقيقة ال مراء فيها وهي �أن املنظمة التي تف�شل يف احلفاظ على موظفيها وتربطهم
بها ،ال تلومن �إال نف�سها وعليها حتمل تلك النتائج واخل�سائر املرتتبة على ترك موظفيها الأكفاء العمل بها .هذا ومن املعروف �أنه يف كل دولة
توجد بع�ض اجلهات التي متتلك قوة دافقة ومتميزة يف عمليات التدريب ،ومع مرور الزمن يتزايد عدد املوظفني الذين عملوا ل�سنوات وتدربوا يف
تلك اجلهات ،ثم تقلدوا منا�صب كربى يف جهات �أخرى� .إن انت�شار ه�ؤالء املوظفني واملديرين يف ربوع الوطن ويف جهات متعددة ،لهو خري دعاية
و�أطيب �سمعة جلهات عملهم وتدريبهم الأ�صلية .لقد كان م�صدر فخر ل�شركة بوينج لت�صنيع الطائرات التجارية� ،أن �أ�صبح رئي�سها (والذي
تدرج يف ال�سلم الوظيفي والتدريبي) رئي�سا ل�شركة فورد لت�صنيع ال�سيارات .لقد �أ�ضاف ذلك لبوينج دعاية وفخرا يعادل مليارات الدوالرات،
لأن فورد العمالقة �صاحبة الرتاث العريق ،جل�أت لت�ستفيد من مدر�سة بوينج الفنية والإدارية يف تطوير �شركتها وك�سب ال�سباق التناف�سي مع
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عمالقة �آخرين .لقد بلغت قيمة التدريب مبلغا و�ش�أوا كبريا لدى ال�شركات العاملية العمالقة ،ومن ثم وجدنا �أن عددا معتربا من تلك ال�شركات
قد �أن�ش�أ كل منها جامعة داخلية خا�صة بها ( )UNIVERSITYوي�أتي على ر�أ�س تلك ال�شركات العمالقةThales – General Electric:
 ، – General Motorsكما �أن بع�ض تلك العمالقة مثل ال�شركة الربيطانية  BAE Systemsقد �أن�ش�أت جامعتها معتمدة على نظام �ألـ – E
 Learningمنذ عام . 1998
هذا ومل تدخر حكومة خادم احلرمني ال�شريفني (حفظه اهلل) ا جهدا وال وقتا وال ماال على عمليات التدريب لأبنائها� ،سواء مت هذا التدريب يف
داخل اململكة �أو يف خارجها .كماعملت على تدعيمه بكل قوة يف �شتى املناحي ،وعلى كافة امل�ستويات .وال يفوتنا يف هذا ال�ش�أن الإ�شارة �إىل مثالني
من بني ع�شرات الأمثلة التي تدل على حجم الإهتمام الفائق بعن�صر التدريب التقني ،وهما:
ـ ـ ت�ضمنت الإ�سرتاتيجيات الواردة يف اخلطة اخلم�سية التا�سعة للمملكة ،الت�أكيد على عنا�صر �إك�ساب املواطنني املعارف واملهارات واخلربات،
وكذا تعزيز التنمية الب�شرية.
ـ بلغ جمموع ما مت �إعتماده للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،خالل موازنتي العامني ( 2011و  )2012ما جمموعه ( ) 9.4مليار ريال
�سعودي.
ـ مت تد�شني برنامج امللك عبد اهلل لإعداد املدربني التقنيني يف عام  ،2010بحجم  2000مدرب يف مدة ثالثة �أعوام.
ـ �أ�صبحت برامج و�سيا�سات وم�شروعات توطني التكنولوجيا وزيادة ن�سب ال�سعودة على ر�أ�س الأولويات التي ت�أخذ اهتماما فائقا يف املتابعة
والتنفيذ .ومن ثم كان طبيعيا �أن ي�أتي التدريب على �أعمال الطريان املدين على قمة الأولويات ب�إعتباره مرفقا دوليا ترتبط وتلتزم اململكة
مبعاهداته ومبقايي�سه ومعايريه وت�شريعاته وقوانينه.وكذا ب�إعتباره الع�صب الرئي�س لعمليات النقل على ال�شبكتني الداخلية واخلارجية يف الدولة.
وعرب ن�صف قرن من م�سرية تدريب الطريان املدين باململكة�،إنبثقت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين عام  1428هـ ،لتغدو القاعدة الأم
لهذا النوع من التدريب املتخ�ص�ص واملتفرد .و�سنعر�ض يف ال�صفحات التالية بع�ض الأ�شكال التو�ضيحية التي متكننا من التعرف على منظور
الأكادميية الإبتكاري،الذي يقودها لل�صدارة وميكنها من البقاء فيها.
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سالمة الرحلة الجوية وأمنها
يعتمدان بدرجة عالية ومباشرة
على مستوى التدريب الذي يتلقاه
كل فرد من العاملين ذوي العالقة
المراقبون الجويون

الطيارون والمساعدون

أخصائيوا اإلطفاء واإلنقاذ

أطقم الضيافة الجوية

ضباط أمن الطيران

أخصائيوا أجهزة تفتيش الركاب

أخصائيوا تخطيط وسالمة المطارات

أخصائيوا أجهزة تفتيش البضائع

مهندسوا صيانة األجهزة المالحية

المرحلون الجويون

معلموا وممتحنوا اللغة اإلنجليزية

مهندسوا تصميم الطائرات والمحركات

أخصائيوا تحميل الطائرات

مهندسوا تصميم األجهزة والمعدادات

أخصائيوا تموين الطائرات بالوقود

مهندسوا إنتاج الطائرات والمحركات

الراصدون الجويون

أخصائيوا تحقيق حوادث الطائرات

أخصائيوا معلومات الطيران

مفتشوا صالحية الطائرات والمطارات

أخصائيوا إرشاد الطائرات

مهندسوا صيانة الطائرات وأجهزتها

أخصائيوا إعداد مخطط الرحلة الجوية

مفتشوا صيانة الطائرات وأجهزتها

.....وهكذا.....

