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(v) 

  تصدير

  :من أربعة مجلدات (Doc 9906) الطيران اتإجراءمان الجودة في تصميم دليل ضيتكون 
  الطيران اتإجراءنظام ضمان الجودة في تصميم   — ١المجلد 
  الطيران اتإجراءتدريب مصممي   — ٢المجلد 
  الطيران اتإجراءاعتماد برمجيات تصميم   — ٣المجلد 
  الطيران اتإجراءالتصميم الخاص ب إعداد  — ٤المجلد 

الطيران اآللي القائمة على المساعدات المالحية األرضية التقليدية، اقتضت دائما وجود نظام رفيع المستوى لمراقبة  اتإجراءاقتضت 
ولكن تنفيذ نظام مالحة المنطقة وما يرتبط به من نظم قواعد البيانات المالحية المحمولة على متن الطائرات، يعني أن أقل . الجودة

مثل دقة البيانات (والواقع أن هذا التغير المهم في متطلبات جودة البيانات . ت يمكن أن تنتج عنه عواقب وخيمةخطأ في البيانا
السالمة التابع  إدارةتكون في الغالب جزءا من نظام (وجود عملية نظامية لضمان الجودة  إلىأوجد الحاجة ) ووضوحها وصحتها

في المجلد الثاني، الجزء  (PANS-OPS, Doc 8168) عمليات الطائرات —لمالحة الجوية الخاصة بخدمات ا اتجراءاإلوتشير ). للدولة
جودة " لمراقبة"هذا الدليل، وتقتضي قيام الدولة باتخاذ التدابير  إلى، تشير ضمان الجودة: ، بعنوانالفصل الرابع، ٢األول، القسم 

للوفاء بهذه  رشاداتهذا الدليل بغية توفير اإل إعدادهذا الغرض، جرى وتحقيقا ل. الطيران اآللي اتإجراء إعدادالعمليات المرتبطة ب
والجدير بالذكر أن المجلدات األربعة تعالج مجاالت حاسمة مرتبطة . اتجراءإلا المتطلبات الصارمة لضمان الجودة في عملية تصميم

جودة البيانات وتدريب  إدارةوتعد . كل مستمرواإلبقاء على مستوى الجودة هذا وتحسينه بش اتجراءبتحقيق الجودة في تصميم اإل
  .، واعتماد البرمجيات، تعد كلها عناصر أساسية في برنامج ضمان الجودةاتجراءمصممي اإل

، مثل اتجراءلضمان الجودة في عناصر تصميم اإل إرشاداتيقدم الطيران،  اتإجراءنظام ضمان الجودة في تصميم   — ١المجلد 
ية حول الحصول على المعلومات والبيانات األساسية إرشادرائق التحقق من صحته واعتماده، وخطوط وط جراءوثائق تصميم اإل

  .الطيران وتنفيذها اتإجراءويقدم أيضا شكال بيانيا عاما لسير العملية الخاصة بتصميم . ومعالجتها
فالتدريب . الطيران اتإجراءتدريبي لمصممي البرنامج ال إعدادبصدد  إرشاداتيقدم الطيران،  اتإجراءتدريب مصممي   — ٢المجلد 

  .حول إنشاء برنامج تدريبي إرشاداتويقدم هذا المجلد . هو نقطة البداية في أي برنامج لمراقبة الجودة
عن اعتماد صالحية األدوات المستخدمة في تصميم  إرشاداتيقدم  الطيران، اتإجراءبرمجيات تصميم  اعتماد  — ٣المجلد 

  .، السيما فيما يتعلق بالمعايير) هاس ترخيصولي( اتجراءاإل
  .)يضاف الحقا(، الطيران اتإجراءالتصميم الخاص ب إعداد  — ٤المجلد 

في سياق هذه الوثيقة، بدون تعريف إضافي، في كل مجلد مستقل، " الدليل"مصطلح  إلى شارةتعني اإل —مالحظة 
  .الطيران اتإجراءودة في تصميم دليل ضمان الجهذا المجلد من  إلى شارةتعني افتراضا اإل

  ـــــــــــــ
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 المختصرات 

ABAS على متن الطائرة شاراتنظام تقويم اإل  
AIP دليل معلومات الطيران 
AIRAC ايراك(شرة مالحية للتنظيم والمراقبة ن(  
AIS  خدمة معلومات الطيران  
ANSP مقدم خدمة المالحة الجوية  
APV الرأسي رشاداالقتراب باإل اتإجراء  
ARP نقطة المطار المرجعية  
ATC مراقبة الحركة الجوية 
ATM الحركة الجوية إدارة 
ATS خدمات الحركة الجوية  
Baro-VNAV وية العموديةالمالحة الج  
CAA سلطة الطيران المدني  
CAT I/II/III الثالثة/الثانية/عملية االقتراب الفئة األولى  
CDA االقتراب بالنزول المتواصل  
CRM نموذج خطر االصطدام  
DEM  الرقمينموذج المنسوب  
DF معرفة االتجاه  
DME جهاز قياس المسافة  
DTM  ريس الرقمينموذج التضا(نموذج المنسوب الرقمي(  
EUROCAE المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدني  
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FPD  الطيران اتإجراءتصميم  
GBAS  ياألرض تقويمالنظام  
GNSS النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية  
GR مسار االنحدار  
HRP نقطة مهبط مرجعية  
IAC خريطة االقتراب اآللي  
ICAO منظمة الطيران المدني الدولي  
IELTS النظام الدولي الختبار اللغة االنجليزية  
IF الوسطي اإلصالح  
IFR الطيران اآللي اتإجراء  
ILS نظام الهبوط اآللي  
IR التقييم اآللي للطيران  
ISD تصميم النظام التعليمي  
LOC حدد الموقعم  
MLS نظام الهبوط الميكروويفي  
MOC العقبات زالةالحد األدنى إل  
MSA أدنى ارتفاع في القطاع  
NDB مرشد السلكي دون تحديد االتجاه  
NM ميل بحري  
NOTAM  للطيارين إعالن -النوتام  
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NPA االقتراب غير الدقيق  
OAS تقييم العوائق حسط  
OCA(H) ائقارتفاع الخلوص من العو  
OJT  في العملتدريب  
PA الدقيق االقتراب  
PAR رادار االقتراب الدقيق  
PDSP  التصميم اتإجراءمقدم خدمة  
RASS مقياس تحديد االرتفاع عن بعد  
RNAV   كذلك مالحة أي منطقة عشوائية(مالحة المنطقة( 
RNP األداء المالحي المطلوب  
RNP AR لوباالذن الالزم لألداء المالحي المط  
RTCA المعروفة سابقا باللجنة الفنية الذاعة الطيران  
SBAS باألقمار الصناعية شاراتاإل منظام تقوي  
SID المغادرة اآللية القياسية  
SKA قفاالموالمهارات والمعرفة و  
SMS  السالمة إدارةنظام  
SRE معدات رادار الرصد  
STAR الوصول اآللي القياسي  
TAA  المنطقة النهائية ىإلارتفاع الوصول  
TOEFL  اختبار االنجليزية كلغة أجنبية –التوفل  
VNAV 

مالحة عمودية في  –خدمات المالحة الجوية  اتإجراء
  المناطق

VOR نطاق ترددي عالي جدا شامل لكل االتجاهات  
VORTAC 

 الجمع بين النطاق الترددي العالي جدا الشامل لكل االتجاهات
(VOR) لجوية التكتيكي ونظام المالحة ا(TACAN) 

VSS القسم السطحي المرئي  
WGS-84  ٨٤ –النظام الجيوديسي العالمي  

  ـــــــــــــ
  

  



 

(xi) 

 التعاريف

  :المدرجة أدناه المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني التاليةمصطلحات تحمل ال

  .هي درجة المطابقة بين القيمة المقدرة أو المقاسة والقيمة الحقيقية — الدقة

تستخدم كليا أو جزئيا في وصول ) بما في ذلك أي مباني ومنشآت ومعدات(هو منطقة محددة على األرض أو فوق المياه  — المطار
  .الطائرات ومغادرتها وتحركها على السطح

ج، وساحات وقوف هي بيانات تتعلق بالمطار وتشمل األبعاد واإلحداثيات واالرتفاعات وتفاصيل أخرى تتعلق بالمدار — بيانات المطار
  .المحلية اتجراءالطائرات، والمباني، والمنشآت، والمعدات، والمرافق، واإل

هي بيانات تتعلق بوقائع الطيران، وتشمل في جملة أمور أخرى، هيكلية المجال الجوي، وتصنيفات المجال الجوي  — بيانات الطيران
سم الوكالة المراقبة وترددات االتصاالت، ومسارات خطوط وا) Gو Fو ... Cو Bو Aالمراقبة وغير المراقبة ومن فئات (

ومجالها الجوي على (األدوات المجمعة  اتإجراءارتفاع الرحالت الجوية، و/الطرق الجوية، واالرتفاعات االنتقالية/الطيران
  .، والمنطقة المغناطيسية غير الموثوقة، واالختالف المغناطيسي)النحو المقيم في معايير التصميم

 إلىالمسبق قائم على تواريخ فعلية مشتركة للظروف التي تحتاج  لإلشعارنظام  هي — (AIRAC) النشرة المالحية للتنظيم والمراقبة
  .تغييرات هامة في ممارسات التشغيل

  .(ATS)خدمات الحركة الجوية  إدارةهي مصطلح عام يتعلق ب — (ATM)الحركة الجوية  إدارة

هي مصطلح عام يعني حسب اختالف الظروف، خدمة معلومات الطيران، وخدمة التنبيه، والخدمة  — (ATS)خدمات الحركة الجوية 
خدمة مراقبة المنطقة، وخدمة مراقبة االقتراب أو خدمة مراقبة (االستشارية للحركة الجوية وخدمة مراقبة الحركة الجوية 

  ). المطار

من أبنية وتضاريس، وبيانات هيدروغرافية وقياسات  ارض، بما عليهجزء من األل يالتفصيلسم لراتمثل  — الخرائط اترسوم
  .االرتفاعات واألبنية على صفيحة ورقية

توفير خدمات الحركة الجوية في عن المسؤولة  ،الهيئة المختصة بالطيران المعينة من قبل الدولة — (CAA) سلطة الطيران المدني
  ".سلطة الدولة" بـ ايشار إليها أحيانو؛ لتلك الدولةالمجال الجوي 

  .هي مجموعة من المهارات والمعرفة والمواقف الالزمة ألداء مهمة على المستوى المطلوب — الكفاءة

التدريب والتقييم اللذان يتميزان بالتوجه نحو األداء، والتركيز على معايير األداء وقياسها  —الكفاءة التدريب والتقييم على أساس
  .يير أداء محددةوتطوير التدريب لبلوغ معا

  .شكل مهمة تنشأ من جراء حدث يسببها وآخر ينهيها ويرسم حدودها بوضوح، ولها نتائج ملموسةي إجراء — عنصر الكفاءة

.  وتقييم، ومجموعة من المتغيرات إثباتالكفاءة من وحدات كفاءة، وعناصر كفاءة، ومعايير أداء، ودليل  إطاريتكون  — الكفاءة إطار
، وتصف نتائج يمكن اتجراءالكفاءة وعناصرها ومعايير األداء من تحليل عمل ومهمات مصممي اإل وتستخلص وحدات

  .مالحظتها

  .تشكل وظيفة منفصلة مكونة من عدد من عناصر الكفاءة —وحدة الكفاءة 
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  .(ISO 19104)هي كمية أو مجموعة كميات يمكن أن تستخدم كمرجع أو كأساس الحتساب كميات أخرى  —المعطيات 

هو جزء من المساحة األرضية ممثل بقيم االرتفاعات المستمرة على جميع تقاطعات شبكة  —(DEM) نموذج المنسوب الرقمي 
  .  محددة، يشار إليها بأنها معطيات مشتركة

  .بأنه نموذج المنسوب الرقمي (DTM) التضاريس الرقمي نموذج إلىأحيانا  شارةتتم اإل — مالحظة

 إلىومن أجل بلوغ أهداف تمكينية، يحتاج المتدرب .  الكفاءة إطارتدريبي مستخلص من معايير األداء في  هدف —الهدف التمكيني 
  .مهارات ومعرفة ومواقف

  .االنحراف عن المعايير القياسية إلىقيام المصمم أو عدم قيامه بعمل يقود  —الخطأ 

  .أثره أو تزيله أو تحد من عواقبه عملية اكتشاف الخطأ ومواجهته بتدابير مضادة تقلل —الخطأ  إدارة

بحيث يستطيع المدرب أو المقيم استخدامها إذا  إثباتفي شكل ) مثل السماح(هو دليل يوفر معلومات تفصيلية  —والتقييم  ثباتدليل اإل
  .كان المرشح يفي بمتطلبات معيار الكفاءة

