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نــرة شــهرية تصــدر عن الهيئــة العامة للطــران املدين
(االتصال املؤسيس والتسويق)
العدد السادس عرش
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زيارة

رئيس الهيئة العامة للطريان املدين

يلتقى بسمو أمري منطقة عسري ..و يتفقد مرشوع مطار أبها الجديد

اســتقبل صاحــب الســمو امللــي األمري فيصــل بن خالــد بن عبد
العزيــز أمــر منطقة عســر ،معايل رئيس الهيئــة العامة للطريان

املــدين األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي والوفــد املرافق
لــه ،ورحب ســموه بمعايل رئيــس الهيئة مؤكدا ً عىل أهمية الدور
الحيــوي لقطاع الطريان املدين واســهاماته يف التنمية االقتصادية

للوطن ،وناقش سموه املشاريع الىت تضطلع الهيئة بتنفيذها يف

مطــار أبهــا املحــوري وعــى ما انجــز يف مرشوع مطار أبهــا الجديد
خالل الفرتة املاضية ،متمنيا ً للجميع دوام التوفيق والسداد.
مــن جهتــه قــام معــايل األســتاذ عبدالحكيــم التميمــي رئيــس
الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،بجولــة تفقديــة عــى مــروع
مطــار أبهــا الجديد ،واطلع معاليه عىل ســر األعمال يف املرشوع
الجــاري تنفيــذه حاليــا ً عالوة عىل مرشوعات التوســعة املؤقته يف
املطــار الحــايل ،وقــد رافــق معاليــه مدير عــام املطــارات الجنوبية

فهد العدواين.

وبمساحة صاالت تفوق  ٧١٠٠٠مرت مربع.

كما تفقد معايل رئيس الهيئة مرشوعات الصاالت الدولية املؤقتة

الــي تقــع داخــل املطــار الحــايل ،حيــث قدم مديــر عــام املطارات
الجنوبية فهد العدواين نبذة عنها ،مشريا ً إىل أنه تم استحداثها

الستيعاب األعداد املتزايدة للركاب وخصوصا ً يف موسم الصيف
الــذي يشــهد حركــة ســياحية كبــرة يف منطقــة عســر ،لحــن

االنتهــاء مــن املــروع الجديد للمطــار ،كما أطلــع معاليه خالل

الجولة عىل مرافق املطار الحالية ومنها مكاتب اإلدارة والجوازات
والشــحن الجــوي وخدمــة املســافرين ،باإلضافــة الطالعــه عــى
منطقــة تطويــر جانــب الطــران وتجديــد املــدرج وســاحات املطار.
ووجــه معاليــه بإضافة مســاحات آخرى للصالــة الحالية بهدف
املســاعدة يف فــك االختنــاق ،مشــددا ً معاليــه عــى رضورة ســر

العمل وفق الخطة الزمنية املعدة ،وتقديم تقرير مفصل بصفه

دورية عن سري العمل يف املرشوع.

ويف بدايــة الجولــة عــى مــروع مطار أبها املحــوري الجديد الذي
يقــع بجــوار املطــار الحــايل ،اســتمع معاليــه إىل رشح مفصــل،
عــن أبــرز مكونــات املــروع ومــا طــرأ عليــه مــن تطويــر يف بعض

التصميمــات الهندســية ،قدمــه مديــر مــروع تطوير مطــار أبها

املهندس هشــام حنس رشارة ،تجدر االشــارة ان املرشوع يحتوي
عىل دور أريض وميزانني ودور أول ،ويســتوعب املطار الجديد لـ 6
ماليــن راكــب يف الســنة ،بمعــدل 3000آالف راكب يف الســاعة يف
مرحلته األوىل ،ويشمل املرشوع  11جرسا ً تربط الصالة بالطائرات
ذات الحجــم املتوســط ِمــن فئــة  Eو  Cوبعدد إجمايل  22طائرة،
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انفوجرافك
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مؤتمر

الهيئة تشارك يف مؤتمر الخدمات الجوية ()ICAN2017

شــاركت الهيئة العامة للطريان املدين ،يف النســخة العارشة من

السالمة ويف إطار االلتزام باألنظمة واللوائح واإلجراءات الكفيلة

مؤتمــر الخدمــات الجويــة ( ،)ICAN2017والــذي أقيم يف مدينة

بسالمة وأمن النقل الجوي.