.....وهكذا.....

(التدريب وسالمة وأمن الرحلة الجوية)
شكل رقم ()1
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خطط السير نحو تحقيق خصائص األكاديمية التعليمية ذات المستوى العالمي الراقي

خطط السير نحو تحقيق خصائص األكاديمية المستدامة

خصائص
األكاديمية
المستدامة

خصائص األكاديمية
التعليمية ذات
المستوى العالمي

اإلعتماد األكاديمي

بنية أساسية حديثة
•فصول دراسية الئقة
•معامل حديثة
•بيئة صحية  ،آمنة وسالمة
•صيانة مستمرة

• من جهة دولية
•من جهة معترف بها
•من جهة دقيقة التخصص

تبني سياسة التنوع

أنظمة حوكمة متميزة

قبول بعض الطلبه األجانب
•تعيين بعض المدربين األجانب
•التعاون مع دول متعددة

•استقاللية عن النظم الحكومية
•رؤيه استراتيجية
•حريه أكاديمية وثقافة تميز
•قيادة رشيده

مناهج متطورة ومتجددة

تنفيذ تجهيزات وتبني
سياسات لتوفير المياه

إعادة تأهيل المباني
والمرافق القديمة

موارد مالية كافية

• رسوم من الدارسين
•أموال (وقف) مخصصة
•استثمارات
•دعم عام – تبرعات
•تمويل بحوث ودراسات

•ذات جودة عالية ومدققة
•يحتاجها المجتمع
•يتم تقويمها ومراجعتها باستمرار

خدمة المجتمع

تبني عمليات التطور المعرفي

•برامج تعليم مستمر
•برامج زيارات متبادله
•برامج فعاليات

•دراسات وبحوث متقدمة
•تقنية معلومات متقدمة
•التعليم عن بعد
•التواصل اإللكتروني

جذب الموهوبين

سياسات رشيدة التخاذ القرار

•طلبه – مدربون
•باحثون – أخصائيون
•إداريون – فنيون

•تعتمد على أسس علمية
•سريعة
•تدعمها نتائج تقويم مستويات األداء
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مباني مصممة على أساس
توفيرالطاقة والحفاظ عليها

زيادة العمل في المناخ
الطبيعي كلما أمكن ذلك

إقالل حجم ووزن النفايات ألقصى
حد ممكن وإعادة تدويرها

إستخدام الطاقة المتجددة
بدالً من الحيوية

1

2

3

4

5

6

7

العمل على تقليل ومنع
اإلنبعاث الكربوني

8

تدريس مواد تعليمية
متعلقة بحماية البيئة

9

تدريس مواد تعليمية
متعلقة بالتنمية المستدامة

تبني وتطبيق تلك السياسات
والبرامج من اإلدارة والمدرسين
والطالب والموظفين

10

تطبيق تلك السياسات في جميع
مباني ومرافق األكاديمية وسكن
الطالب وبالمالعب والحدائق

11

العمل على تقليل المسافات
المقطوعة بالسيارات ،ألداء
نشاطات األكاديمية لتقليل التلوث

12

*المقصود ”باالستدامة“ هنا  :هو عملية إنشاء تـــوازن إيجابي بين العوامــل
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية  ،لتحقيق مصالح الطالب والعملية التعليمية
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خطط السير نحو إيجاد نظام حوكمة متميز  ،إلحكام وترشيد العمل باألكاديمية

نشاطات إضافٌة لألكادٌمٌة  ،تخدم بها المجتمع  ،وتؤكد رسالتها نحوه

الحوكمة في
األكاديمية ذات
المستوى العالمي

النزاهة

الشفافية

الفرصة المتكافئة

Transparency

استقاللية عن الحكومة

Justice

المساواة

برامج للتعلٌم المستمر

Equality

نشر الوعً بأمن وسالمة الطٌران
عقد ندوات ٌدعى إلٌها األفراد والشركات
والمدراس والجامعات فً محٌط األكادٌمٌة ،
لنشر الوعً باألمن والسالمة فً الطٌران
المدنً .

•تعلٌم لغات أجنبٌة .
•تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها.
•تعلٌم مواد مالٌة وحاسب آلً وغٌرها .

حرية أكاديمية وقيادة رشيدة

خطط السير نحو تحقيق برامج ضمان وتوكيد الجودة في عمل األكاديمية

نشاطات لطلبة المدارس

حمالت النظافة وحماٌة البٌئة

•نماذج طائرات .
•أساسٌات الطٌران المدنً .
•زٌارة المعامل والمراكز التدرٌبٌة .
•عرض أفالم عن الطٌران .