  .لم تُفقد أو تتبدل منذ صدورها أو الموافقة على تعديلها هي درجة من الضمانة بأن بيانات الطيران وقيمتها —صحة البيانات 

األدوات عملية مستمرة تبدأها خدمة معلومات الطيران من خالل اإلبالغ  اتجراءتشكل الصيانة المستمرة إل —) المستمرة(الصيانة 
ومن األمثلة على .  األداةتصميم  اتجراءأداة معينة تتطلب مراجعة آنية إل اتإجراءعن وجود أي تغييرات حرجة في بيئة 

؛ كالتفكيك المبرمج ألحد المساعدات المالحية (ARP)التغييرات الحرجة نشؤ عقبة في نطاق دائري محدد لنقطة المطار المرجعية 
ة التابعة للدول (AIS)ويفترض بأن تقوم خدمة معلومات الطيران .  الثانوية المرتبطة؛ أو التخطيط لتوسيع أو تقليص أحد المدارج

وتقوم خدمة معلومات .  األداة اتإجراءعلى أي تغيير حرج غير مبرمج يتناول بيئة ) النوتام(الطيارين  إعالنبالرد عن طريق 
  .صيانة أو تصحيح حسب االقتضاء إجراءبالنوتام، وتتوقع عندئذ أن يقوم المصمم ب جراءالطيران بابالغ مصمم اإل

  .اتجراءاألدوات هي المراجعة النظامية المبرمجة على فترات محددة لتصميم اإل اتجراءالصيانة الدورية إل —) الدورية(الصيانة 

أن يكون مطابقاً قدر االمكان  تقانويفترض في اختبار اإل.  هو اختبار يقيم قدرة المتدرب على أداء هدف نهائي — تقاناختبار اإل
  . لظروف وسلوك ومعايير األهداف النهائية

  .هو حزمة تدريب موثقة جيدا وقابلة للتكرار تم اختبارها والتثبت من فعاليتها —المواد  التدريب القائم على

هي بيانات من مساعدات مالحة قائمة على األرض وفي الجو على حد سواء بما في ذلك حجم الخدمات  —بيانات مساعدات المالحة 
  .وتكرارها، وتحديدها، وقوة انتقالها، ومواطن القصور في العمليات

األشياء األخرى المجاورة  إلىوعلى قدر هام من االرتفاع بالنسبة  نسانهي أي شيء ثابت أو مؤقت من صنع اإل —بيانات العوائق 
أبعد من  إلىتمتد  نسانأو المحيطة ويعتبر خطرا محتمال على المرور اآلمن للطائرات، أو أشياء ثابتة أو متحركة من صنع اإل

  .اية الطائرات أثناء الرحلةمساحة محددة الغرض منها حم

  .  التضاريس/هي مساحة محددة مخصصة لغرض جمع بيانات العوائق —التضاريس /مساحة جمع بيانات العوائق

هو بيان تقييمي بسيط لمعرفة نتيجة عنصر األداء ووصف المعايير المستخدمة للحكم فيما إذا كان مستوى األداء  —معايير األداء 
  .وقد يكون عنصر الكفاءة مرتبطا بعدة معايير أداء.  المطلوب قد تم بلوغه



(xiii) التعاريف  

ويمكن أن يكون أيضا مقدم تدريب على تصميم .  اتجراءهو جهة تقدم خدمات تصميم اإل — (PDSP) اتجراءمقدم خدمة تصميم اإل
  .اتجراءاإل

  .هو اختبار يقيس قدرة المتدرب على تلبية أهداف التمكين الرئيسية —اختبار التقدم 

  .الظروف التي يتم في ظلها تأدية وحدات الكفاءة هي —) الظروف(المتغيرات  مجموعة
هي خريطة مرسومة الكترونياً تتضمن التضاريس مع مراجع صحيحة وبيانات هيدروغرافية لقياس االرتفاعات  —الخريطة النقطية 

  .واألبنية
  .وثوق به لتوفير نوع محدد من البياناتهو مصدر بيانات معترف به من الدولة أو مصدر مهني م —مصدر معترف به 

تستخدم كمرجع الحتساب كميات ) نموذج رياضي(هي كمية عددية أو هندسية أو مجموعة كميات  —معطيات جيوديسية مرجعية 
مجموعة دنيا من المعلمات  إلىوتدعو الحاجة .  النقاط إحدىأخرى في منطقة جغرافية محددة مثل خطي الطول والعرض في 

  .المرجعي العالمي طاراإل/النظام إلىموقع وتوجه النظام المرجعي المحلي بالنسبة  لتحديد
وهو أصغر فرق بين . هو عدد الوحدات أو األرقام التي يتم بواسطتها التعبير عن القيمة المقاسة أو المحتسبة واستخدامها —الوضوح 

  .رض أو نقلقيمتين متجاورتين يمكن تمثيلها في خزين بيانات أو في نظام ع
والمهارة هي . هي ما يحتاجه الشخص لتحقيق هدف تمكيني مستخلص من معايير األداء — (SKA)المهارات والمعرفة والمواقف 

والمعرفة هي المعلومات المحددة المطلوب توفرها لدى المتدرب .  المهمة بشكل فعال إصالحالقدرة على تأدية نشاط يساهم في 
والمواقف هي حالة الشخص النفسية التي تؤثر على .  المواقف من أجل انجاز المهمات بشكل فعالمن أجل تطوير المهارات و

  . سلوكه وخياراته واآلراء التي يعبر عنها
  .األدوات اتإجراءهو الشخص أو الجهة التي لها مصلحة أكيدة في تصميم  —صاحب المصلحة 

أو مدرج محدد /تربط بين المطار و (IFR)باستخدام قواعد طيران آلي محددة  طريقة للمغادرة هي — (SID)المغادرة اآللية القياسية 
في المطار مع نقطة هامة محددة، تكون في العادة على مسار محدد لخدمات الحركة الجوية، ويمكن انطالقاً منها البدء بمرحلة 

  .رحلة الطريق
أثناءه استخدام قواعد الطيران اآللي والربط بين نقطة هامة  هو جزء محدد من رحلة الوصول يتم — (STAR)الوصول اآللي القياسي 

  .االقتراب اآللي المعتمدة اتإجراءتكون عادة على مسار خدمات الحركة الجوية، ونقطة يمكن انطالقا منها البدء ب
فوق جميع ) قدم ١٠٠٠( متر ٣٠٠هو االرتفاع األدنى الذي يوفر مسافة دنيا تبلغ  — (TAA)المنطقة النهائية  إلىارتفاع الوصول 

، أو (IAF)ويرتكز على اصالح االقتراب األصلي ) ميال بحريا ٢٥(كيلومترا  ٤٦األشياء الواقعة في نطاق دائرة يبلغ قطرها 
حيث ال يكون اصالح االقتراب األصلي متاحاً، ويكون محدداً بخطوط مستقيمة تربط بين نهاية  (IF)الوسطي  اإلصالحيرتكز على 

االقتراب مجتمعة  اتإجراءالمرتبطة ب (TAAs)المنطقة النهائية  إلىوتغطي ارتفاعات الوصول .  الوسطي صالحاإلالقوس و
  .الوسطي اإلصالحدرجة حول  ٣٦٠مساحة 

الكفاءة الذي يحققه المتدرب عندما يكمل  إطارهو هدف تدريبي مستخلص من أحد عناصر الكفاءة ضمن  —هدف المنطقة النهائية 
  .احدراسته بنج
  .هو مؤشر يدل على أن المهمة قد ُأكملت —حدث االنتهاء 

التي يمكن رسمها في  نسانهي بيانات تتعلق بالسطح الطبيعي لألرض باستثناء العوائق من صنع اإل —بيانات التضاريس األرضية 
  .(DEM)لرقمي خريطة، وخريطة نُقَطية الكترونية، وخريطة بيانات توجيهية الكترونية، أو نموذج المنسوب ا
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هو الدرجة التي يمكن بواسطتها لنظام أو لناتج من البيانات أن يقدم تسجيال للتغييرات التي تمت على ذلك الناتج وبالتالي  —التتبع 
  .إفساح المجال أمام تدقيق تتبعي اعتباراً من المستخدم حتى واضع البيانات

، أو ما يتوقع من المتدرب أن يكون قادرا على األداء المرغوب فيهأي هو بيان واضح يشتمل على ثالثة أجزاء،  —هدف التدريب 
التي يثبت المتدرب  الظروفمستوى الكفاءة، و ثباتالذي ينبغي بلوغه إل ومعيار األداءالقيام به بنهاية مراحل محددة من التدريب، 

  .كفاءته في ظلها
  .اتجراءدريبا لمصممي اإلهو في نطاق هذا الدليل، الجهة التي توفر ت —مقدم التدريب 

  .مؤشر على أن المهمة ينبغي أن تبدأ أو إشارةهو  —الحدث المحرك 
انظر (صود قد تم اسيفاؤها ستخدام محدد مقال الالزمة متطلباتال، من خالل توفر دليل موضوعي، بأن أكيدهو الت — عتماداال

جبه مراجعة عنصر من عناصر البيانات للتأكد من أن له وهو النشاط الذي تتم بمو). خدمات معلومات الطيران — ١٥ الملحق
قيمة تنطبق تماما على الهوية المعطاة لعنصر البيانات، أو أن مجموعة من عناصر البيانات قد تمت مراجعتها واعتُبرت مقبولة 

  .للغرض الذي وضعت من أجله
  .كون في العادة ذات سمات ثالثية األبعادهي نسخة رقمية لألشكال البيانية أو بيانات النقاط، ت —بيانات الوجهة 

وهو النشاط الذي تُراجع ). ١٥انظر الملحق (توفر دليل موضوعي، من الوفاء بمتطلبات محددة من خالل ، أكيدهو الت —التحقق 
  .بموجبه القيمة الحالية لعنصر من البيانات مقابل القيمة المعطاة في األصل

  ـــــــــــــ
 



 

(xv) 

  تمهيد

  امعرض ع   - ١
ويؤدي المساحون، وعاملو خدمة معلومات .  الطيران مدخالت من مجموعة متنوعة من العاملين اتإجراءتتطلب عملية تطوير 

مون معتمدو صالحية الطيران، يؤدون جميعاًَ دورا رئيسيا في مالصالحية على األرض، والطيارون والمص عتمدو، وم(AIS)الطيران 
ولضمان النوعية، يقتضي بشكل أساسي توفير التدريب والتقييم على أساس الكفاءة لجميع .  الرحالت اتإجراءتطوير نوعية 

المجلد  (PANS-OPS, Doc 8168) خدمات المالحة الجوية اتإجراءالطيران، كما هو مذكور في  اتإجراءالمساهمين في عملية تطوير 
ومن المعلوم أنه في الوقت الذي يركز فيه .  اتجراءي اإلمؤهالت وتدريب مصمم، ٧-٤، ٤، الفصل ٢الثاني، الجزء األول، القسم 

الطيران تحقيقها، يتوقف عمل المصمم على عاملين آخرين ممن  اتإجراءهذا التدريب على متطلبات الكفاءة التي ينبغي لمصمم 
  .استوفوا معايير الكفاءة أيضاً

طيران خاطئة وغير مكتملة أو  اتإجراءفتوفير .  المة الطيرانالطيران ذات أهمية بالغة بالنسبة لس اتإجراءوتعتبر أنشطة مصممي 
  .سيئة التصميم مع ما يستتبع ذلك من عواقب ينعكس مباشرة على المنتفعين

  :إلىأكثر أهمية بالنظر  اتجراءومؤخرا، أصبح تصميم اإل
 تزايد التعقيدات؛ 

 مالحة المنطقة تزايد أهمية صحة البيانات، خاصة بالنسبة ألشكال المالحة الحديثة ك(RNAV)  والمالحة بواسطة األقمار
 الصناعية؛

 الكترونيات طيران جديدة إدخال.  