كوملبــو بجمهوريــة ســرالنكا الديمقراطية الشــعبية ،وترأس وفد

وأضـــاف مســـاعد الرئيـــس للسياســـات االقتصاديـــة والنقـــل

اململكــة العربيــة الســعودية يف املؤتمر ســعادة األســتاذ طارق بن

الجــوي «لقــد شــاركت الهيئــة العامــة للطــران املــدين بفعاليــة يف

عبدالله الضبيب مساعد الرئيس للسياسات االقتصادية والنقل

النس ــخة التاس ــعة م ــن ه ــذا املؤتم ــر ( )ICAN2016وال ــذي أقي ــم

الجــوي ،وضــم وفد اململكة عددا ً من مســؤويل الهيئة املختصني

يف شــهر ديســمرب 2016م بمدينــة ناســو بجــزر الباهامــس ،حيــث

يف مجــال النقــل الجــوي كما ضم ممثلني عن عدد من الناقالت

وقع ــت ع ــى اتفاقيت ــن ثنائيت ــن بش ــكلهما النه ــايئ م ــع دولت ــن

الجويــة الوطنية باململكة ،وشــارك يف املؤتمــر ( )69دولة ،وجرى

م ــن ال ــدول ال ــي ش ــاركت في ــه ،كم ــا وقع ــت ع ــى العدي ــد م ــن

خالل املؤتمر العديد من املباحثات واملشاورات تحت سقف واحد.

مذك ــرات التفاه ــم وس ــجالت املش ــاورات م ــع ع ــدد م ــن ال ــدول

مــن جانبــه ،أكــد ســعادة األســتاذ طــارق بــن عبداللــه الضبيــب

األخـــرى ،األمـــر الـــذي أســـهم يف تعزيـــز الحركـــة الجويـــة بـــن

مســاعد الرئيــس للسياســات االقتصاديــة والنقــل الجــوي ،أن

اململك ــة وتل ــك ال ــدول ،وخ ــال النس ــخة الع ــارشة م ــن املؤتم ــر

مؤتمــر الخدمــات الجوية ( )ICAN2017يعد مؤتمــرا ً دوليا ً يعقد

يف كوملب ــو أج ــرى وف ــد اململك ــة مفاوض ــات ثنائي ــة م ــع ع ــدد م ــن

برعاية منظمة الطريان املدين الدويل (االيكاو) ويختص بمفاوضات

الــدول الــي تربطه ــا م ــع اململكــة اتفاقي ــات ثنائي ــة به ــدف تحدي ــث

الخدمات الجوية ،وأن مشــاركة الهيئة العامة للطريان املدين يف

اإلط ــار التش ــغييل القائ ــم ب ــن الطرف ــن»

هــذا املحفــل الــدويل تجســد مكانتهــا الرائــدة عــى خارطــة النقل

تجدر اإلشارة إىل أن اململكة العربية السعودية من أوائل الدول

الجــوي الدوليــة ،ودورها الفاعل يف تطويــر صناعة النقل الجوي

الــي صادقــت عــى معاهــدة شــيكاغو واليت يبلــغ عــدد اعضائها

وتنميتهــا عــى املســتوى العاملي ،وتحقيق أعىل درجات الســامة

( )192دولة ،كما تعد اململكة من املشاركني الرئيسيني والفاعلني

واألمن ومواكبة التطورات املتسارعة يف هذه الصناعة.

يف أعمال منظمة الطريان املدين الدويل (االيكاو) ولجانها املتعلقة

كمــا أشــار إىل أن الهيئــة تســتثمر هــذا املحفل الــدويل يف االلتقاء

بالنقــل الجــوي واألمــن والســامة واملالحــة الجويــة ،كمــا تقدم

بعدد من وفود الدول املشاركة واالجتماع بهم ،بغية التعاون يف

اململكــة الدعــم املــايل لربامج املنظمــة بهدف املشــاركة يف الجهود

عــدة مجــاالت يــأيت يف مقدمتهــا تطوير األجواء وفــق أدق معايري

الرامية إىل تطوير أعمالها.
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احتفال

الهيئة تحتفل باليوم العاملي للطريان املدين

أقامــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين فعالية احتفالية ملنســوبيها يف مقرها الرئيس بالرياض بمناســبة اليوم العاملــي للطريان املدين،

وذلك بحضور معايل األستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطريان املدين ،ومساعدي الرئيس ومدراء اإلدارات

ومنسوبي الهيئة ومدربي الطريان واملهتمني بقطاع الطريان املدين.