إشتراك طلبة األكادٌمٌة وأساتذتها فً
حمالت النظافة وحماٌة البٌئة فً المنطقة
المحٌطة باألكادٌمٌة والتعاون فً ذلك مع
جٌرانها .

ورش عمل للمحترفٌن

تطبيقات
أنظمة الجودة
في األكاديمية

رعاٌة اإلبتكار واألفكار

•جدولة
•تخطٌط
•سالمة
•أمن

•إدارة
•مالٌة
•تسوٌق
•جودة

نظم إختيار أكفأ المدربين

إعـداد أفضـل نظـم تقنيـة المعلومات

مسابقات ذهنٌة على أرض األكادٌمٌة

نظـم إنشاء وتطـويرأحدث المعامل

نظم إختيارأكفأ الطالب

نظـم إنشاء أحـدث الـمباني والفصول

نظــم توفيــر أفضــل بيئـة إجتماعية
وصحية إسكانية للطالب

•بٌن طلبة المدارس .
•بٌن طلبة المعاهد .
•بٌن طلبة الجامعات .

نظم إعدادإمتحانات واختبارات الطالب

نظــم وضع أفضل لوائح تنظيمية وإدارية
ومالية

نظـم وضـع وتطـويرأرقـى المناهج

نظم وضع أرقى أساليب قياس مستويات
األداء
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المجتمع ؟

سرعة وحسم القرارات

Accountability

العدالة

األكادٌمٌة
الرقابة والمراجعة

Integrity

المحاسبية

كٌف تخدم

• مسابقات سنوٌة.
•دعم مادي وعلمً للطالب المبتكرٌن .
•المساعدة فً تسجٌل براءات اإلختراع
للطالب .

مسابقات رٌاضٌة

•مسابقات رٌاضٌة بٌن مراكز التدرٌب .
•مسابقات رٌاضٌة مع قطاعات الهٌئة .
• مسابقات رٌاضٌــة مــع األكــادٌمٌات
المماثلة .

تبسٌط العلوم

نشر ثقافة مكافحة ومنع الحرائق

نشر وتوزٌع كتٌبات باللغة العربٌة عن
مبادئ الطٌران والمطارات والمراقبة الجوٌة
واالجهزة المالحٌة .

•طبع كتٌبات إرشادٌة وتوزٌعها.
•تنظٌم زٌارات لمركز اإلطفاء واإلنقاذ .
•تنظٌم مشاهدات وعروض عملٌة .
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خطط السٌر نحو تحقٌق متطلبات ومعاٌٌر الحصول على اإلعتماد األكادٌمً

معاٌٌر
ومقاٌٌس
اإلعتماد
1

7

تحــدٌد واضـــح
للرؤٌة والمهمة

كفاٌة واستمرارٌة
المــــوارد المــالٌة

2

8

تحدٌد واضح
لالغراض واألهداف

وجود رأي إٌجابً للمجتمع
فً المؤسسة التعلٌمٌة

3

9

تمٌز وكفاٌة برامج
التخطٌط والتقوٌم

كفاءة متمٌزة ألعضاء هٌئة
التدرٌس والتدرٌب

4

10

تمٌز وكفاٌة
البرامج األكادٌمٌة

نظم إنتقاء جٌدة
للطالب  ،وتمٌزهم

5

11

التطبٌق الفعلً لمعاٌٌر
النزاهة والقٌم

كفاٌة وكفاءة المكتبات
وموارد المعلومات

6

12

التطبٌق الفعلً لبرامج
التنظٌم والحوكمة

كفاٌة الموارد المادٌة
والتكنلوجٌة

*حققت األكاديمية حوالي  %75من تلك المتطلبات حتى منتصف 2011م
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الفصل الرابع:
الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني والتعاون األكاديمي
• بدء المرحلة الثانية لتشييد مجمع األكاديمية
• توثيق التعاون مع أعرق الجامعات واألكاديميات العالمية والمحلية
• ورش عمل مع أكاديمية نايف وجامعة المؤسس و جامعة أم القرى
• تنظيم ورشة أمن الشحن الجوي وتحليل المخاطر

96

97

برنامج التعاون بن المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني والطيران المدني

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع مباني األكاديمية
يف اطار تنمية القوى العامله ال�سعودية وتطويرها مت توقيع اتفاق لربنامج التعاون امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سة العامه للتدريب التقني
والفني والهيئة العامه للطريان املدين يف 1429/3/14هـ املوافق 2008/3/22م .
وقد و�ضع الربنامج االطار العام لل�شراكة اال�سرتاتيجية بني هاتني اجلهتني وان تعمل اجلهتني على ان�شاء هذه االكادمييه وتطويرها
ومتابعة ت�شغيلها وبالفعل �شارك مندوبي امل�ؤ�س�سة يف ت�أ�سي�س جمل�س امناء االكادمييه وح�ضور اجلل�سات التى ت�ضع ال�سيا�سات
وت�شرف على اعمال االكادمييه .
وقد اخذت امل�ؤ�س�سه على عاتقها بناء مباين املرحله الثانيه من جممع مبانى االكادمييه حيث ا�ستقطب ا�ست�شاري وطنى و�ضع
املخططات التف�صيليه بناء على معطيات الت�شغيل و�شارك مدراء املراكز يف حتديد االحتياجات من املباين وطرحت يف مناف�سه
عامه فازت بها احدى ال�شركات الوطنيه مبلغ يقارب  156مليون ريال �سعودي  ,ومت ت�سليم املوقع يف منطقة بنى مالك يف مدينة
جده ومن املتوقع ان يتم ت�سليم املجمع يف عام 2015م حيث ان مدة العقد 900يوم .
و�سوف ت�شكل املباين اجلديدة دفعه قويه لتمكني االكادمييه مع اخلطط االخرى املوجوده يف االرتقاء مبخرجات االكادمييه
ومتكينها من تنفيذ االهداف العري�ضه املوجوده لها من ت�أهيل ال�شباب ال�سعودي يف علوم الطريان واخلدمات امل�ساندة له وتقدمي
اخلدمات التدريبيه للهئة العامه للطريان املدنى للوفاء مب�س�ؤولياتها.