  اتجراءالنهج القائم على الكفاءة لتدريب مصممي اإل   - ٢
يتم ويقوم تطوير التدريب والتقييم على أساس الكفاءة على نهج منتظم .  للتدريب والتقييم" نهج قائم على الكفاءة"لقد تقرر اعتماد 

بموجبه تحديد الكفاءات ومعاييرها؛ ويقوم التدريب على أساس كفاءات محددة؛ ويتم وضع أدوات تقييم لهذه الكفاءات لتحديد ما إذا 
  .ميادين أخرى من أنشطة الطيران مثل تدريب وترخيص طواقم الطيران إلىكما أدخلت هذه الطريقة .  كانت قد تحققت
الطيران، يقوم على  اتإجراءلمصممي " كفاءة إطار"وكانت النتيجة وضع .  الطيران اتإجراءي مصمم" أعمال ومهمات"وجرى تحليل 

  .أساسه هذا الدليل
الطيران،  اتإجراءحول كيفية وضع منهج تدريب قائم على الكفاءة خاص بمصممي  إرشاداتوفي الوقت الذي يوفر فيه هذا الدليل 

ومن المفترض أن يشترك واضعو مناهج تعليمية من .  المقررات التعليمية عداددريس إلفإنه ال ينبغي أن يستخدم أو يعتبر كتاب ت
  .الطيران اتإجراءتدريب مصممي  إعدادأصحاب الخبرة والكفاءة في 

  ردود الفعل   - ٣
بتطبيقه، وفائدته ونطاق ستحظى بالترحيب تعليقات الدول وبعثات االيكاو الميدانية للتعاون الفني بشأن هذا الدليل، السيما فيما يتعلق 

العنوان  إلىويرجى توجيه التعليقات بشأن هذا الدليل . الطبعات الالحقة إعدادوسوف تؤخذ هذه التعليقات في االعتبار في .  شموله
  :التالي
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  الفصل األول

  مقدمة

  عرض عام   ١- ١
ويمكن تحقيق السالمة بتطبيق المعايير .  الطيران في مجالها الجوي اتإجراءتكون الدول مسؤولة عن جميع صكوك   ١-١-١

تدابير لمراقبة نوعية يتطلب ذلك وأحكام االيكاو المرتبطة بها، و (PANS-OPS)العمليات /خدمات المالحة الجوية اتجراءالفنية إل
صالحها على األرض وفي أثناء  إعالنالعملية المستخدمة لتطبيق هذه المعايير، التي يمكن أن تشمل التنظيم ورصد الحركة الجوية، و

  . الطيران
، ضمان الجودة ٤، الفصل ٢العمليات في المجلد الثاني، الجزء األول القسم /خدمات المالحة الجوية اتإجراءوتنطوي   ٢-١-١

ية بشأن ضمان النوعية إرشادوترد مواد .  الطيران اتإجراءينبغي لكل دولية أن تمتثل لها لضمان الجودة في تصميم  اتإجراءعلى 
 اتإجراءدليل ضمان الجودة في تصميم العمليات في كل مجلد من /خدمات المالحة الجوية اتإجراءمكملة لألحكام الواردة في 

  .(Doc 9906)الطيران 
وينبغي على كل دولة أن تضع المعايير لمستوى الكفاءة المطلوب .  ويشكل التدريب أحد أهم عناصر ضمان الجودة  ٣-١-١

الطيران قد بلغوا هذا المستوى من الكفاءة وهم يحتفظون  اتإجراءوعلى كل دولة أن تضمن أن مصممي .  الطيران اتإجراءلتصميم 
  .، والتدريب المتكرر والتدريب للتجديد(OJT) في العملالخاضع لإلشراف  به من خالل التدريب، والتدريب

  .ويقدم هذا الدليل المبدأ التوجيهي للدول وألصحاب المصلحة اآلخرين الذين سيبلغون هذه المتطلبات  ٤-١-١

  الجمهور المستهدف بهذا الدليل   ٢- ١
  : إلىسيكون هذا الدليل مفيدا بالنسبة   ١-٢-١

ومقدمو  اتجراءعلى برامج ومناهج التدريب التي يقوم بها مقدمو خدمات تصميم اإلالتي توافق سلطات الدولة  —
 ).١انظر المالحظة (التدريب، وغيرهم، حيثما ينطبق 

انظر (أو يصدرونها حسب االقتضاء /الطيران و اتإجراءالذين يصممون  اتجراءمقدمي خدمات تصميم اإل —
 ؛)٢المالحظة 

  ).مقدمو التدريب(الطيران  اتإجراءدورات تدريب على تصميم / تي تقدم برامجالمنظمات والمعاهد ال —
دورات /ال يفترض هذا البيان الوارد في الدليل أن على سلطة الدولة أن توافق أو ترخص لبرامج — ١مالحظة 

  .التدريب
، (ANSP)مالحة جوية  أن يكون سلطة تابعة للدولة، ومزود خدمة اتجراءيمكن لمقدم خدمة تصميم اإل — ٢مالحظة 

  .أو جهة ثالثة مستقلة
  .يبين العالقة بين هذه األطراف ١-١البياني الشكل 
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العالقة القائمة بين سلطة الدولة ومقدم خدمة تصميم  ١-١الشكل البياني  

  ومقدم التدريب (PDSP) اتجراءاإل

  سلطة الدولة   ٢-٢-١
تستخدم هذا الدليل كمرشد لوضع معايير للموافقة على برامج ودورات  طيع سلطة الدولة أنتست اً،بوصفها منظم  ١- ٢-٢-١

  .  والترخيص لها، حيثما يتم تطبيق هذه النظم اتجراءالتدريب التي يتوالها مقدمو خدمات تصميم اإل
ا ودوراتها بنفسها، أن تستخدم هذا الدليل كمرشد لوضع برامجه اتجراءوباستطاعة السلطة، إذا قامت هي بتصميم اإل  ٢- ٢-٢-١

مقدم تدريب، باستطاعتها استخدام الدليل  إلىالطيران لديها  اتإجراءوفضال عن ذلك، إذا كانت ترسل مصممي . التدريبية الخاصة
  .، حسب االقتضاء٣-٣-١أو /و ١-٣-١الفقرتين  إلىيرجى الرجوع . كمرشد لتقييم المقررات التعليمية المحتملة

يرجى . دورة تدريبها إذا كانت توفر التدريب بنفسها/الدليل كمرشد لها في وضع برنامج وتستطيع السلطة استخدام  ٣- ٢-٢-١
  .٥- ١الفقرة  إلىالرجوع 

الطيران  اتإجراءومنح اإلجازات لمصممي /الترخيص/وباستطاعة الدليل أن يقدم معلومات مفيدة لمعايير الموافقة  ٤- ٢-٢-١
لذلك فانه ال يدخل .  او ال تشتمل على أحكام تتعلق بمثل هذه النظم في الوقت الحاضرولكن قواعد االيك.  حيثما يتم تطبيق هذه النظم

  .في نطاق هذا الدليل تقديم المشورة بشأن هذه النظم

  اتجراءمقدمو خدمات تصميم اإل   ٣-٢-١

موا الدليل كمرشد مقدم التدريب أن يستخد إلىالذين يرسلون العاملين  اتجراءباستطاعة مقدمي خدمات تصميم اإل  ١- ٣-٢-١
  .  لتقييم المقررات التعليمية المحتملة

برامج ودورات التدريب الخاصة  عدادأيضا استخدام الدليل كمرشد إل اتجراءوباستطاعة مقدمي خدمات تصميم اإل  ٢- ٣-٢-١
  .٥-١الفقرة  إلىيرجى الرجوع . بهم
وعلى سبيل . اتإجراءران تُعتبر مقدم خدمات تصميم الطي اتإجراءأن أي منظمة تقوم بتنظيم  إلى شارةتجدر اإل  ٣- ٣-٢-١

  .اتإجراءالطيران للمطار الخاص به يعتبر مقدم خدمات تصميم  اتإجراءالمثال، فان مشغل المطار الذي يقوم بتصميم 

 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 
 
  

 

 

 نفيذ تدريب ذاتيت سلطة الدولة
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  مقدمو التدريب   ٤-٢-١
  .ات والبرامج التدريبيةالطيران استخدام الدليل كمرشد لتطوير الدور اتإجراءباستطاعة مقدمي التدريب على تصميم 

  الدليلأهداف    ٣- ١
الطيران، السيما  اتإجراءللمنظمات التي تقدم تدريبا لمصممي  رشادإن الهدف األول والرئيسي للدليل هو تقديم اإل  ١-٣-١

  .التدريب وتنفيذه واعتماد صالحيته إعداد إلىبالنسبة 
أو يوافقون /و لمنظمين الذين يرخصون لدورات وبرامج التدريبا إلى رشاداتوالهدف الثانوي للدليل هو تقديم اإل  ٢-٣-١

  .مقدمي التدريب والتي يتوجب عليها تقييم دورات وبرامج التدريب إلىعليها، فضال عن المنظمات التي توفد المتدربين 
  .كيفية استخدام الدليل على أساس األهداف المذكورة أعاله ٥-١يتناول القسم   ٣-٣-١

  دليلالهيكلية    ٤- ١
  :يتكون الدليل من خمسة فصول كما هو مبين أدناه  ١-٤-١
الجمهور المستهدف، األهداف، الهيكلية، وكيفية استخدام : ، تقدم معلومات تمهيدية حول الدليلمقدمة، الفصل األول  ١- ١-٤-١

  .قتها بالتدريبالطيران وعال اتإجراءوهو يتضمن أيضا مالحظة بشأن استخدام األدوات اآللية في تصميم .  الدليل
، يصف المفاهيم العامة للنهج القائم على الكفاءة أحكام عامة تتعلق بالتدريب والتقييم على أساس الكفاءة، الفصل الثاني  ٢- ١-٤-١

كفاءة يتم استخدامه كأساس لتصميم منهج دراسي على النحو  إطاربما في ذلك كيفية تحليل الوظائف والمهمات بحيث يتم استخالص 
اً بالعينة إثباتكما يتضمن أيضاً .  الطيران اتإجراءالكفاءة لمصممي  إطارأيضا  الفصل الثانيويتضمن . الفصل الثالثن في المبي

  .ودليالً تقييميا لعنصر مختار من عناصر الكفاءة
 إلى شارةاإل وتجدر.  الكفاءة إطار، يصف كيفية استخالص منهج دراسي من تصميم المنهج الدراسي، الفصل الثالث  ٣- ١-٤-١

منذ بداية التدريب، والتدريب األولي، والتدريب المتكرر، والتدريب للتجديد ويشمل : أن هذه الطريقة تطبق على جميع مراحل التدريب
  :هذا الفصل أيضا معلومات عن

 ؛مسبقة للتدريبكيفية تحديد الشروط ال —

 لنهائية من التدريب؛أو ا/االختبارات التي تطبق في المرحلة المتوسطة و إعدادكيفية  —

  .اعتبارات أخرى تتعلق بتصميم مواد الوحدات والدورة —
  .الطيران اتإجراءمصممي  لمدربي الكفاءات المطلوبة ، يتناولالفصل الرابع  ٤- ١-٤-١
 ، يصف كيفية تنفيذ التدريب وتقييمهالطيران اتإجراءاالعتماد والتقييم الذي يعقب تدريب مصممي ، الفصل الخامس  ٥- ١-٤-١

  :على المستويات التالية
 تقييم ردة فعل المتدرب: ١المستوى  —

 تعلم المتدرب إتقانتقييم : ٢المستوى  —
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 في العملتقييم األداء : ٣المستوى  —

  .األثر على المنظمة/تقييم النتائج: ٤المستوى  —
رشد السلكي دون تحديد تستند األمثلة في جميع أجزاء الدليل على نطاق ترددي عالي جدا شامل لكل االتجاهات وم  ٢-٤-١

  .بالذات كمثال ألنه مستخدم في العادة ومستقر جراءوقد تم اختيار هذا اإل.  (FAF)مع نقطة االقتراب النهائي  (VOR/NDB)االتجاه 

  الدليلكيفية استخدام    ٥- ١
كان غرضها يتماشى مع الهدف  يبين هذا القسم كيفية قيام مختلف فئات الجمهور المستهدف باستخدام الدليل تبعا لما إذا  ١-٥-١

  .٣-١األولي أو الثانوي كما هو مبين في الفقرة 

  )مقدمو تدريب(الطيران  اتإجراءالمنظمات التي تقدم التدريب لمصممي    ٢-٥-١
الطيران، مثل مقدمي التدريب المستقلين وسلطات  اتإجراءباستطاعة المنظمات التي تقدم التدريب لمصممي   ١- ٢-٥-١

العائدين لهم، باستطاعتها استخدام الدليل من  اتجراءالذين يقدمون التدريب لمصممي اإل اتجراءقدمي خدمات تصميم اإلوم/الدولة
  : أجل

 الكفاءة كنقطة انطالق؛ إطارتحليل الوظائف والمهمات مع  إصالح —

 دورات وبرامج التدريب؛ إعداد —

 .تقييم دورات وبرامج التدريب —

.  من تحليل الوظائف والمهمات، يستطيع مقدمو التدريب تطبيق الطريقة المذكورة في الفصل الثانيعندما يتم االنتهاء   ٢- ٢-٥-١
  .الطيران يمكن أن تتفاوت بين دولة وأخرى اتإجراءأن متطلبات الكفاءة لمصممي  إلى شارةوتجدر اإل