وشــهدت احتفالية اليوم العاملي للطريان املدين العديد من الفعاليات اليت نظمتها الهيئة ملنســوبيها ،حيث تم إىل تخصيص شــمل
عرضا ً للعديد من الصور واالنفوجرافيك اليت توثق تاريخ الطريان املدين يف اململكة ،كما سجل الحضور عباراتهم يف اللوحة التذكارية
اليت أعدت ذكرى لالحتفالية اليت نظمتها الهيئة ملنسوبيها.

مــن جهتــه ،أكــد معــايل األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيــس الهيئــة العامــة للطــران املدين ،عىل الــدور الحيــوي الذي
تلعبــه اململكــة العربيــة الســعودية عــى املســتوى الــدويل يف صناعــة الطــران املــدين ،ودعمها املســتمر لربامــج منظمة الطــران املدين
الدويل (األيكاو).

وقــال التميمــي «عندمــا نشــارك يف االحتفــاء باليــوم العاملــي للطريان املدين نســتذكر أهميــة ودور صناعــة النقل الجوي ومســاهمتها
يف تحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لشــعوب العالــم ،واململكــة العربيــة الســعودية كانــت دائمــا ً يف قلــب األحــداث
والفعاليــات الدوليــة املتعلقــة بالطــران املــدين ،حيــث انضمــت لعضويــة منظمــة الدوليــة للطــران املــدين (االيــكاو) يف عــام 1962م،
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ويف غضون سنوات قليلة أضحت من أبرز األعضاء الفاعلني واملؤثرين فيها ،وتم انتخابها لعضوية مجلس املنظمة يف عام 1986م ،ويعاد

انتخابها يف كل دورة منذ ذلك الحني بال توقف ،وهذا يدل عىل ثقة الدول األعضاء بالدور الحيوي الذي تلعبه اململكة بغية تحقيق النمو
املطرد لصناعة النقل الجوي ،يف ظل التشغيل اآلمن واملنتظم عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية ،وتحقيق أفضل وأدق معايري

السالمة العاملية».

كمــا قــدم معاليــه شــكره ملنســوبي الهيئــة عــى ما يبذلوه مــن جهود ،وحثهم عــى بذل املزيد مــن الجهد ومواصلة املشــوار ،تحقيقا ً
لألهداف االســراتيجية املرســومة للهيئة ،واالســهام يف دعم مســرة العمل يف بالدنا الغالية وتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030م من

خالل االرتقاء بقطاع الطريان املدين ،وتحقيق تطلعات خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز وســمو ويل عهده األمري

محمد بن سلمان  -حفظهم الله.
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دليل السفر

الهيئة تصدر دليل السفر لذوي االحتياجات الخاصة
أصــدرت الهيئــة العامــة للطــران املدين دليل ســفر خــاص لذوي
االحتياجــات الخاصة تزامنا مع اليــوم العاملي لذوي االحتياجات
الخاصــة ،والــذي يهــدف لتوفــر الدعــم الكامــل لهــم وحمايــة
حقوقهــم يف مطــارات اململكة ،كما أتاحت الهيئة نســخة صوتية
خاصة من الدليل للمكفوفني.
واشـــتمل دليـــل الســـفر الخـــاص لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة
عـــى بعـــض اإلجـــراءات التوعويـــة ،ومنهـــا أهميـــة تقديـــم
املســتفيد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة املعلومــات كاملــة عــن
الخدمــات الــي يحتاجهــا مــن رشكــة الطــران قبــل الســفر بوقــت
كاف ،باإلضافـــة إىل إشـــعار مســـبق لرشكـــة الطـــران قبـــل 48
س ــاعة مل ــن يرغ ــب يف الحص ــول ع ــى بع ــض الخدم ــات أو ن ــوع
خ ــاص م ــن املع ــدات ،رشيط ــة توفره ــا ع ــى الرحل ــة (كتوصي ــل
جه ــاز التنف ــس الصناع ــي بمص ــدر تي ــار ع ــى الطائ ــرة ،أو تعبئ ــة
م ــواد خط ــرة خاص ــة ببطاري ــة الك ــريس املتح ــرك ،أو أكس ــيجني
عالج ــي الس ــتخدامه بالطائ ــرة).
وأوضحــت الهيئــة يف دليــل الســفر الخــاص بــذوي االحتياجــات
الخاصة الحقوق واملميزات اليت يتمتع بها املستفيدين يف مطارات
اململكة ،مشرية إىل أن جهاز املساعدة الخاص بذوي االحتياجات
الخاصــة ال يحتســب ضمــن األمتعــة املوزونــة ،ويف حالــة عــدم
القدرة عىل تخزين الجهاز يف مقصورة الركاب كأمتعة محمولة،
يمكــن تخزينــه مــع األمتعــة املشــحونة دون تكلفــة إضافيــة عىل
املســتفيد ،كما يجب عىل رشكة الطريان اســتالم جهاز املســاعدة
قبل انطالق الرحلة وإعادته بنفس الحالة اليت تم اســتالمه بها،
كما شــمل دليل الســفر الخاص بذوي االحتياجات الخاصة عىل
بعض الواجبات وإرشــادات املســاعدة اليت يتوجب عىل املضيفني
بالطائــرة وموظفــي رشكات الطــران االلتــزام بهــا وتقديمها لذوي
االحتياجات الخاصة.
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يذكر أن الالئحة التنفييذية لحماية حقوق العمالء الىت اصدرتها
الهيئــة العامــة للطــران املدين كفلت حقوق املســافرين من ذوي
االحتياجــات الخاصــة ،حيث اوجبت الالئحة عىل الناقل الجوي
مراعــاة احتياجــات العمــاء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ــــ
وبــدون مقابــل ــ بما يف ذلــك توفري الكرايس املتحركة ،والعالمات
اإلرشــادية الواضحــة يف املطــارات أثناء الصعود للطائــرة والنزول
منهــا ،وتوفري منصات الســتقبال العمالء مــن ذوي االحتياجات
الخاصــة ،وإلــزام الناقل الجوي بإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإعالم
ذوي االحتياجــات الخاصــة خاصــ ًة يف حــات املكفوفيــن أو مــن
يعانــون مــن الصمــم عن مواعيــد الرحالت أو إلغائهــا أو تأخريها
أو تغيريهــا ،كمــا يجــب تقديــم الرعايــة الخاصــة الــي يحتاجهــا
العميل أثناء إلغاء أو تأخري الرحالت أو تغيري مسارها ،باإلضافة
إىل خدمــات الرعايــة والتعويضــات املنصــوص عليهــا يف الالئحة
التنفيذية لحماية حقوق العمالء.