98

99

د .ال�صقري مرحبا مب�س�ؤويل جامعة تالي�س

مدير جامعة تالي�س يت�سلم الإ�صدار الأول لالكادميية

مع مدير جامعة الطريان املدين بفرن�سا (ايناك)

األكاديمية السعودية توثق تعاونها مع أعرق
األكاديميات والجامعات

لقاء معايل د .في�صل ال�صقر و د .حممد نويالتي خالل ا�ستقباله مدير جامعة تالي�س وكبار م�ساعديه

يعترب التعاون مع الأكادمييات واجلامعات املتخ�ص�صة ومراكز التدريب الدولية واملحلية من الأ�س�س التي يقوم عليها العمل يف الأكادميية ال�سعودية
للطريان املدين نظري الدور الفاعل الذي يلعبه ذلك التعاون يف نقل املعارف واخلربات التي تتطلب احتكاكا لال�ستفادة من جتارب الآخرين.
ويعترب تنظيم ور�ش العمل املتخ�ص�صة يف مراكز التدريب التابعة للأكادميية �أحد �أهم و�سائل التعاون النعكا�سها االيجابي على برامج التدريب
تقدمها الأكادميية  ،كما �أن الزيارات امليدانية مل�سئويل الأكادميية وا�ستقبال فرق العمل من الكليات ومراكز التدريب ال�سعودية والأجنبية ميثل
�أوجه �أخرى للتعاون التي حتر�ص الأكادميية ال�سعودية على ا�ستمراريته طاملا �أن انعكا�ساته �إيجابية على م�ضمون الر�سالة التي ت�ؤديها.

مع رئي�س �أكادميية الطريان املدين يف �سنغافوره

100
100

مع رئي�س جامعة الطريان املدين يف ال�صني

زيارة معايل رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين اليمني لالكادميية

رئيس الطيران المدني اليمني يتجول في
مرافق األكاديمية
قام رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين والأر�صاد جلمهورية
اليمن حامد �أحمد فرج بزيارة الأكادميية ال�سعودية
للطريان املدين ،على هام�ش زيارته للهيئة العامة للطريان
املدين م�ؤخرا.
وجتول حامد فرج يف مرافق الأكادميية و مراكزها التدريبية
 ،ووقف عن كثب على �آلية ومنظومة العمل التي تقوم عليها
برامج الأكادميية.
و�أبدى رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين اليمني �إعجابه
ال�شديد بالإمكانيات التقنية العالية املتوفرة لدى الأكادميية
ال�سعودية والتي تقف خلف دعم براجمها التدريبية ،
م�ؤكدا ان ما وفرته الهيئة العامة للطريان املدين يف اململكة
للأكادميية ال�سعودية من امكانيات تقنية و�أجهزة ت�شبيهية وحماكيات ي�ضاهي الدول املتقدمة يف عامل الطريان .وكان ال�سيد حامد
�أحمد فرج قد التقى يف ختام جولته رئي�س الأكادميية ال�سعودية الدكتور حممد بن �أنور نويالتي وتبادال الدروع التذكارية.