  : دورات وبرامج التدريب خطوات عدة مثل إعدادويشمل   ٣- ٢-٥-١
 ة للتدريب؛تحديد الشروط المسبق —

 ؛)في العملاألهداف النهائية، واألهداف التمكينية، وأهداف التدريب (تحديد أهداف التدريب  —

 تنظيم وحدات التدريب؛ —

 .االختبارات إعداد —

  المنظمون   ٣-٥-١

من عملية الترخيص لدورة أو برنامج تدريبي استخدام هذا الدليل كجزء /باستطاعة المنظمين الذين يعتزمون الموافقة  ١- ٣-٥-١
التدريب المقترح وتنفيذه وتقييمه  إعدادأن يتم : "وضع معايير تنص على بإمكانهموعلى سبيل المثال، فان .  الترخيص للتدريب/الموافقة

  ."(Doc 9906) الطيران اتإجراء يدليل تدريب مصممويرد وصف تطبيق هذا النهج في .  وفقا للنهج القائم على الكفاءة
  .أن استخدام هذا الدليل ليس هدفهم الرئيسي إلى شارةتجدر اإلومع ذلك،   ٢- ٣-٥-١
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  اتجراءالمنظمات التي توفد مقدمي تدريب مصممي اإل  ٤-٥-١

مقدمي التدريب تقييم دورة أو برنامج التدريب بتفحص ما إذا  إلى اتجراءباستطاعة المنظمات التي ترسل مصممي اإل  ١- ٤-٥-١
وينبغي للمنهج الدراسي والمواد .  ها باستخدام النهج القائم على الكفاءة كما هو مذكور في الدليلدإعداكانت الدورة التدريبية قد تم 

  .اتجراءكفاءة مصمم اإل إطارأن تغطي بشكل مناسب عناصر الكفاءة الواردة في  عدادالدراسية للتدريب جيد اإل
  .  كل هدفها األساسيأن هذا االستخدام للدليل ال يش إلى شارةومع ذلك، تجدر اإل  ٢- ٤-٥-١

  استخدام التشغيل اآللي   ٦- ١
 وإفساححد كبير، وتوفير الوقت،  إلىالتقليل من األخطاء  إمكانية اتجراءتتوفر في أدوات التشغيل اآللي لتصميم اإل  ١-٦-١

  .أدوات الطيران تاإجراءولهذا السبب، فإن الدول مدعوة الستخدام حزم البرمجيات لتصميم .  المجال لتطبيق نمطي للمعايير
سواء كانت حاسبة يدوية، وجدول، أو أحد (ومن الضروري التأكيد مع ذلك، بأن استخدام أدوات التشغيل اآللي   ٢-٦-١

وباستطاعة أدوات تصميم .  الكفاءة إطارال ينفي ضرورة استيفاء المصمم لمعايير الكفاءة كما هي محددة في ) البرمجيات اآللية
تعديالت على الرمز، وتحديث قاعدة البيانات، أو عمالً بمثل السيناريو  إدخالنتائج زائفة، خاصة بعد  إلىتؤدي  أحيانا أن اتجراءاإل

وينبغي التركيز على أن أدوات التصميم اآللية توفر مساعدة للمصمم، ولكن ).  القمامة الخارجة القمامة الداخلة مقابل"البسيط القائل 
بقطع  اتجراءفالمصمم هو المسؤول بنهاية األمر عن صدقية تصميم اإل. ا دائما من النتائج اآلليةينبغي على المصمم أن يكون حذر

وفضال عن ذلك، فإن من مسؤولية المصمم أن يضمن أن كل متطلبات .  النظر عما إذا كانت منتجة آليا أو باستخدام البرمجيات
المحافظة على مستوى رفيع من  اتجراءسباب، ينبغي على مصممي اإلولهذه األ.  أصحاب المصلحة قد تمت تلبيتها في نطاق التصميم

  .ألي تصميم" الصورة الكبيرة"الكفاءة في تطبيق المعايير وفي وعيهم لنتائج 

  ـــــــــــــ
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  الفصل الثاني

  أحكام عامة تتعلق بالتدريب والتقييم 
  على أساس الكفاءة

  مقدمة   ١- ٢
.  في تصميم وتطبيق نهج قائم على الكفاءة في التدريب والتقييم إتباعهاالواجب  اتجراءالمبادئ واإل، إجماليةيبين هذا الفصل، بصورة 

وهو يحدد المعالم الرئيسية لهذا النهج ويصف بإيجاز كيفية استخدام النهج القائم على الكفاءة من قبل معدي الدورات، والمدربين، 
فصل المتطلبات التي ينبغي لمقدمي التدريب ولسلطات الترخيص االمتثال لها من أجل ويعرض هذا ال.  والفاحصين، حيثما ينطبق ذلك

  .تنفيذ التدريب والتقييم على أساس الكفاءة

  تطبيق النهج القائم على الكفاءة على التدريب والتقييم   ٢- ٢
موجبه تحديد الكفاءات ومعاييرها؛  نهج منتظم يتم ب إلىالكفاءة أن يستند أساس التدريب والتقييم على  عدادينبغي إل  ١-٢-٢

وتشمل النهوج القائمة .  ويقوم التدريب على أساس كفاءات محددة، ويتم القيام بعمليات تقييم لتحديد ما إذا كانت هذه الكفاءات قد تحققت
  .م التعليميةالمعايير، وتصميم النظ إلىالتعلم، والتدريب القائم على األداء، والتدريب المستند  إتقانعلى الكفاءة 

  :الكفاءة أن تنطوي في أقل تعديل على الميزات التالية أساس ينبغي لنهوج التدريب والتقييم على  ٢-٢-٢

 وتحديد مؤشرات التقييم؛ هجيالتدريب على تحليل من إلىالحاجة  أن يقوم مبرر  )أ 

ي ظلها، ودقة المهمات، استخدام تحليل الوظائف والمهمات لتحديد معايير األداء، والظروف التي يتم العمل ف  )ب 
 وقائمة جرد المهارات والمعرفة والمواقف؛

 تحديد خصائص جمهور المتدربين؛  )ج 

 استخالص أهداف التدريب من خالل تحليل المهمات وصياغتها بطريقة قابلة للمالحظة والقياس؛  )د 

  اء؛اختبارات على أساس معايير مرجعية، ذات مصداقية، وموثوق بها، وموجهة نحو األد إعداد  )ه

  مسار أمثل لتحقيق الكفاءة؛ إلىمنهج دراسي قائم على مبادئ تعليم الكبار، بهدف الوصول  إعداد  )و 

  تدريب يعتمد المواد التعليمية؛ إعداد  )ز 

  .استخدام عملية التقييم المستمر لضمان فعالية التدريب وصلته بمسار العمليات  )ح 
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المقرر التعليمي، النهج القائم على الكفاءة  عداديمكن العثور على وصف تفصيلي لمنهجية االيكاو إل  - مالحظة 
 التدريب –المالحة الجوية  اتإجراءفي  ،(ISD)في التدريب والتقييم، ومثال على منهجية تصميم النظام التعليمي 

(PANS-TRG, Doc 9868) الفصل الثاني إلى ضافةاإل.  
الدورة التدريبية على تسع مراحل يمكن تقسم على ثالث فئات  دإعداالتدريب، تشتمل منهجية  –المالحة الجوية  اتإجراءوبموجب 

  .، والتقييمواإلنتاجكبرى هي التحليل، والتصميم 
  :من خالل التحليلتتم تغطية 

  دراسة أولية - ١المرحلة 
  تحليل الوظائف - ٢المرحلة 
  تحليل الجمهور – ٣المرحلة 

  :في واإلنتاجالتصميم وتتم تغطية 
  م المنهج الدراسيتصمي – ٤المرحلة 
  تصميم الوحدات التعليمية – ٥المرحلة 
  اإلنتاج – ٦المرحلة 

  :عن طريق التقييم وتتم تغطية
  التحقق والمراجعة – ٧المرحلة 
  التطبيق - ٨المرحلة 
  .التقييم بعد التدريب – ٩المرحلة 

  :في الجدول أدناه وصف موجز للنواتج المحددة للمراحل التسعة ويرد

 النواتج حلالمرا الفئة

 التحليل

 مقترحات تدريبية، ومبرراتها، وخطة العمل المقترحة الدراسة األولية -١المرحلة 

 .ومعايير األداء اتوصف المهم الوظائفتحليل  – ٢المرحلة 

 .خصائص المتدربين ومهاراتهم ومعارفهم الحالية المجموعةتحليل  – ٣المرحلة 

  التصميم 
  واإلنتاج

 .عليميةوحدات التالوتسلسل  تقانأهداف التدريب، واختبارات اإل صميم المنهج الدراسيت – ٤المرحلة 

تصميم الوحدات  – ٥المرحلة 
 ةالتعليمي

مواد ال، ومسودة اإلعالمطريقة األداء، وتقنيات التدريب ووسائل 
 .يةالتدريب

 .جميع المتدربينمن قبل مواد ال إنتاج اإلنتاج – ٦المرحلة 

  التقييم
 .النظر فيه حسب االقتضاء وإعادة التعليمي مقررتجربة ال التحقق والمراجعة – ٧لمرحلة ا

 .الموارد البشرية المدربة التنفيذ – ٨المرحلة 

 .عالجية اتجراءخطط إلوضع تقييم فعالية التدريب؛  التقييم بعد التدريب – ٩المرحلة 

  :بشأن رشاداتالفاحصين لديها وتقديم اإل إدارةة فيما يتعلق بعلى سلطات الطيران أن تعد المتطلبات العام  ٣-٢-٢
  اختيار الفاحصين ووصف التدريب على التقييم القائم على الكفاءة؛  )أ 
  معايير األداء الواجب النظر فيها من قبل الفاحص لدى تقييم كل كفاءة؛  )ب 
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  .أوجه التسامح التي تُطبق على االختبارات القائمة على الكفاءة  )ج 

  الكفاءة إطار   ٣- ٢
.  الكفاءة من وحدات كفاءة، وعناصر كفاءة، ومعايير أداء، ودليل بينات وتقييم، ومجموعة من المتغيرات إطاريتكون   ١-٣-٢

  :أن يكون قائما على وحدات الكفاءة التالية اتجراءكفاءة مصممي اإل طاروينبغي إل
 المغادرة اتإجراءتصميم  -١

 الطريق اتإجراءتصميم  -٢

 لوصولا اتإجراءتصميم  -٣

 االقتراب  اتإجراءتصميم  -٤

 عكس االتجاه واالنتظار اتإجراءتصميم  -٥

  .أدوات الطيران اتإجراءاستعراض  -٦
 اتجراءينبغي استخالص وحدات الكفاءة وعناصر الكفاءة ومعايير األداء من تحليل وظائف ومهمات مصممي اإل  ٢-٣-٢

  .ووصف النواتج القابلة للمالحظة
  .التعاريفالكفاءة وعناصر الكفاءة ومعايير األداء في قسم ترد تعاريف وحدات  –مالحظة 

بالعينة ودليل تقييم لعنصر الكفاءة  إثبات، وهو ١-٢الكفاءة كما ورد في الجدول  إطارلهذا الفصل ) أ( ضافةيرد في اإل  ٣-٣-٢
تحديد االتجاه عند نقطة االقتراب  أو مرشد السلكي دون ،)(VORنطاق ترددي عاٍل جداً شامل لكل االتجاهات  اتإجراءتصميم  " ١-٤

  .")(NDB FAFالنهائي 
مبينة تدفق العمل والبنود من قبل  اتجراءلهذا الفصل أيضا الشكل البياني لعملية تصميم اإل) ب( ضافةويرد في اإل  ٤-٣-٢

ومع .  الكفاءة إطارلكفاءة في حد معين مع عناصر ا إلىوبوجه العموم، فان بنود العمل في الشكل البياني تتوافق .  اتجراءمصمم اإل
  .وعلى سبيل المثال، يمكن لعنصر كفاءة واحد أن ينطبق على خطوات عمل متعددة  .ذلك، فهي ليست متطابقة

  :لذلك إضافيةوفيما يلي توضيحات .  وتستعمل معايير األداء األفعال التي تدل على العمل  ٥-٣-٢
قييم مناطق من المجال الجوي بهدف استخدامها كمسارات تحليق معايير هو تحديد وتتطبيق ال  – تطبيق المعايير

األدوات الموافق  اتإجراءللطائرات، وتحديد طول المسارات، وزاوية الدوران، وغيرها، وذلك وفقا لمعايير تصميم 
   .عليها من قبل الدولة

 عدادا وتحريرها وصياغتها إلمن مصادر بيانات معترف بها وتوحيدها وتجميعه القيام بجمع البيانات هي  –جمع ال
  .أدوات اتإجراءتصميم 