أخبارنا  -العدد السادس عرش

عزكم عزنا

مطارات اململكة تحتفل بمناسبة اليوم الوطين اإلمارايت الـ ()46

شــاركت الهيئة العامة للطريان املدين ممثلة بمطارات اململكة يف

الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف تســجيل صــويت ،تهنئتــه إىل
ٍ
املســافرين القادمني من دولة اإلمارات العربية املتحدة بمناســبة
اليوم الوطين اإلمارايت الـ(،)46متمنيا ً للشــعب اإلمارايت الشــقيق

األخوية بني البلدين الشــقيقني ،وأقيمت العديد من الفعاليات

التقدم واالزدهار يف كافة املجاالت.

الوطنية يف مختلف صاالت املطارات الدولية ،حيث تم استقبال

ففي مطار امللك عبدالعزيز بجدة شهدت صاالت السفر استقبال

وتوديــع املســافرين القادمــن واملغادريــن بالــورود ،وتوزيــع العلم

وتوديع الركاب القادمني واملغادرين بالورود والشوكوالتة ،وتوزيع

الســعودي والعلــم اإلمــارايت وبعــض الهدايــا التذكاريــة الخاصــة

العلمني السعودي واإلمارايت وبعض الهدايا التذكارية الخاصة،

بهذه املناســبة ،كما تواجدت فرقة للفنون الشــعبية االماراتية يف
هذا االحتفال والىت قدمت عروضا ً متنوعة من الرتاث اإلمارايت.

وشاركت فرقة للفنون الشعبية االماراتية يف هذا االحتفال حيث
قدمت عروضا ً متنوعة من الرتاث اإلمارايت ،وذلك بحضور نائب

مــن جهتــه ،قــدم معــايل األســتاذ عبدالحكيــم التميمــي رئيــس

القنصل العام لدولة االمارات يف جدة راشد الكتيب.

احتفاالت اليوم الوطين لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة
بمناســبة اليوم الوطين اإلمارايت الـ( ،)46تعبريا ً عن عمق العالقة
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أخبارنا  -العدد السادس عرش

عزكم عزنا

كمــا قامــت إدارة مطــار امللــك خالــد الــدويل بالريــاض ،بمناســبة

القادمــة ،باألهازيــج الوطنيــة والفنون الشــعبية والهدايا والورود

اليوم الوطين اإلمارايت الـ( ،)46باستقبال املسافرين القادمني من

واألعالم وعبارات التهاين والتربيكات ،كما صدح النشــيد الوطين

دولة اإلمارات بالورود واألعالم واالحتفال مع االشقاء اإلماراتيني

لإلمارات يف أرجاء صاالت املغادرة والقدوم.