مع كلية االت�صاالت بجدة
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ورش عمل تعزز التعاون مع أكاديمية نايف
و جامعة المؤسس وجامعة أم القرى
نظمت الأكادميية ال�سعودية للطريان
املدين التابعة للهيئة العامة للطريان املدين
وبالتعاون مع جامعة تالي�س الفرن�سية ور�شة
عمل مو�سعة �شاركت فيها �أكادميية نايف
للأمن الوطني.
وتركزت ور�شة العمل التي عقدت يف
مقر الأكادميية ال�سعودية على دفع درجة
التكامل والتناغم بني الأكادميية ال�سعودية
و�أكادميية نايف يف خمتلف �أنواع التدريب
املقدمة يف الأكادميية يف جمال �أمن
الطريان املدين.
وبحث القائمون على الأكادمييتني بح�ضور
ممثلي جامعة تالي�س الفرن�سية �أف�ضل
الطرق للتما�شي مع متطلبات املنظمة
الدولية للطريان املدين يف اجلانب اخلا�ص
بتدريب �أمن الطريان.
وتابع احل�ضور خالل اللقاء  ،عر�ض مرئي
خا�ص بالتعاون الأكادميي يف جمال �أمن
الطريان ومن ثم مت التوغل يف التفا�صيل
التقنية والفنية اخلا�صة بتدريب �أمن
الطريان مبا يخدم ويلبي امل�صلحة العامة.
وكان الدكتور حممد بن �أنور نويالتي رئي�س
الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين قد مثل
جانب الأكادميية ال�سعودية يف الور�شة التي �شارك فيها �أي�ضا �سعادة اللواء عبداهلل ك�سناوي مدير �إدارة �أمن املطارات واللواء
الدكتور �أحمد بن عبداهلل ال�سعيد مدير عام �أكادميية نايف للأمن الوطني وبح�ضور مدير مركز تدريب �أمن الطريان حممد
العجمي وفريق العمل اخلا�ص باملركز ومندوبي مراكز التدريب الأخرى وممثلي جامعة تالي�س الفرن�سية .
وكانت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين قد �أقامت عدة ور�ش عمل متخ�ص�صة مع جامعة امللك عبدالعزيز بجدة وجامعة �أم
القرى �ضمن برنامج جامعة تالي�س لدعم منظومة العمل وتبادل اخلربات مبا يدعم الربامج التي تقدمها الأكادميية ف�ضال عن
حتقيق �أحد �أهم اهدافها بتوثيق ال�شراكات العلمية والتدريبية مع املنظمات واالحتادات الدولية واجلامعات واملعاهد وامل�صانع
وال�شركات العاملة يف حقل الطريان املدين.
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بمشاركة إدارة أمن النقل األمريكي (:)TSA

األكاديمية السعودية تحتضن ورشة عمل
أمن الشحن الجوي وتحليل المخاطر

احت�ضنت الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين ،التابعة للهيئة العامة للطريان املدين  ،ور�شة عمل خا�صة ب�أمن ال�شحن اجلوي
وحتليل املخاطر الأمنية ،قدمها ممثلي �إدارة �أمن املوا�صالت الأمريكية(. )TSA
و�شارك يف الور�شة التي ت�أتي �ضم التعاون الأكادميي بني الإدارة املركزية لأمن الطريان والأكادميية ال�سعودية و�إدارة �أمن املوا�صالت
الأمريكية  26متدرب ًا ميثلون اجلهات الأمنية العاملة يف املطارات الداخلية والدولية على م�ستوى القيادة العليا والقيادة املتو�سطة.
وا�ستعر�ض خرباء امن الطريان من �إدارة �أمن املوا�صالت الأمريكية ( )TSAخالل الور�شة التي ت�ستمر ملدة �أ�سبوع يف جدة ،جملة
من املو�ضوعات التي تعنى ب�أمن ال�شحن اجلوي وبتحليل املخاطر الأمنية.
وخ�ص�ص القائمون على الور�شة م�ساحة وا�سعة ل�شرح الأنظمة والقوانني التي مت حتديثها واعتمادها م�ؤخرا من قبل منظمة
الطريان الدويل( الإيكاو) يف دليل امن الطريان (امللحق ال�سابع ع�شر) والوثيقة( )8973القوانني اخلا�صة بنظام ال�شحن اجلوي،
وطرق احتواء املخاطر الأمنية ،ال �سيما يف اجلانب املرتبط بالطرود وتامني �شحنها وفق القوانني املحدثة.ويف نهاية الور�شة كرم
رئي�س الأكادميية ال�سعودية الدكتور حممد بن �أنور نويالتي امل�شاركني فيها من اجلانب الأمريكي يف حفل مب�سط قدم من خالله
�شهادات ودروع تذكارية  ،يف املقابل عرب املدربني الأمريكيني عن �سعادتهم بامل�ستوى العلمي والإمكانات املتطورة التي تابعوها
خالل م�شاركتهم يف الور�شة ،متمنني �أن تنعك�س نتائج الور�شة بالإيجاب على كافة امل�شاركني فيها.يف �سياق مت�صل ،وامتدادا
للتعاون الأكادميي بني الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين مع اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية الأمريكية يف جمال التدريب
على �أمن و�سالمة الطريان � ،أنهت الأكادميية ال�سعودية م�ؤخرا ور�شة عمل �أخرى مع خرباء ومدربي �أكادميية وكالة الطريان
الفيدرالية الأمريكية.وخ�ص�صت حماور الور�شة للمفت�شني اجلويني ،وتطرقت لأبرز اخلطوات التي تكفل حتقيقهم �أكرب معايري
ال�سالمة يف الطريان وفق الأنظمة والقوانني املعتمدة دوليا والتي مت حتديث بع�ض بنودها م�ؤخرا.
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إحصائيات تدريب منسوبي األكاديمية
السعودية التي نفذتها تاليس
برنامج تدريب المدربين

حزمة املراقبة اجلوية  :مت تدريب ( )28مدرب ميثلون ( )20مدرب من الأكادميية و ( )8مدربني على ر�أ�س العمل من قطاع
خدمات املالحة اجلوية .
حزمة �صيانة الأجهزة املالحية مت تدريب ( )20مدرب ميثلون ( )12مدرب من الأكادميية و ( )8موظفني من قطاع خدمات
املالحة اجلوية.
حزمة الإطفاء و الإنقاذ :مت تدريب ( )40مدرب ميثلون ( )24مدرب من الأكادميية و ( )16موظف من مطارات الهيئة الدولية
و الإقليمية .
حزمة �أمن الطريان  :مت تدريب ( )14مدرب من الأكادميية ميثلون ( )7مدربني لأمن الطريان و ( )7مدربني ل�سالمة و ت�شغيل
املطارات .
نظام �إدارة التدريب� :سيتم تدريبهم ح�سب اخلطة املعدة من فريق العمل.
برنامج ورش العمل.