توافق مع بيانات تصميم توليد ، لاتجراءأو ورقية في ملف تصميم اإل/دراج بيانات الكترونية ومثل إ  –دارج اإل
  .أخرى

ام خريطة وتحديد ورسم بيانات الطيران والمطارات والعوائق أمالعلى  يأرض موقع القيام بتعيين  –تعيين الموقع 
ات المرتبطة بها، وتقييم المجال الجوي، وتقييم المساحات والحد اإلصالحالمسار األمثل للطيران، و اتإجراءتصميم 

  .األدنى لالرتفاعات اآلمنة
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سلطة الدولة لتوزيعها على مجتمع الطيران الدولي عن طريق  إلىأدوات  اتإجراءهي القيام بتقديم حزمة   –نشر ال
  .(AIRAC)نظيم والمراقبة النشرة المالحية للت

  .هو عملية إنشاء عنصر بيانات أو تعديل قيمة عنصر بيانات قائم – اإلنتاج

  الطيران اتإجراءكفاءة مصمم  إطار ١-٢الجدول 
X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

 المغادرة اتإجراءتصميم  ١

    (non-RNAV)مالحة منطقة دون  ةالمستقيم المغادرة اتإجراءتصميم  ١- ١ 

المغادرة المستقيمة  اتجراءورقية إل/بيانات الكترونية إدماجو ،جمع، واعتماد ١-١- ١ 
 دون مالحة منطقة  

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٣- ١
  ٨، المرفق ٧المرفق 
، الثاني، الفصل ١٤الملحق 
  الرابعالفصل 

  ١-٣- ١  (non-RNAV) ة منطقةة دون مالحالمستقيم المغادرة اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١- ١

   ٨-٤- ١ (MSA)رتفاعات في القطاع االأدنى  تحديد ٣-١- ١

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٣- ١ (non-RNAV)دون مالحة منطقة  ةالمستقيم المغادرة اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١- ١

 ة دون مالحة منطق ةالمستقيم لمغادرةا اتإجراءمن  والتحقق األرضي ثبتالت ٥-١- ١
(non-RNAV) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-١، ٤-٢- ١

دون مالحة  ةالمستقيم المغادرة اتإجراءمن  والتحقق في أثناء الطيرانالتثبت  ٦-١- ١
  (non-RNAV)منطقة 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-١، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق   ٥-٣- ١ (non-RNAV)دون مالحة منطقة  ةالمستقيم المغادرة اتإجراءنشر  ٧-١- ١
  ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
  ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٣- ١ (non-RNAV)دون مالحة منطقة  ةالمستقيم المغادرة اتإجراء صيانة ٨-١- ١
 الفصل الخامس

   (non-RNAV)دون مالحة منطقة   ةالمنعطف المغادرة اتإجراءتصميم  ٢- ١ 

دون  ةالمنعطف لمغادرةا اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماجو اعتماد،و ،جمع ١-٢- ١ 
 (non-RNAV)مالحة منطقة  

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٣- ١
  ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

  الفصل الرابع
  ١-٣- ١ (non-RNAV)ة منطقة  دون مالح ةالمنعطف المغادرة اتإجراءمعايير  تطبيق ٢-٢- ١

  ٨-٤- ١  (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٢- ١

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٣- ١  (non-RNAV)دون مالحة منطقة   ةالمنعطف المغادرة اتإجراءتوثيق وتخزين  ٤-٢- ١

 نطقة دون مالحة م ةالمنعطف المغادرة اتإجراءالتثبت والتحقق األرضي من  ٥-٢- ١
(non-RNAV) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-١، ٤-٢- ١



  أحكام عامة تتعلق بالتدريب والتقييم القائم على الكفاءة -الفصل الثاني  2-5

 

X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

دون مالحة  ةالمنعطف المغادرة اتإجراء التثبت والتحقق في أثناء الطيران من ٦-٢- ١
 (non-RNAV)منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-١، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٥-٣- ١ (non-RNAV)دون مالحة منطقة   ةالمنعطف المغادرة اتإجراءنشر  ٧-٢- ١
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٣- ١ (non-RNAV)دون مالحة منطقة   ةالمنعطف المغادرة اتإجراء صيانة ٨-٢- ١
 الفصل الخامس

   (non-RNAV)نطقة  دون مالحة ماالتجاهات  ةالمتعدد المغادرة اتإجراءتصميم  ٣- ١ 

كل ل ةشاملال مغادرةال اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٣- ١ 
 (non-RNAV)دون مالحة منطقة  االتجاهات 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٤-٣- ١
  ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

دون مالحة منطقة  لكل االتجاهات  ةشاملال مغادرةال اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٣- ١
(non-RNAV) 

٤-٣- ١  

  ٨-٤- ١   (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٣- ١

دون مالحة منطقة  لكل االتجاهات المغادرة الشاملة  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٣- ١
(non-RNAV) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤-٣- ١

دون لكل االتجاهات  ةالشامل لمغادرةا اتإجراءمن  قق األرضيالتثبت والتح ٥-٣- ١
 (non-RNAV)مالحة منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٣-١، ٤-٢- ١

دون مالحة لكل االتجاهات المغادرة الشاملة  اتإجراءمن التثبت والتحقق الجوي  ٦-٣- ١
 (non-RNAV)منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٣-١، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٥-٣- ١ (non-RNAV)دون مالحة منطقة  لكل االتجاهات المغادرة الشاملة  اتإجراءنشر  ٧-٣- ١
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٤-٣- ١  (non-RNAV)دون مالحة منطقة لكل االتجاهات المغادرة الشاملة  اتإجراء صيانة ٨-٣- ١
  الفصل الخامس

 مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب ةالمستقيم المغادرة اتإجراءتصميم  ٤- ١ 
)RNAV/RNP( 

  

ة مع المستقيم لمغادرةا اتجراءإل ورقية/بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٤- ١ 
 RNAV/RNP مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب

، الفصل الثاني، ١٥الملحق   ١-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

ة مع مالحة منطقة واألداء المالحي المستقيم المغادرة اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٤- ١
  )RNAV/RNP( المطلوب

١-٣- ٣   

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٤- ١

مع مالحة منطقة واألداء المالحي المستقيمة  المغادرة اتإجراءزن توثيق وخ ٤-٤- ١
 )RNAV/RNP( المطلوب

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٣- ٣
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

مع مالحة منطقة المستقيمة  لمغادرةا اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٤- ١
 )RNAV/RNP(واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-٣، ٤-٢- ١

مع مالحة  ةالمستقيم لمغادرةا اتإجراءفي أثناء الطيران من التثبت والتحقق  ٦-٤- ١
 )RNAV/RNP( منطقة واألداء المالحي المطلوب

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-٣، ٤-٢- ١

مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  ةالمستقيم المغادرة اتإجراء نشر ٧-٤- ١
)RNAV/RNP( 

٥-٣- ١، 
١-٥- ٣  

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  ةالمستقيم المغادرة صيانة اتإجراء ٨-٤- ١
)RNAV/RNP( 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٣- ٣
 الفصل الخامس

 مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب ةالمنعطف المغادرةتصميم  إجراءات ٥- ١ 
)RNAV/RNP( 

  

مع  ةالمنعطف لمغادرةا اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٥- ١ 
 )RNAV/RNP(مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، ، الفصل الثاني١٤الملحق 

 الفصل الرابع

مع مالحة منطقة واألداء المالحي  ةالمنعطف لمغادرةا اتإجراء تطبيق معايير ٢-٥- ١
 )RNAV/RNP(المطلوب 

١-٣- ٣  

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٥- ١

مع مالحة منطقة واألداء المالحي  ةالمنعطف المغادرة اتإجراء توثيق وخزن ٤-٥- ١
  )RNAV/RNP( المطلوب

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٣- ٣

مع مالحة منطقة  ةالمنعطف لمغادرةا اتإجراءمن والتحقق األرضي التثبت  ٥-٥- ١
 )RNAV/RNP(واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-٣، ٤-٢- ١

مع مالحة المغادرة المنعطفة  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٥- ١
 )RNAV/RNP( منطقة واألداء المالحي المطلوب

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-٣، ٤-٢- ١

 مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب ةالمنعطف المغادرة اتإجراء نشر ٧-٥- ١
)RNAV/RNP( 

٥-٣- ٣،  
١-٥- ٣ 

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

دس، ، الفصل السا١٥الملحق 
 ٤المرفق 

مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  ةالمنعطف المغادرة اتإجراء صيانة ٨-٥- ١
)RNAV/RNP( 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٣- ٣
 الفصل الخامس

 مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب لكل االتجاهات ةالشامل المغادرة اتإجراءتصميم  ٦- ١ 
)RNAV( 

  

لكل  ةالشامل لمغادرةا اتجراءإل ورقية/بيانات الكترونية إدماجع، واعتماد، وجم ١-٦- ١ 
 )RNAV( مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب االتجاهات

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٤-٣- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

مع مالحة منطقة لكل االتجاهات  ةشاملال لمغادرةا اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٦- ١
)RNAV( 

٤-٣- ١  
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٦- ١

مع مالحة منطقة لكل االتجاهات  ةالشامل المغادرة اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٦- ١
)RNAV( 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤-٣- ١

مع مالحة لكل االتجاهات  ةالشامل غادرةلما اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٦- ١
 )RNAV(منطقة 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٣-١، ٤-٢- ١

لكل االتجاهات المغادرة الشاملة  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٦- ١
 )RNAV(مع مالحة منطقة 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٣-١، ٤-٢- ١

  ،٤-٣- ١ )RNAV(مع مالحة منطقة لكل االتجاهات  ةالشامل المغادرة اتإجراءنشر  ٧-٦- ١
١-٥- ٣ 

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٤-٣- ١ )RNAV(مع مالحة منطقة لكل االتجاهات  ةالشامل المغادرة اتإجراء صيانة ٨-٦- ١
 سالفصل الخام

   زامنة على مدارج متوازيةاآللية المت المغادرة عمليات اتإجراءتصميم  ٧- ١ 

عمليات المغادرة اآللية  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٧- ١ 
 المتزامنة على مدارج متوازية

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٦، ٣-٣- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
الثاني،  ، الفصل١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٦، ٣-٣- ١ عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج متوازية اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٧- ١

  ٨-٤- ١  (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٧- ١

 ، الفصل الثالث١٥لحق الم ٦، ٣-٣- ١ عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج متوازية اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٧- ١

عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على  اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-٧- ١
 مدارج متوازية

٤-٢- ١ 
٦، ٣-٣- ١ 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

عمليات المغادرة اآللية المتزامنة  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٧- ١
 على مدارج متوازية

٤-٢- ١  
٦، ٣-٣- ١ 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٥-٣- ١ عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج متوازية اتإجراءنشر  ٧-٧- ١
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٦، ٣-٣- ١ ارج متوازيةعمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مد اتإجراء صيانة ٨-٧- ١
 الفصل الخامس

  شبه متوازيةعمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج  اتإجراءتصميم  ٨- ١ 

عمليات المغادرة اآللية  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٨- ١ 
 المتزامنة على مدارج شبه متوازية

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٦، ٣-٣- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج شبه  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٨- ١
 متوازية

٦، ٣-٣- ١  
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٨-٤- ١  (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٨- ١

عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج شبه  اتاءإجرتوثيق وخزن  ٤-٨- ١
 متوازية

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦، ٣-٣- ١

عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على  اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-٨- ١
 مدارج شبه متوازية

٤-٢- ١  
٦، ٣-٣- ١ 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

عمليات المغادرة اآللية المتزامنة  اتإجراءمن  ناء الطيرانفي أثالتثبت والتحقق  ٦-٨- ١
 على مدارج شبه متوازية

٤-٢- ١  
٦، ٣-٣- ١ 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٥-٣- ١ عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج شبه متوازية اتإجراءنشر  ٧-٨- ١
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

الفصل السادس، ، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٦، ٣-٣- ١ عمليات المغادرة اآللية المتزامنة على مدارج شبه متوازية اتإجراء صيانة ٨-٨- ١
 الفصل الخامس

 الطريق اتإجراءتصميم  ٢

   )RNAV/RNP(مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب الطريق  اتإجراءتصميم  ١- ٢ 

الطريق مع مالحة  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-١- ٢ 
 )RNAV/RNP(منطقة واألداء المالحي المطلوب 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٣- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

اء المالحي المطلوب الطريق مع مالحة منطقة واألد اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١- ٢
)RNAV/RNP( 

١-٣- ٢  

الطريق مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-١- ٢
)RNAV/RNP( 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٣- ٢

الطريق مع مالحة منطقة واألداء المالحي  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضية  ٤-١- ٢
 )RNAV/RNP(المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-٢ ،٤-٢- ١