داخــل املطــار ،فيما قامــت رشكة مطارات الدمــام بتزيني صاالت

كمــا احتفــت إدارة مطــار أبهــا املحوري ،بهذه املناســبة وذلك من

الســفر بمطــار امللــك فهد الــدويل بأعالم دولــة اإلمــارات واململكة

خــال تقديــم الهدايــا والــورود واألعــام اإلماراتيــة للمســافرين

احتفــا ًال بهــذه املناســبة ،ووضع امللصقات الرتحيبية عىل جســور

والقادمــن للمطــار مــن دولة اإلمارات ،إضافــة إىل نرش العبارات

االركاب ووضــع عبــارات خاصــة بمناســبة اليــوم الوطــي اإلمارايت

الخاصة باملناسبة عىل شاشات العرض يف املطار.

عــى شاشــات العرض داخــل الصالة تبني التالحــم بني الدولتني

كمــا اســتقبل منســوبو مطــار حائــل الــدويل القادمــن مــن دولــة

الشــقيقتني فيمــا اكتــى بــرج املراقبــة يف املطــار بألــوان العلمني

اإلمــارات بالقهــوة العربيــة والهدايا بمشــاركة طلبة مــدارس ذكاء

الســعودي واإلمــارايت ،وبعــرض مريئ لصور القيــادة يف الدولتني

حائــل و جمعيــة أجــاء .وتوشــح مطــار الجــوف بألوان علــم دولة

وعبارة (عزكم عزنا).

اإلمارات ،كما استقبل منسوبو مطار األمري سلطان بن عبدالعزيز

واســتقبلت إدارة مطــار الطائــف الــدويل ،ركاب الرحالت اإلمارتية

بتبوك القادمني من اإلمارات باألغاين الوطنية والهدايا.
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أخبارنا  -العدد السادس عرش

مبادرة

ضمن مبادرات املطار يف برنامج (كيف نكون قدوة؟)

برنامج توعية صحية يف مطار الطائف الدويل

قــدم مطــار الطائف الدويل برنامج التوعيــة الصحية بالتعاون

وفحص السكري وحملة مكافحة التدخني.

مــع الشــئون الصحيــة بمحافظــة الطائف ممثلة بــإدارة املركز

من جهته ،أعرب مدير مطار الطائف الدويل املهندس عبدالوهاب

الصحي باملطار ،وذلك ضمن مبادرات املطار يف برنامج (كيف

بــن عبدالرشــيد بخــاري أن مثل هــذه املبادرات تعــزز دور املطارات
يف توعيــة املجتمــع صحيــاً ،وجعلهــا جزءا ً مندمجــا ً وفعا ًال عىل

نكــون قــدوة؟) ،ويهــدف الربنامــج إىل تنميــة الوعــي الصحــي
وتنويــع الخدمــات املقدمــة ملرتــادي املطــار مــن خــال وضــع

كافــة األصعــدة اليت تخدم املواطنــن وتحقق رغباتهم ،خصوصا ً

منصــات داخــل صالــة إنهــاء إجــراءات الســفر ،باإلضافــة إىل
العيــادة املتنقلــة للتــرع بالــدم تضامنــا ً مــع جنودنا البواســل

إذا كانــت هــذه األنشــطة واملبــادرات تدعم جنود الوطن البواســل
واملواطنــن الســعوديني األوفيــاء ،موضحا ً أن إدارة املطار تســعد

وزيــادة ثقافــة التــرع بالــدم والتطــوع لــدى املتربعــن وتعزيــز

بتقديــم سلســلة مــن الخدمات والتســهيالت لجنودنا البواســل
املرابطــن عــى الحــد الجنوبــي تقديــرا ً وعرفانــا ً ملــا يقدمونــه مــن

التعريف بربنامج الكشف املبكر للسمنة وقياس كتلة الجسم

تضحيات لحماية هذا الوطن الغايل.

املشــاركة املجتمعية وتنويع الثقافات البدنية الفعالة ،كما تم
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أخبارنا  -العدد السادس عرش

الهيئة زمان

مطار الظهران الدويل سابقا ً
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أخبارنا  -العدد السادس عرش

ضيف العدد

الحربي :األكاديمية تهدف لالستثمار يف الكوادر البرشية وأمامنا تحدي لالرتقاء بمجال التدريب
هل لنا من نبذة تعريفية عنكم؟
فهــد بــن ســليمان الحربــي ،درســت عــدة مجــاالت بدايــة مــن
الحاســب اآليل ثــم صيانة الطريان الحربي وأخــرا إدارة األعمال،
وأحمل عدة دبلومات وشهادات دولية يف املجاالت الثالثة ،ومن
بني ما حصلت عليه :
رخصة دولية لصيانة الطريان الحربي.