تطوير الإدارة  :مت تدريب ( )131موظف من قطاعات و مطارات الهيئة وهي برامج تخ�ص�صية ملن�سوبي الهيئة .
دعم التدريب الفني بالتعاون مع الأكادمييات ال�سعودية :مت تدريب ( )50مدرب و موظف من الأكادميية.
جمموع عدد املدربني و املوظفني الذين مت تدريبهم �ضمن عقد �شركة تالي�س لتطوير التدريب الفني حتى تاريخه ( )283مدرب و
موظف متخ�ص�ص.

البرامج التدريبية التي تم انجازها في المرحلة الثانية

م

ا�سم الربنامج

عدد امل�شاركني

املكان

املدة

تاريخ البدء

1

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
الإلكرتونيات

4

�شركة تالي�س

 6ا�سابيع

2010/5/24

2

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
املراقبة اجلوية

16

الأكادميية الوطنية
الفرن�سية (ايناك) ومعهد
بل بربيطانيا

 16ا�سبوع

2011/2010

3

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
�أمن الطريان

14

�شركة تالي�س بفرن�سا

 16ا�سبوع

1431/2/10

4

الدورة الفنية لتدريب مهند�سي
ال�صيانة

8

�شركة تالي�س بفرن�سا

 8ا�سبيع

2011/1/10

5

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
الإطفاء والإنقاذ

28

الواليات املتحدة
الأمريكية معهد تييك�س
بجامعة تك�سا�س �آ اند ام

 18ا�سبوع

2011 - 2010

()3
�أ�سابيع

2011

6

عدد ( )3دورات وور�ش عمل
تدريبية تخ�ص�صية ملفت�شي
�سالمة الطريان بقطاع
ال�سالمة و الرتاخي�ص
االقت�صادية ومن من�سوبي
الأكادميية و من خارج الهيئة

الأكادميية ال�سعودية
للطريان املدين وقام
بتنفيذها ادارة الطريان
الفدرايل ()FAA
و منظمة النقل اجلوي
الدويل ()IATA

�أ�سبوع

2011

7

ور�شة عمل تخ�ص�صية يف �إدارة
احلركة اجلوية

11

�شركة تالي�س بفرن�سا

�أ�سبوع

2011

8

ور�شة عمل تخ�ص�صية يف �إدارة
امل�شاريع

13

�شركة تالي�س بفرن�سا

�أ�سبوع

2012

9

ور�شة عمل تخ�ص�صية يف �إدارة
امل�شاريع

12

�شركة تالي�س بفرن�سا

�أ�سبوع

2012

 10ور�شة عمل يف �إدارة الدعم الفني

12

�شركة تالي�س بفرن�سا

�أ�سبوع

2012

دورات تدريبية بالتعاون مع
اجلامعات ال�سعودية

50

جدة

()4
ا�سابيع

2012

الإجمايل

251

البرامج التدريبية التي تم انجازها في المرحلة األولى

108

م

ا�سم الربنامج

عدد امل�شاركني

املكان

املدة

تاريخ البدء

1

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
�صيانة الأجهزة املالحية

8

�شركة تالي�س الفرن�سية

� 8أ�سابيع

1428/10/10

2

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
املراقبة اجلوية

8

الأكادميية الوطنية الفرن�سية
(ايناك)

� 16أ�سبوع

1428/12/28

3

برنامج ت�أهيل مطوري التمارين
با�ستخدام احلا�سب الآيل

4

الأكادميية الوطنية الفرن�سية
(ايناك)