الطريق مع مالحة منطقة واألداء  اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-١- ٢
 )RNAV/RNP(المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٣-٢، ٤-٢- ١

الطريق مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  اتإجراءنشر  ٦-١- ٢
)RNAV/RNP( 

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١-٣- ٢
 ٦، المرفق السابعالفصل 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

الطريق مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  اتجراءإلالصيانة المستمرة  ٧-١- ٢
)RNAV/RNP( 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٣- ٢
 الفصل الخامس

   )non-RNAV/RNP(منطقة واألداء المالحي المطلوب مالحة دون الطريق  اتإجراءتصميم  ٢- ٢ 

مالحة دون الطريق  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٢- ٢ 
 )non-RNAV/RNP(منطقة واألداء المالحي المطلوب 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٨-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 عالفصل الراب
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب دون الطريق  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢- ٢
)non-RNAV/RNP(  

٨-٣- ٣  

مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب دون الطريق  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٢- ٢
)non-RNAV/RNP( 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٨-٣- ٣

مالحة منطقة واألداء دون الطريق  اتءإجرا من التثبت والتحقق األرضي ٤-٢- ٢
 )non-RNAV/RNP(المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٨- ٣-٣، ٤-٢- ١

الطريق دون مالحة منطقة  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-٢- ٢
 )non-RNAV/RNP(واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق   ٨- ٣-٣، ٤-٢- ١

الطريق دون مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  اتإجراءنشر  ٦-٢- ٢
)non-RNAV/RNP( 

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٨-٣- ٣
  ٦الفصل السابع، المرفق 

الطريق دون مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  اتإجراء صيانة ٧-٢- ٢
)non-RNAV/RNP( 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٨-٣- ٣
 امسالفصل الخ

  تصميم طريق الوصول ٣
   (non-RNAV)دون مالحة منطقة  القياسية  اآللي الوصول اتإجراءتصميم  ١- ٣ 

الوصول اآللي القياسية  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-١- ٣ 
 (non-RNAV)دون مالحة منطقة  

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٤- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

الوصول اآللي القياسية دون مالحة منطقة   اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١- ٣
(non-RNAV) 

١-٤- ١   

  ٨-٤- ١  (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٤- ١ (non-RNAV)الوصول اآللي القياسية دون مالحة منطقة   اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٤-١، ٤-٢- ١ (non-RNAV)الوصول اآللي القياسية دون مالحة منطقة  اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-١- ٣

الوصول اآللي القياسية دون مالحة  اتإجراء في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-١- ٣
 (non-RNAV)منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٤-١، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٩-٤- ١  (non-RNAV)الوصول اآللي القياسية دون مالحة منطقة   اتإجراءنشر  ٧-١- ٣
 ٦الفصل العاشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٤- ١ (non-RNAV)الوصول اآللي القياسية دون مالحة منطقة   اتإجراء صيانة ٨-١- ٣ 
 الفصل الخامس

    )RNAV/RNP(الوصول اآللي القياسية مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب  اتإجراءتصميم  ٢- ٣ 

 الوصول اآللي القياسية اتجراءإل ورقية/بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٢- ٣ 
 )RNAV/RNP(مالحي المطلوب مع مالحة منطقة واألداء ال

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٢-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

الوصول اآللي القياسية مع مالحة منطقة واألداء المالحي  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢- ٣
 )RNAV/RNP(المطلوب 

٢-٣- ٣  
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 X.X عنصر الكفاءة   
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 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٨-٤- ١ (MSA)قطاع تحديد أدنى االرتفاعات في ال ٣-٢- ٣

الوصول اآللي القياسية مع مالحة منطقة واألداء المالحي  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٢- ٣
  )RNAV/RNP(المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢-٣- ٣

الوصول اآللي القياسية مع مالحة منطقة  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٢- ٣
 )RNAV/RNP(واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢- ٣-٣، ٤-٢- ١

الوصول اآللي القياسية  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  اتإجراء ٦-٢- ٣
 )RNAV/RNP(مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢- ٣-٣، ٤-٢- ١

حة منطقة واألداء المالحي الوصول اآللي القياسية مع مال اتإجراءنشر  ٧-٢- ٣
  )RNAV/RNP(المطلوب 

٩-٤- ١،  
٤-٢- ٣،  
١-٥- ٣  

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل العاشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

الوصول اآللي القياسية مع مالحة منطقة واألداء المالحي  اتإجراء صيانة ٨-٢- ٣
 )RNAV/RNP(المطلوب 

الفصل الثالث،  ،١٥الملحق  ٢-٣- ٣
 الفصل الخامس

  (non-RNAV)تصميم إجراءات الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات دون مالحة منطقة   ٣- ٣ 

الوصول اآللي القياسية  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٣- ٣ 
 (non-RNAV)الشاملة لكل االتجاهات دون مالحة منطقة  

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٤- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات دون  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٣- ٣
 (non-RNAV)مالحة منطقة  

٣-٤- ١  

  ٨-٤- ١   (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٣- ٣

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات دون  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٣- ٣
 (non-RNAV)مالحة منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-٤- ١

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل  اتإجراءمن  التثبت والتحقق األرضي ٥-٣- ٣
  (non-RNAV)االتجاهات دون مالحة منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١

الوصول اآللي القياسية الشاملة  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٣- ٣
 (non-RNAV)لكل االتجاهات دون مالحة منطقة  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات دون مالحة منطقة   اتإجراءنشر  ٧-٣- ٣
(non-RNAV)  

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٩-٤- ١
 ٦الفصل العاشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات دون مالحة  اتإجراء صيانة ٨-٣- ٣ 
 (non-RNAV)منطقة  

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-٤- ١
 الفصل الخامس
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 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   
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 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات مع مالحة منطقة واألداء  اتإجراءتصميم  ٤- ٣ 
 )RNAV/RNP(المالحي المطلوب 

  

الوصول اآللي القياسية  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٤- ٣ 
الشاملة لكل االتجاهات مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب 

)RNAV/RNP( 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٤- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات مع مالحة  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٤- ٣
 )RNAV/RNP(منطقة واألداء المالحي المطلوب 

٣-٤- ١  

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٤- ٣

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات مع مالحة  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٤- ٣
 )RNAV/RNP(منطقة واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-٤- ١

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٤- ٣
 )RNAV/RNP(نطقة واألداء المالحي المطلوب االتجاهات مع مالحة م

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل  اتإجراء في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٤- ٣
 )RNAV/RNP(االتجاهات مع مالحة منطقة واألداء المالحي المطلوب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١

الوصول اآللي القياسية الشاملة لكل االتجاهات مع مالحة منطقة  اتإجراءنشر  ٧-٤- ٣
  )RNAV/RNP(واألداء المالحي المطلوب 

٩-٤- ١  
٤-٢- ٣  
١-٥- ٣  

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل التاسع، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

الشاملة لكل االتجاهات مع مالحة منطقة  الوصول اآللي القياسية اتإجراء صيانة ٨-٤- ٣ 
 )RNAV/RNP(واألداء المالحي المطلوب 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-٤- ١
 الفصل الخامس

 االقتراب اتإجراءتصميم  ٤

أو  (VOR)جدا شامل لكل االتجاهات ٍ نطاق ترددي عالٍٍ بوجوداالقتراب  اتإجراءتصميم  ١- ٤ 
  (FAF)نقطة االقتراب النهائي   وعند  )(NDB هلكي دون تحديد االتجامرشد الس

  

االقتراب بوجود نطاق  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-١- ٤ 
أو مرشد السلكي دون تحديد  (VOR)ترددي عالٍٍٍ جدا شامل لكل االتجاهات 

 (FAF)نقطة االقتراب النهائي   وعند (NDB)االتجاه 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٤-٢- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

االقتراب بوجود نطاق ترددي عالٍٍٍ جدا شامل لكل  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١- ٤
نقطة  وعند (NDB)أو مرشد السلكي دون تحديد االتجاه  (VOR)االتجاهات 

  (FAF)االقتراب النهائي 

٤-٢- ٢  

  ٨-٤- ١  (MSA)د أدنى االرتفاعات في القطاع تحدي ٣-١- ٤

االقتراب بوجود نطاق ترددي عالٍٍٍ جدا شامل لكل  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١- ٤
نقطة  وعند (NDB)أو مرشد السلكي دون تحديد االتجاه  (VOR)االتجاهات 

 (FAF)االقتراب النهائي 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤-٢- ٢

جدا  االقتراب بوجود نطاق ترددي عالٍٍ اتإجراءمن ألرضي التثبت والتحقق ا ٥-١- ٤
 وعند (NDB)أو مرشد السلكي دون تحديد االتجاه  (VOR)شامل لكل االتجاهات 

  (FAF)نقطة االقتراب النهائي 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٢-٢، ٤-٢- ١
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) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

رددي عالٍٍ االقتراب بوجود نطاق ت اتإجراء في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-١- ٤
 (NDB)أو مرشد السلكي دون تحديد االتجاه  (VOR)ٍجدا شامل لكل االتجاهات 

 (FAF)نقطة االقتراب النهائي   وعند

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٢-٢، ٤-٢- ١

 (VOR)االقتراب بوجود نطاق ترددي عالٍٍٍ جدا شامل لكل االتجاهات  اتإجراءنشر  ٧-١- ٤
 (FAF)نقطة االقتراب النهائي  وعند (NDB)د االتجاه أو مرشد السلكي دون تحدي

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٤-٢- ٢
 ٦، المرفق الحادي عشرالفصل 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

 (VOR)االقتراب بوجود نطاق ترددي عالٍٍٍ جدا شامل لكل االتجاهات  اتإجراء صيانة ٨-١- ٤
 (FAF)نقطة االقتراب النهائي وعند  (NDB) أو مرشد السلكي دون تحديد االتجاه

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٤-٢- ٢
 الفصل الخامس

أو  )VOR(نطاق ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات االقتراب بوجود  اتإجراء تصميم ٢- ٤ 
  (no-FAF)ودون نقطة اقتراب نهائي  (NDB)السلكي دون تحديد االتجاه  رشدم

  

االقتراب بوجود نطاق  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماجد، وجمع، واعتما ١-٢- ٤ 
السلكي دون تحديد  مرشدأو  )VOR(ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات 

 (no-FAF)ودون نقطة اقتراب نهائي  (NDB)االتجاه 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٢- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 ابعالفصل الر

االقتراب بوجود نطاق ترددي عال جدا شامل لكل  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢- ٤
ودون  (NDB)السلكي دون تحديد االتجاه مرشد أو  )VOR(االتجاهات  اتإجراء

   (no-FAF)نقطة اقتراب نهائي 

٣-٢- ٢  

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٢- ٤

االقتراب بوجود نطاق ترددي عال جدا شامل لكل  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٢- ٤
ودون نقطة  (NDB)السلكي دون تحديد االتجاه مرشد أو  )VOR(االتجاهات 

 (no-FAF)اقتراب نهائي 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-٢- ٢

االقتراب بوجود نطاق ترددي عال جدا  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٢- ٤
ودون  )NDB(السلكي دون تحديد االتجاه  مرشدأو  )VOR( شامل لكل االتجاهات
 (no-FAF)نقطة اقتراب نهائي 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٢-٢، ٤-٢- ١

االقتراب بوجود نطاق ترددي  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٢- ٤
ه السلكي دون تحديد االتجامرشد أو  )VOR(عال جدا شامل لكل االتجاهات 

(NDB)  ودون نقطة اقتراب نهائي(no-FAF) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٢-٢، ٤-٢- ١

االقتراب بوجود نطاق ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات  اتإجراءنشر  ٧-٢- ٤
)VOR(  سلكي دون تحديد االتجاه مرشد الأو(NDB)  ودون نقطة اقتراب نهائي

(no-FAF)  

 ، الفصل الثاني،٤الملحق  ٣-٢- ٢
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

االقتراب بوجود نطاق ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات  اتإجراء صيانة ٨-٢- ٤
)VOR(  السلكي دون تحديد االتجاه مرشد أو(NDB)  ودون نقطة اقتراب نهائي

(no-FAF)  

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-٢- ٢
 سالفصل الخام

    (SRE)معدات رادار الرصد  اتإجراءتصميم  ٣- ٤ 

معدات رادار الرصد  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٣- ٤ 
(SRE) 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٦-٢- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع
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) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٦-٢- ٢ (SRE)رادار الرصد معدات  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٣- ٤

  ٨-٤- ١  (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٣- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦-٢- ٢ (SRE)معدات رادار الرصد  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٣- ٤