اجتيــاز العديد من الــدورات املتخصصة الىت نظمتها االياتا

(.)IATA
الحصــول عــى عــدد مــن الشــهادات املتخصصــة تقنيــة

املعلومات والربمجيات من مايكروسوفت وسيسكو.
دبلــوم إدارة االعمــال مــن البحرين بالتعــاون جامعة هيل

الربيطانية.

بكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة امللك عبدالعزيز.


األستاذ /فهد بن سليمان الحربي
رئيس األكاديمية السعودية للطريان املدين

دبلوم عايل يف إدارة االعمال من جامعة لسرت الربيطانية.


خــريت تفــوق الـــ  18عامــا ً ويف بدايــايت عملــت كمــدرب لتقنيــة
املعلومــات يف إحــدى الــركات األمريكيــة باململكــة والرشكــة
الســعودية (املالكــة لحقوقهــا بالــرق األوســط) وتدرجــت إىل

أكد األستاذ فهد بن سليمان الحربي رئيس األكاديمية السعودية
للطــران املــدين ،عــى دور عائلتــه يف النجــاح الــذي تحقــق لــه
معتربهــم الــركاء يف النجــاح ،كمــا أوضــح الحربــي أن العمــل
الجاد اليعرف املستحيل ،مستذكرا ً تجربته السابقة مع رشكتني
ســعودية وأخرى بريطانية ،بدأ مهامه فيهما كمتدرب وغادرهما
كنائب للرئيس.

أن وصلــت لوظيفــة نائــب الرئيــس للتطويــر ،ومن ثــم التحقت
بإحــدى رشكات أوقــاف الراجحــي كرئيــس للرشكــة الــي تقــدم
«حلــول التدريــب» ،ومــن ثــم شــغلت منصــب رئيــس تنفيــذي
لقطــاع غــر ربحي تعليمي مشــرك بني حكومــة اململكة العربية
الســعودية وحكومــة اليابان ،ومنها وقبــل انتقايل للعمل ضمن
عائلة الهيئة العامة للطريان املدين عملت كنائب للرئيس لتطوير
األعمال يف رشكة «بي أيه إي سيســتمز» الربيطانية واملتخصصة

ونــوه الحربــي بأهميــة دور األكاديميــة الســعودية للطــران املدين

بالتدريــب التطويــر والتابعة للرشكة األم واليت يفوق موظفيها 80

ونجاحهــا يف تحقيــق العديد من اإلنجــازات الدولية اليت جعلتها

ألف موظف عىل مستوى العالم .

تتبــوأ مكانــة جديــدة بعــد حصولها عىل عــدة اعتمــادات دولية،
مؤكدا ً بأنها نجحت منذ تأسيسها كمعهد تدريب سنة 1962م يف

عالقتكم بعائلتكم يف ظل انشغالكم بمسئوليات وظيفتكم؟

تأهيل وتدريب أكرث من ( )25ألف مستفيد يف عدة برامج تدريبية
تخصصية بمختلف قطاعات الطريان.
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العائلــة هــي أســاس للتقــدم والنجاح ،فهــم رشكاء يف كل يشء

أصل إليه ،فالفضل بعد الله ملعلمي األول والدي -رحمة الله –

أخبارنا  -العدد السادس عرش

ضيف العدد

ولوالديت حفظها الله ،نظري ما قدماه يل وانعكس بشكل مبارش
عــى حيــايت املهنيــة ،ووفقــى اللــه بزوجــة كانــت والزالــت العون
يل فتحملهــا وتفهمهــا لطبيعــة عمــي جعل القيام بمــا أقوم به
أسهل رغم الصعوبات وضغوطات العمل ،وال أنس أبنايئ الذين
أشــعر بالتقصري تجاههم مهما قدمت لهم ،فشــكرا ً لهم بحجم
السماء .
ماهي أبرز االنجازات اليت حققتها خالل حياتك العملية؟
أذكر أنين استطعت ومن خالل عميل اثبات أنه ال يوجد مستحيل
فمن خالل تجربيت مع رشكتني سعودية واألخرى بريطانية ،بدأت
مهامي العملية كمتدرب وغادرت الرشكتني كنائب للرئيس.
كـــيـــف ت ــن ــظ ــر ملــســتــقــبــل األكــــاديــــمــــيــــة الـــســـعـــوديـــة

للطريان املدين؟

انطالقــا مــن توجــه الهيئــة العامة للطــران املدين ،وتماشــيا ً مع
تطلعــات معــايل رئيس الهيئة حول أهميــة التدريب والتطوير يف
قطــاع الطــران املدين وبعد تحول األكاديمية لقطاع اســراتيجي،
يدرك كافة منســوبي األكاديمية أهمية هذه املرحلة اليت يعيشــها
قطــاع الطريان املدين نظرا ً للتوســع القائــم يف مختلف القطاعات

حدثنا عن االعتمادات الدولية اليت حصلت عليها األكاديمية..