� 6أ�سابيع

1428/12/28

4

الدورة الفنية لت�أهيل مدربي
الإطفاء والإنقاذ

12

�شركة تالي�س و �شركة �سيفي بول
بربيطانيا  12ا�سبوع
ومعهد بل انرتنا�شيونال

1428/10/10

الإجمايل

32

11

15
68
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شراكة مستمرة وتقدم ملموس
نحو تحقيق أهداف األكاديمية
ي�شرفني للمرة الثانية كتابة هذه الكلمة يف كتيب الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين
لأعرب عن م�شاعر الر�ضا وال�سعادة ملا مت من حتقيق اجنازات كبرية خالل العامني
املن�صرمني  ،حيث بد�أت ثمار العمل واجلهد املتوا�صل من قبل كافة العاملني بالأكادميية
مبعاونة جامعة تالي�س تبدو جلية.
�إن خطة التطوير الطموحة لتعزيز �إمكانيات وتو�سيع جماالت التدريب بالأكادميية
ال�سعودية للطريان املدين ت�سري يف خطوات كبرية وت�سهم ب�شكل ملمو�س يف حتقيق
�أهداف الهيئة العامة للطريان املدين من �أجل تعزيز قدرات العاملني يف قطاع الطريان
املدين و�إدخال التقنيات احلديثة وطرق العمل الفعالة با�ستخدام و�سائل املعلوماتية
وو�سائل الت�شبيه يف جميع املجاالت.
لقد �شهدت الفرتة املا�ضية �إكمال برامج تدريب مدربي الأكادميية و�إكمال تركيب
وت�شغيل خمتربات وم�شبهات و�أجهزة خمتلفة يف �إطار برنامج التعاون مع جامعة تالي�س
لتعزيز التدريب ،ونذكر منها على �سبيل املثال
• خمتربات الإليكرتونيات وال�صيانة يف جماالت الإليكرتونيات العامة ومنها الرادار
والهوائيات واالت�صاالت و�أجهزة املالحة اجلوية امل�ستخدمة باملطارات واملعلوماتية
والتي ت�سمح للمتدربني يف جمال الإليكرتونيات وال�صيانة بتعميق خرباتهم العملية
وا�ستخدام �أ�ساليب الت�شبيه لدرا�سة الأعطال وكيفية حل م�شاكل الأداء للأجهزة
والنظم الإليكرتونية املعقدة التي ت�ستخدم يف جماالت عمل الهيئة.
• مت تركيب م�شبهات لتدريب مراقبي املالحة اجلوية يف جماالت احلركة على
�أر�ض املطار واالقرتاب والهبوط للطائرات وكذلك توجيه الطائرات التي متر يف
املجال اجلوي للمملكة �ضمان ًا ل�سالمة احلركة اجلوية .
• مت ت�صميم وت�صنيع وتركيب م�شبهني يف جمال مكافحة حرائق املطارات حيث
انتهينا من تركيب طائرة باحلجم الطبيعي وم�شبه معمل برتو كيمياويات يتم
ا�ستخدامها قريب ًا يف التدريب العملي للعاملني يف جمال الإطفاء والإنقاذ باملطارات
وكذلك م�شبه �إدارة الأزمات اخلا�صة بعمليات املطار وذلك با�ستخدام الكمبيوتر.
• معامل تت�ضمن و�سائل تطوير برامج التدري�س احلديثة وت�صميم وتنفيذ الدرو�س
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املخ�ص�صة للتدريب با�ستخدام الكمبيوتر  CBTكما يقوم حالي ًا مدربي الهيئة
با�ستخدام هذه الو�سائل لت�صميم الدرو�س وتطويرها لكي تالئم احتياجات التدريب
بالأكادميية.
• مت تركيب معملي ت�شبهه يف جمال �أمن املطارات حيث يتم تدريب العاملني يف هذا
املجال على كيفية مراقبة و�ضبط املمنوعات يف �أمتعة امل�سافرين وطرود ال�شحن يف
الطائرات مما يحقق �أهداف �سالمة الطريان املدين.
كما ت�شمل اخلطوات املقبلة اجنازات هامة من �أجل تطوير فعاليات الأكادميية منها :
• �إكمال عدد هام من الندوات يتم عقدها يف فرن�سا ويف اململكة ي�شارك فيها
خمتلف قطاعات الهيئة مثل املراقبة اجلوية وال�صيانة و�إدارة املطارات و�سالمة
الطريان مما ت�سمح بتبادل اخلربات بني مدربي ومهند�سي الهيئة وخرباء فرن�سيني
وعاملني يف هذه املجاالت.
• �إكمال ت�صميم وتنفيذ نظام �إدارة التدريب (Training Management
 )system TMSالذي �سوف ميكن من �إقامة �شبكة معلوماتية هامة تغطي جميع
برامج التدريب وت�سمح بتطوير امكانيات التعليم الذاتي (  )E-Learningوكذلك
�إقامة قاعدة معلوماتية( )Databsesت�شمل كافة مقررات التدريب الالزمة .وكما
ميكن هذا النظام من ربط قاعات التدريب يف املطارات الدولية يف جدة والريا�ض
الدمام واملدنية املنورة بقاعدة املعلوماتية للتدريب مما ي�سمح من تو�سيع �إمكانيات
التدريب بالهيئة يف �سائر اململكة.
وختام ًا ف�إنني �أتطلع مع جميع العاملني بجامعة تالي�س �إىل تعميق التعاون مع الأكادميية
ال�سعودية للطريان املدين واال�ستمرار يف و�ضع �إمكانيات اجلامعة يف خدمة تطوير
الأكادميية وحتقيق �أهداف الهيئة العامة للطريان املدين و�أمتنى النجاح امل�ستمر
للأكادميية وللعاملني بها.