 ثالث، الفصل ال١٥الملحق  ٦- ٢-٢، ٤-٢- ١  (SRE)معدات رادار الرصد  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٣- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦- ٢-٢، ٤-٢- ١ (SRE)معدات رادار الرصد  اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٣- ٤
، الفصل الثاني، ٤الملحق    (SRE)معدات رادار الرصد  اتإجراءنشر  ٧-٣- ٤

 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٦-٢- ٢ (SRE)معدات رادار الرصد  اتإجراء صيانة ٨-٣- ٤
 الفصل الخامس

    (DF)معرفة االتجاه  اتإجراءتصميم  ٤- ٤ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٥-٢- ٢ (DF)معرفة االتجاه  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٤- ٤ 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٥-٢- ٢ (DF)معرفة االتجاه  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٤- ٤

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٤- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥-٢- ٢ (DF)معرفة االتجاه  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٤- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥- ٢-٢، ٤-٢- ١ (DF)معرفة االتجاه  اتإجراءمن  التثبت والتحقق األرضي ٥-٤- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥- ٢-٢، ٤-٢- ١ (DF)معرفة االتجاه  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٤- ٤
، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٥-٢- ٢  (DF)معرفة االتجاه  اتإجراءنشر  ٧-٤- ٤

 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 

 ٤رفق الم

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٥-٢- ٢ (DF)معرفة االتجاه  اتإجراء صيانة ٨-٤- ٤
 الفصل الخامس

    مع مسار محددمناورة بصرية  اتإجراءتصميم  ٥- ٤ 

مع  مناورة بصرية اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية إدماججمع، واعتماد، و ١-٥- ٤ 
 مسار محدد

 ، الفصل الثاني،١٥الملحق  ٧-٤- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٧-٤- ١ مع مسار محدد مناورة بصرية اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٥- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٧-٤- ١ مع مسار محدد مناورة بصرية اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٥- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٧- ٤-١، ٤-٢- ١ مع مسار محدد مناورة بصرية اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٤-٥- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٧- ٤-١، ٤-٢- ١ مع مسار محدد مناورة بصرية اتإجراء في أثناء الطيران منالتثبت والتحقق  ٥-٥- ٤
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الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٧-٤- ١ مع مسار محدد مناورة بصرية اتإجراءنشر  ٦-٥- ٤
 المرفق

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦حادي عشر، المرفق الفصل ال
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٧-٤- ١ مع مسار محدد مناورة بصرية اتإجراء صيانة ٧-٥- ٤
 الفصل الخامس

    تصميم إجراءات مناورة بصرية مع مسار محدد  ٦- ٤ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  المرفق ٧-٤- ١ مع مسار محددية مناورة بصر اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد   ١-٦- ٤ 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  المرفق ٧-٤- ١ مناورة بصرية مع مسار محدد اتإجراء تطبيق معايير ٢-٦- ٤

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٦- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  المرفق ٧-٤- ١ مناورة بصرية مع مسار محدد اتءإجرا توثيق وخزن ٤-٦- ٤
  ٤-٢- ١ مناورة بصرية مع مسار محدد اتإجراءمن  التثبت والتحقق األرضي ٥-٦- ٤

 المرفق ٧-٤- ١
 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

  ٤-٢- ١ مناورة بصرية مع مسار محدد اتإجراءفي أثناء الطيران من التثبت والتحقق  ٦-٦- ٤ 
 المرفق ٧-٤- ١

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

، الفصل الثاني، ٤الملحق  المرفق ٧-٤- ١  مناورة بصرية مع مسار محدد اتإجراءنشر  ٧-٦- ٤
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

الفصل الثالث،  ،١٥الملحق  المرفق ٧-٤- ١ مناورة بصرية مع مسار محدد اتإجراء صيانة ٨-٦- ٤
 الفصل الخامس

 DME/DMEجهاز قياس المسافة مع وجود  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراء تصميم ٧- ٤ 
  )١٩٨٩يناير /محطات ما قبل أول كانون الثاني(

  

مع  (RNAV)مالحة المنطقة  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-٧- ٤ 
 DME/DMEوجود جهاز قياس المسافة 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-١- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٧- ٤
DME/DME  

٣-١- ٣  
  ٣و ٢-٣- ٣

 

  ٨-٤- ١ )إذا كان ينطبق MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٧- ٤

  ٣-٢- ٣  )إذا كان ينطبق( T/Y-Barتطبيق مفهوم  ٤-٧- ٤

  ٤-٢- ٣ )إذا كان ينطبق TAA( تحديد ارتفاعات الوصول في المنطقة النهائية ٥-٧- ٤

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءتوثيق وخزن  ٦-٧- ٤
DME/DME  

  

٣-١- ٣  
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

مع وجود جهاز  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٧-٧- ٤
  DME/DMEقياس المسافة 

٤-٢- ١  
٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

مع  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٨-٧- ٤
 DME/DMEوجود جهاز قياس المسافة 

٤-٢- ١  
٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءنشر  ٩-٧- ٤
DME/DME  

٣-١- ٣ 
٥-١- ٣ 

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

ز قياس المسافة مع وجود جها (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراء صيانة ١٠-٧- ٤
DME/DME )١٩٨٩يناير /محطات ما قبل أول كانون الثاني( 

٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

، الفصل الثالث، ١٥الملحق 
 الفصل الخامس

 DME/DMEجهاز قياس المسافة مع وجود  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراء تصميم ٨- ٤ 
 )١٩٨٩يناير /محطات ما بعد أول كانون الثاني(

  

مع  (RNAV)مالحة المنطقة  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةماد جمع، واعت ١-٨- ٤ 
 DME/DMEوجود جهاز قياس المسافة 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-١- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءتطبيق  ٢-٨- ٤
DME/DME  

٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 

  ٨-٤- ١ )إذا كان ينطبق MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٨- ٤

  ٣-٢- ٣  )إذا كان ينطبق( T/Y-Barتطبيق مفهوم  ٤-٨- ٤

  ٤-٢- ٣ )إذا كان ينطبق TAA( تحديد ارتفاعات الوصول في المنطقة النهائية ٥-٨- ٤

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءتوثيق وخزن  ٦-٨- ٤
DME/DME  

٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

مع وجود جهاز  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٧-٨- ٤
  DME/DMEقياس المسافة 

٤-٢- ١  
٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

مع  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٨-٨- ٤
  DME/DMEوجود جهاز قياس المسافة 

٤-٢- ١  
٣-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءنشر  ٩-٨- ٤
DME/DME  

٣-١- ٣ 
١-٥- ٣  

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥ الملحق
 ٤المرفق 

مع وجود جهاز قياس المسافة  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراء صيانة ١٠-٨- ٤
DME/DME )١٩٨٩يناير /محطات ما بعد أول كانون الثاني( 

٣-١- ٣ 
 ٤و ٢-٣- ٣

، الفصل الثالث، ١٥الملحق 
 الفصل الخامس

   (RNP APCH) األداء المالحي المطلوباالقتراب مع  اتإجراءتصميم  ٩- ٤ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق   ٢-١- ٣االقتراب مع األداء المالحي  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-٩- ٤ 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

 ٨، المرفق ٧المرفق  (RNP APCH) المطلوب
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

 ٢-١- ٣ (RNP APCH) المطلوب االقتراب مع األداء المالحي اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٩- ٤
 ٣و ٢-٣- ٣

 

  ٨-٤- ١ )إذا كان ينطبق MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٩- ٤

  ٣-٢- ٣  )إذا كان ينطبق( T/Y-Barتطبيق مفهوم  ٤-٩- ٤

  ٤-٢- ٣ )إذا كان ينطبق TAA(تحديد ارتفاعات الوصول في المنطقة النهائية  ٥-٩- ٤

 ٢-١- ٣ (RNP APCH)االقتراب مع األداء المالحي المطلوب  تاإجراءتوثيق وخزن  ٦-٩- ٤
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

االقتراب مع األداء المالحي المطلوب  اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٧-٩- ٤
(RNP APCH)  

٤-٢- ١  
٢-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

االقتراب مع األداء المالحي  اتإجراء من انفي أثناء الطيرالتثبت والتحقق  ٨-٩- ٤
 (RNP APCH)المطلوب 

٤-٢- ١  
٢-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

  ٢-١- ٣ (RNP APCH)االقتراب مع األداء المالحي المطلوب  اتإجراءنشر  ٩-٩- ٤
١-٥- ٣  

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

س، ، الفصل الساد١٥الملحق 
 ٤المرفق 

 ٢-١- ٣ (RNP APCH)االقتراب مع األداء المالحي المطلوب  اتإجراء صيانة ١٠-٩- ٤
 ٤و ٢-٣- ٣

، الفصل الثالث، ١٥الملحق 
 الفصل الخامس

   )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراء تصميم ١٠- ٤ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٧-١- ٣ )RNP(مطلوب األداء المالحي ال اتإجراءورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٠- ٤ 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٧-١- ٣  )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١٠- ٤
  ٣و ٢-٣- ٣

 

  ٨-٤- ١ )إذا كان ينطبق MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٠- ٤

  ٣-٢- ٣  )إذا كان ينطبق( T/Y-Barق مفهوم تطبي ٤-١٠- ٤

  ٤-٢- ٣ )إذا كان ينطبق TAA(المنطقة النهائية  إلىتحديد ارتفاعات الوصول  ٥-١٠- ٤

  ٧-١- ٣ )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءتوثيق وخزن  ٦-١٠- ٤
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

  ٤-٢- ١  )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٧-١٠- ٤
٧-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   
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 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٤-٢- ١  )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءمن في أثناء الطيران التثبت والتحقق  ٨-١٠- ٤
٧-١- ٣ 
 ٣و ٢-٣- ٣

 ، الفصل الثالث١٥الملحق 

  ٧-١- ٣  )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءنشر  ٩-١٠- ٤
 ٣و ٢-٣- ٣

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

  ٧-١- ٣ )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراء صيانة ١٠-١٠- ٤
 ٣و ٢-٣- ٣

، الفصل الثالث، ١٥الملحق 
 الفصل الخامس

   (ILS)االقتراب بنظام الهبوط اآللي  اتإجراء تصميم ١١- ٤ 

القتراب بنظام الهبوط اآللي ا اتجراءورقية إل/بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١١- ٤ 
(ILS) 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-١- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ١-١- ٢  (ILS)القتراب بنظام الهبوط اآللي ا اتإجراء تطبيق معايير ٢-١١- ٤

   )إذا كان ينطبق(زاوية حادة االقتراب ب اتإجراءتطبيق معايير  ٣-١١- ٤

  ٨-٤- ١ )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٤-١١- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-١- ٢ (ILS)االقتراب بنظام الهبوط اآللي  اتإجراءتوثيق وخزن  ٥-١١- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ١-٢، ٤-٢- ١  (ILS)ب بنظام الهبوط اآللي القتراا اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٦-١١- ٤
القتراب بنظام الهبوط اآللي ا اتإجراءمن في أثناء الطيران التثبت والتحقق  ٧-١١- ٤

(ILS)  
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ١-٢، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١-١- ٢ (ILS)االقتراب بنظام الهبوط اآللي  اتإجراء نشر ٨-١١- ٤
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-١- ٢ (ILS)االقتراب بنظام الهبوط اآللي  اتإجراء صيانة ٩-١١- ٤
 الفصل الخامس

   (ILS) محدد الموقع فقط لنظام الهبوط اآللياستخدام االقتراب ب اتإجراءتصميم  ١٢- ٤ 

محدد الموقع استخدام القتراب با اتجراءورقية إل/بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٢- ٤ 
  (ILS)فقط لنظام الهبوط اآللي

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٢- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

 اآلليد الموقع فقط لنظام الهبوط محدباستخدام االقتراب  اتإجراء تطبيق معايير ٢-١٢- ٤
(ILS) 

١-٢- ٢  

  ٨-٤- ١ )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٢- ٤

اآللي محدد الموقع فقط لنظام الهبوط باستخدام االقتراب  اتإجراء توثيق وخزن ٤-١٢- ٤
(ILS) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٢- ٢
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

محدد الموقع فقط لنظام باستخدام القتراب ا تاإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-١٢- ٤
  (ILS) الهبوط اآللي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٢-٢، ٤-٢- ١

القتراب محدد الموقع فقط لنظام ا اتإجراءمن في أثناء الطيران التثبت والتحقق  ٦-١٢- ٤
  (ILS) الهبوط اآللي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٢-٢، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١-٢- ٢  (ILS) محدد الموقع فقط لنظام الهبوط اآللي باستخدام االقتراب تاإجراءنشر  ٧-١٢- ٤
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

الثالث،  ، الفصل١٥الملحق  ١-٢- ٢ (ILS) محدد الموقع فقط لنظام الهبوط اآلليباستخدام االقتراب  اتإجراء صيانة ٨-١٢- ٤
 الفصل الخامس