وهل هناك تعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية املتخصصة

يف مجال التدريب بالطريان املدين؟

نجحت األكاديمية يف تحقيق العديد من اإلنجازات الدولية اليت
جعلتها تتبوأ مكانة جديدة بعد حصولها عىل عدة اعتمادات دولية
بــدأت بتجديــد منظمة الطــران املدين الــدويل ( )ICAOالعضوية
الكاملــة لألكاديميــة يف برنامج التدريب الجوي املتقدم ،واعتماد
املنظمة لألكاديمية كمركز تدريب أمين معتمد دولياً ،عالوة عىل
اعتمــاد االتحاد الــدويل للنقل الجوي( )IATAاألكاديمية كرشيك
معتمــد ،و االعــراف بها كمركز تدريــب معتمد دولياً ،وحصلت

األكاديمية أيضا ً عىل اعتماد من معهد القيادة واإلدارة الربيطاين
 ilmكمــزود تدريــب ُمعتمــد ،كمــا تم اعتمــاد األكاديمية كعضو
يف مجلــس التدريــب العاملــي للـــ ( )ICAOوحصــدت أيضا جائزة

أفضــل مطــوري املناهــج  ،ومنحــت رشكــة أميــدوس األكاديمية
ترخيــص مزاولــة التدريــب عــى نظــام تذاكــر الطــران ،باإلضافة
إىل اعتمــاد األكاديميــة مــن قبــل  idpكمقــدم رســمي لعقــد
اختبارات .IELTS
ويف الحقيقــة كل هــذه االنجــازات والــراكات الدوليــة تُكســب

وهــذا يضعنــا أمــام مســؤولية كبــرة تجــاه تطويــر التدريــب

الربامج والشهادات اليت تقدمها األكاديمية أهمية وقيمة كبرية.

املتخصص يف علوم الطريان املدين ،وأمام تحدي يلزمنا باالرتقاء
بمجال التدريب ،علما ً بأن األكاديمية ومنذ أن تأسست كمعهد

مــا هــي أن ــواع التدريب والــرامــج املتخصصة الــي تقدمها

تدريــب ســنة  1962عملــت بخطــط واســراتيجيات نجحــت مــن
خاللهــا يف تغذيــة وتأهيل مختلف قطاعات الطريان بأكرث من 25
ألف مستفيد.
ونســعى اآلن ويف ظــل الدعم الالمحــدود الذي نجده من معايل
رئيس الهيئة إىل مواصلة العمل الدؤوب بما يتماىش مع التوجه
العــام للمملكــة الــذي يســتهدف االســتثمار يف الكــوادر البرشية
بمــا يعــزز مكانة اململكــة وموقعها االســراتيجي ،عىل أن تواصل
األكاديميــة التحليــق مــن اطارهــا املحــي داخــل حــدود مملكتنا
الحبيبــة لتصبــح أكاديميــة ســعودية دوليــة حدودهــا الســماء،
ووجهه لكل من أراد التدريب يف مجاالتها.
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األكاديمية؟

تقــدم األكاديميــة ثالثــة أنــواع مــن التدريــب ،تبــدأ بـ(التدريــب
األســايس) الــذي يتمحــور حــول تغذية قطاعــات الطــران بكوادر
شــابة مؤهلــة تحمــل شــهادة الدبلــوم يف تخصصــات (املراقبــة
الجويــة ،صيانــة أنظمــة الطــران ،اإلطفــاء واإلنقــاذ ،تشــغيل
املطارات  ،أمن الطريان).
ويــأيت (التدريــب ا لتطويري) ثانيا ً وهو مخصص (للموظفني عىل
رأس العمل) والذي من خالله تقدم األكاديمية عرشات الدورات
التخصصيــة الــي تتفــرد بتقديمها بالتعاون مــع املنظمة الدولية
للطــران املــدين ( )ICAOوبــدورات تخصصية أخــرى مع الرشيك
االســراتيجي االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي ( )IATAبجانــب