�آالن اوميدور
رئي�س جامعة تالي�س
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شراكة وتحدي لتأسيس كيان فعال
تت�شرف �شركة دله لتنمية املهارات الب�شرية بانها تقدم خدمات الدعم للأكادميية
ال�سعودية للطريان املدين منذ ا ن�شا�ؤها وذلك عندما فازت مبناف�سه عامه لهذا
الغر�ض
حيث ان م�شروع دعم الأكادميية هو جزء م�ساند لربنامج تطوير التدريب الفني
يف الهيئة الذي تنفذه جامعة تالي�س ويرتكز الدعم الذي تقدمه �شركتنا يف ثالث
حماور رئي�سة .
• توفري املدربني ومطوري مناهج وذلك با�ستقطابهم من �سبع دول خمتلفة وملدد
متفاوتة وتكون م�ؤهالتهم وفق املعايري املهنية اىل ت�ضعها الأكادميية وجامعة
تالي�س وقد وفرنا مدربني ومطوري مناهج من ال�سويد  /كندا  /الفلبني /باك�ستان
 /جنوب افريقيا  /بريطانيا  /م�صر  /االردن باال�ضافه اىل مواطنني �سعوديني
• اجراء درا�سات وابحاث تغطي العديد من الأن�شطة والتوجيهات امل�ستقبلية
الداعمة مل�ستقبل الأكادميية من خالل طرف ثالث
• توفري برجميات وبرامج ت�شبيهيه ملعامل الأكادميية .
ان التفاعل االيجابي بني �شركة دله لتنمية املهارات الب�شرية والأكادميية ناجت
من التجان�س والت�شابهة يف ان�شطة اجلهتني حيث متتلك �شركتنا معهد للحا�سب
االيل ومعهد مدر�سة لندن لتعليم اللغة الإجنليزية وخربة وا�سعة يف تدريب االمن
وال�سالمة والتدريب ال�صناعي .
و تفتخر �شركتنا اننا يف املرحلة املا�ضية قدمنا اكرث من ثالثة االف �شاب �سعودي
اىل �سوق العمل بعد ت�أهيلهم مع �صندوق تنمية املهارات الب�شريه واننا دربنا اكرث
من خم�سة وع�شرن الف موظف يف خمتلف التخ�ص�صات من من�سوبي �شركة ارامكو
و �سابك ومعادن و�شركة الكهرباء وكربى ال�شركات الوطنية .
نحن ن�سخر هذه اخلدمة الرتاكمية يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية لالكادميية
نظر ًا الهمية العمل التدريب الذي يقومون به وارتباطه ب�سالمة وامن الطريان
واملعايري املهنية الدولية.
ال�صفة الغالبة على العمل مع االكادميية هو مقابلة التحدي والرغبة يف ت�أ�سي�س
كيان فعال ي�ستمر ويتطور واالمر الذي اوجد بيئة عمل ممتازة مزدانة بوجود عدد
كبري من ال�شباب ال�سعودي يف موقع امل�س�ؤولية .
ن�س�أل اهلل ان يوفق اجلميع ملا فيه اخلري وجندد التزامنا بخدمه الأكادميية
ال�سعودية للطريان املدين.
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مدير عام �شركة دله لتنمية املهارات
الب�شرية

م .منري علي عبد الدائم
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التحديث والتطوير..
نحو األفضل دائم ًا
التطوير والتحديث عملية م�ستمرة يف هذة االكادمييه منذ �أن�شا�ؤها
بقرار جمل�س ادارة الهيئة العامة للطريان املدين برقم ( 3ت –  )32يف
 1428/11/22ه لأن الهدف الرئي�سي الذي �إن�ش�أت هذة للأكادميية من
اجله هو اال�ستجابة ملتطلبات الهيئة العامة للطريان املدين والتي يغلب عليها
الديناميكية والتغيري.
يوجد االن طالب يف برامج تدريبية يف التدريب اال�سا�سي تعقد الول مره
يف هذة االكادميية و�سوف ي�شهد تخريج الدفعة القادمة من طالب برنامج
التدريب اال�سا�سي تخ�ص�صات جديدة منها خريجي مركز ت�شغيل املطارات
و�سالمة الطريان كذلك �سيتم ان�شاء اهلل تخريج اول دفعة من خريجي �صيانة
االجهزة املالحية بدرجة الدبلوم العايل.
ويف العام الذي يلية �سيتم تخريج اول دفعة من التدريب اال�سا�سي يف امن
الطريان على م�ستوى الدبلوم الفني  ,يتزامن هذا مع العديد من الدورات
التدريبية اجلديدة للموظفني تقدم الول مرة على �ضوء االنتهاء من تدريب
املدربني واالنتهاء من تركيب املعامل الرقمية اجلديدة وامل�شبهات وتطوير
املناهج.
ان عملية التحديث والتطوير التقت�صرفقط على التخ�ص�صات اجلديدة
والربامج امل�ستحدثة بل متتد اي�ضا لو�ضع اللبنات االوىل وتهيئة البيئة
االليكرتونيه املنا�سبة لتطويراداء االكادميية ككل ومركز تدريب ت�شغيل
املطارات و�سالمة الطريان ليقود التوجة يف تهيئة اجليل اجلديد من العاملني
يف املطارات الذكية القائمة على زيادة فعالية االداء با�ستخدام انظمة تقنية
املعلومات وا�ساليب االدارة والتحكم احلديثة.
ت�شهد عملية التحديث والتطوير البدء يف بناء جممع متكامل لالكادميية هو
ثمرة للتعاون بني الهيئة العامة للطريان املدين وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني والفني ي�شمل على مباين حديثة ومتكاملة تفي باحتياجات االكادميية
لفرتة طويلة قادمة حيث بدء العمل فية و�سيتم ت�سليمة بعد قرابة �سنتني
ون�صف يف الوقت الذي يوثق هذا اال�صدار االعالمي بع�ض مامت اجنازة يف
العام املا�ضي فاننا نتطلع اىل امل�ستقبل ويحذونا االمل يف مقابلة التحدي
وتطويراداء وخمرجات هذة االكادميية بال�شكل الذي يخدم بالدنا الكرمية يف
نه�ضتنا العلمية والعملية ال�شاملة.
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رئي�س الأكادميية ال�سعودية
للطريان املدين
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