أخبارنا  -العدد السادس عرش

ضيف العدد

الدورات التخصصية اليت يعقدها مدربو األكاديمية الســعوديون
املؤهلون من قبل يف أعرق الجامعات العاملية.
أيضــا تُعــى األكاديمية بـ(التدريب لغرض الرتخيص ملزاولة مهنة)
ويمنح للعاملني يف قطاع الطريان حيث تقوم األكاديمية باختبار
الكفاءة اللغوية للطيارين واملراقبني الجويني ( )SAELPTحسب
متطلبــات  ICAOعلمــا ً بــأن األكاديميــة بــارشت مؤخــرا اختبــار
«املرحلني الجويني» ألول مرة .
هـــل تتوفـــر أجهـــزة تشـــبيهيه يف معامـــل التدريـــب التابعـــة
لألكاديميـــة؟

نعــم ،فاألكاديميــة الســعودية تدعــم برامجهــا التدريبية بأجهزة
تشــبيهيه تعــد غالبيتهــا األوىل مــن نوعهــا يف منطقــة الــرق
األوسط ،تم توفريها من قبل الهيئة العامة للطريان املدين لدعم
برامج األكاديمية وعملية التدريب يف مختلف التخصصات.
ويعتمد تدريب املراقبة الجوية عىل «برج مراقبة» تشبيهي يحايك
واقع الحركة الجوية وعىل أعىل مســتوى يف التقنية املســتخدمة
عامليــا ،وهــو ُمربمج لعمــل جميع الســيناريوهات الــي يحتاجها
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املراقب مثل تقلبات الطقس والطوارئ والعمل ليالً.
ويســـتند

مركـــز

اإلطفـــاء

واالنقـــاذ

باألكاديميـــة

عـــى

«عربـــات اإلطفـــاء» وعـــى «طائـــرة تشـــبيهية» بمواصفـــات
 MD-90- Boeing 747- 767لدعـــم عمليـــة التدريـــب
وتض ــم الطائ ــرة التش ــبيهية غرف ــة تحك ــم إلكرتوني ــة تمث ــل كل
الســيناريوهات املتوقعــة لحــدوث حريــق أو دخــان داخــل وخــارج
الطائـــرة ،ويدعـــم مركـــز اإلطفـــاء واإلنقـــاذ برامجـــه بمشـــبه
للحرائـــق الصناعيـــة يمثـــل التقنيـــات املســـتخدمة يف املجـــال
الصناعـــي وكيفيـــة التعامـــل معهـــا.
ويســتند مركــز صيانــة أنظمــة الطــران خــال عمليــة التدريــب
عــى «جهــاز رادار» يوفــر االســتطالع املالحــي األويل والثانــوي
ليعــزز الربامــج الــي يقدمهــا املركــز بجانــب العديــد مــن األجهزة
اإللكرتونية األخرى.
ويدعــم املركــز تدريــب أمن الطريان برامجه بأجهــزة متقدمة مثل
الجهاز التشــبيهي املتخصص يف الكشــف باألشــعة السينية عىل
أمتعة الركاب والشحن .

أخبارنا  -العدد السادس عرش

تغريدات

أكرث التغريدات تداو ً
ال
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Contact - للتواصل

حسابات الهيئة العامة للطريان املدين يف تويرت
GACA Twitter Accounts
GACA ofﬁcial account

@KSAGACA

حساب الهيئة الرئييس

Customer Protection

@GACACare

حماية العمالء

King Khalid International Airport

@KKIASA

مطار امللك خالد الدويل

King Fahad International Airport

@KFIAirport

مطار امللك فهد الدويل

King Abdulaziz International Airport

@KAIAirport

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

Prince Mohammed International Airport

@Madinahairport

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

Taif International Airport

@TIFairport

مطار الطائف الدويل

Saudi Academy of Civil Aviation

@SACA_SA

األكاديمية السعودية للطريان املدين

Safety، Security & Air Transport

@GacaSafety

Aviation Investigation Bureau
Northern airports

@AIB_KSA
@northairports

السالمة واألمن والنقل الجوي
مكتب تحقيقات الطريان
املطارات الشمالية

مجلة أخبارنا

 إذا كانت لديك،هي مجلة تُعىن بأخبار منسوبي الهيئة
مشاركة أو أخبار تود مشاركتها معنا نأمل التواصل عىل
If you have news you would like to share...

gaca-newsletter@gaca.gov.sa

 العدد السادس عرش- أخبارنا
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