   (ILS) محدد موقع مواز لنظام الهبوط اآلليباستخدام االقتراب  اتإجراءتصميم  ١٣- ٤ 

محدد موقع استخدام القتراب با اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٣- ٤ 
 (ILS) مواز لنظام الهبوط اآللي

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٢-١- ٢
 ٨المرفق ، ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

 محدد موقع مواز لنظام الهبوط اآلليباستخدام القتراب ا اتإجراء تطبيق معايير ٢-١٣- ٤
(ILS) 

٢-١- ٢  

  ٨-٤- ١ )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٣- ٤

لنظام الهبوط  محدد موقع موازباستخدام االقتراب  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١٣- ٤
  (ILS)اآللي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢-١- ٢

محدد موقع مواز لنظام باستخدام القتراب ا اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-١٣- ٤
  (ILS) الهبوط اآللي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢- ١-٢، ٤-٢- ١

محدد موقع ستخدام باالقتراب ا اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-١٣- ٤
  (ILS) مواز لنظام الهبوط اآللي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢- ١-٢، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٢-١- ٢  (ILS) محدد موقع مواز لنظام الهبوط اآلليباستخدام القتراب ا اتإجراءنشر  ٧-١٣- ٤
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

 لنظام الهبوط اآللي مواز محدد موقع فقطباستخدام االقتراب  اتإجراء صيانة ٨-١٣- ٤
(ILS) 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٢-١- ٢
 الفصل الخامس

     (MLS)االقتراب بنظام الهبوط الميكروويفي اتإجراءتصميم  ١٤- ٤ 

ام الهبوط بنظ االقتراب اتجراءإل ورقية/بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٤- ٤ 
 (MLS) الميكروويفي

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-١- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٣-١- ٢  (MLS) بنظام الهبوط الميكروويفي االقتراب اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١٤- ٤

  ٨-٤- ١ )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٤- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-١- ٢ (MLS) بنظام الهبوط الميكروويفي االقتراب اتإجراء توثيق وخزن ٤-١٤- ٤
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

 القتراب بنظام الهبوط الميكروويفيا اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-١٤- ٤
(MLS)  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ١-٢، ٤-٢- ١

القتراب بنظام الهبوط ا اتءإجرا من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-١٤- ٤
  (MLS) الميكروويفي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ١-٢، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٣-١- ٢  (MLS) القتراب بنظام الهبوط الميكروويفيا اتإجراءنشر  ٧-١٤- ٤
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-١- ٢ (MLS) االقتراب بنظام الهبوط الميكروويفي اتإجراء صيانة ٨-١٤- ٤
 الفصل الخامس

   (MLS azimuth)االقتراب بسمت نظام الهبوط الميكروويفي فقط  اتإجراء تصميم ١٥- ٤ 

القتراب بسمت نظام الهبوط ا اتجراءورقية إل/بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٥- ٤ 
  (MLS azimuth) قطالميكروويفي ف

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٢-٢- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٢-٢- ٢  (MLS azimuth) القتراب بسمت نظام الهبوط الميكروويفي فقطا اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١٥- ٤

  ٨-٤- ١  )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٥- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢-٢- ٢ (MLS azimuth) توثيق وخزن االقتراب بسمت نظام الهبوط الميكروويفي فقط ٤-١٥- ٤
القتراب بسمت نظام الهبوط الميكروويفي ا اتإجراءمن  التثبت والتحقق األرضي ٥-١٥- ٤

 (MLS azimuth) فقط
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢- ٢-٢، ٤-٢- ١

القتراب بسمت نظام الهبوط ا اتإجراء من في أثناء الطيرانتحقق التثبت وال ٦-١٥- ٤
   (MLS azimuth) الميكروويفي فقط

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٢- ٢-٢، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٢-٢- ٢  (MLS azimuth) القتراب بسمت نظام الهبوط الميكروويفي فقطا اتإجراءنشر  ٧-١٥- ٤
 ٦فق الفصل الحادي عشر، المر

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٢-٢- ٢ (MLS azimuth) االقتراب بسمت نظام الهبوط الميكروويفي فقط اتإجراء صيانة ٨-١٥- ٤
 الفصل الخامس

    (MLS) االقتراب بسمت التوازن المستقيم لنظام الهبوط الميكروويفي اتإجراء تصميم ١٦- ٤ 

القتراب بسمت التوازن ا اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٦- ٤ 
 (MLS)  يالمستقيم لنظام الهبوط الميكروويف

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٤-١- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

لنظام الهبوط  القتراب بسمت التوازن المستقيما اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١٦- ٤
 (MLS) الميكروويفي

٤-١- ٢  

  ٨-٤- ١ )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٦- ٤

االقتراب بسمت التوازن المستقيم لنظام الهبوط  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١٦- ٤
 (MLS) الميكروويفي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤-١- ٢
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

القتراب بسمت التوازن المستقيم لنظام ا اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-١٦- ٤
  (MLS) الهبوط الميكروويفي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ١-٢، ٤-٢- ١

القتراب بسمت التوازن المستقيم ا اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-١٦- ٤
  (MLS) لنظام الهبوط الميكروويفي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ١-٢، ٤-٢- ١

 االقتراب بسمت التوازن المستقيم لنظام الهبوط الميكروويفي اتإجراء نشر ٧-١٦- ٤
(MLS)  

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٤-١- ٢
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

 االقتراب بسمت التوازن المستقيم لنظام الهبوط الميكروويفي اتإجراء صيانة ٨-١٦- ٤
(MLS) 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٤-١- ٢
 الفصل الخامس

    (PAR)االقتراب برادار االقتراب الدقيق  اتإجراء تصميم ١٧- ٤ 

القتراب برادار االقتراب ا اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٧- ٤ 
  (PAR) الدقيق

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٥-١- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
فصل الثاني، ، ال١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٥-١- ٢  (PAR) القتراب برادار االقتراب الدقيقا اتإجراء تطبيق معايير ٢-١٧- ٤

  ٨-٤- ١ )MSA(تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٧- ٤

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥-١- ٢ (PAR) االقتراب برادار االقتراب الدقيق اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١٧- ٤
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥- ١-٢، ٤-٢- ١   (PAR) القتراب برادار االقتراب الدقيقا اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٥-١٧- ٤
 القتراب برادار االقتراب الدقيقا اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-١٧- ٤

(PAR)  
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥- ١-٢، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ٥-١- ٢ (PAR) االقتراب برادار االقتراب الدقيق اتءإجرانشر  ٧-١٧- ٤
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٥-١- ٢ (PAR) االقتراب برادار االقتراب الدقيق اتإجراء صيانة ٨-١٧- ٤
 الفصل الخامس

المالحة العمودية البارومترية و )APV(الرأسي  رشاداإلاستخدام االقتراب ب اتإجراءتصميم  ١٨- ٤ 
(Baro VNAV) 

  

 رشاداالقتراب باستخدام اإل اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٨- ٤ 
 (Baro VNAV)والمالحة العمودية البارومترية  )APV( الرأسي

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٤-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧فق المر

، الفصل الثاني، ١٤الملحق 
 الفصل الرابع

والمالحة  )APV( الرأسي رشاداالقتراب باستخدام اإل اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١٨- ٤
  (Baro VNAV)العمودية البارومترية 

٤-٣- ٣  

والمالحة  )APV(الرأسي  رشاداالقتراب باستخدام اإل اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-١٨- ٤
 (Baro VNAV)البارومترية العمودية 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤-٣- ٣
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

الرأسي  رشاداالقتراب باستخدام اإل اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٤-١٨- ٤
)APV(  والمالحة العمودية البارومترية(Baro VNAV) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٣-٣، ٤-٢- ١

 رشاداالقتراب باستخدام اإل اتإجراءن مفي أثناء الطيران التثبت والتحقق  ٥-١٨- ٤
 (Baro VNAV)والمالحة العمودية البارومترية  )APV(الرأسي 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٤- ٣-٣، ٤-٢- ١

والمالحة العمودية  )APV(الرأسي  رشاداالقتراب باستخدام اإل اتإجراءنشر  ٦-١٨- ٤
 (Baro VNAV)البارومترية 

ني، ، الفصل الثا٤الملحق  ٤-٣- ٣
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

والمالحة العمودية  )APV(الرأسي  رشاداالقتراب باستخدام اإل اتإجراء صيانة ٧-١٨- ٤
 (Baro VNAV)البارومترية 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٤-٣- ٣
 الفصل الخامس

 الجويةمنطقة تحويل الحركة  في (RNP)الرأسي  شادراإلباستخدام االقتراب  اتإجراء تصميم ١٩- ٤ 
(AR) 

  

 رشاداالقتراب باستخدام اإل اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-١٩- ٤ 
 (AR) الجويةمنطقة تحويل الحركة  في (RNP)الرأسي 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  يتم تحديدها الحقا
 ٨، المرفق ٧المرفق 
صل الثاني، ، الف١٤الملحق 

 الفصل الرابع

منطقة  في (RNP)تطبيق معايير إجراءات االقتراب باستخدام اإلرشاد الرأسي  ٢-١٩- ٤
  (AR) الجويةتحويل الحركة 

  يتم تحديدها الحقا

  يتم تحديدها الحقا (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-١٩- ٤

منطقة  في (RNP)م اإلرشاد الرأسي توثيق وخزن إجراءات االقتراب باستخدا ٤-١٩- ٤
  (AR) الجويةتحويل الحركة 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  يتم تحديدها الحقا

التثبت والتحقق األرضي من إجراءات االقتراب باستخدام اإلرشاد الرأسي  ٥-١٩- ٤
(RNP) الجويةمنطقة تحويل الحركة  في (AR)  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  يتم تحديدها الحقا

التثبت والتحقق في أثناء الطيران من إجراءات االقتراب باستخدام اإلرشاد  ٦-١٩- ٤
 (AR) الجويةمنطقة تحويل الحركة  في (RNP)الرأسي 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  يتم تحديدها الحقا

منطقة تحويل  في (RNP)نشر إجراءات االقتراب باستخدام اإلرشاد الرأسي  ٧-١٩- ٤
  (AR) الجويةالحركة 

، الفصل الثاني، ٤الملحق  يتم تحديدها الحقا
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

منطقة تحويل  في (RNP)صيانة إجراءات االقتراب باستخدام اإلرشاد الرأسي  ٨-١٩- ٤
  (AR) الجويةالحركة 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  يتم تحديدها الحقا
 امسالفصل الخ

 (SBAS)باألقمار الصناعية  شاراتنظام تقويم اإلاستخدام االقتراب ب اتإجراءتصميم  ٢٠- ٤ 
  (APV)الرأسي  رشادوباإل

  

 تقويم االقتراب باستخدام نظام اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-٢٠- ٤ 
 (APV)الرأسي  رشادوباإل (SBAS)باألقمار الصناعية  شاراتاإل

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٥-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

باألقمار  شاراتاالقتراب باستخدام نظام تقويم اإل اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢٠- ٤
 (APV) الرأسي رشادوباإل (SBAS)الصناعية 

٥-٣- ٣  
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) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٢٠- ٤

باألقمار  شاراتاالقتراب باستخدام نظام تقويم اإل اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٢٠- ٤
 (APV)الرأسي  رشادوباإل (SBAS)الصناعية 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥-٣- ٣

 شاراتاالقتراب باستخدام نظام تقويم اإل اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٢٠- ٤
 (APV)الرأسي  رشادباإلو (SBAS)باألقمار الصناعية 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥- ٣-٣، ٤-٢- ١

االقتراب باستخدام نظام تقويم  اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٢٠- ٤
 (APV)الرأسي  رشادوباإل (SBAS)باألقمار الصناعية  شاراتاإل

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٥- ٣-٣، ٤-٢- ١

باألقمار الصناعية  شاراتالقتراب باستخدام نظام تقويم اإلا اتإجراءنشر  ٧-٢٠- ٤
(SBAS) الرأسي  رشادوباإل(APV)  

٥-٣- ٣ 
١-٥- ٣ 

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

اعية باألقمار الصن شاراتاالقتراب باستخدام نظام تقويم اإل اتإجراء صيانة ٨-٢٠- ٤
(SBAS) الرأسي  رشادوباإل(APV)  

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٥-٣- ٣
 الفصل الخامس

    (GBAS cat 1) من الفئة األولى األرضي التقويمنظام استخدام االقتراب ب اتإجراء تصميم ٢١- ٤ 

 التقويم باستخدام نظامالقتراب ا اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-٢١- ٤ 
 (GBAS cat 1) من الفئة األولى ألرضيا

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٦-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

 من الفئة األولىاألرضي  التقويم باستخدام نظامالقتراب ا اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢١- ٤
(GBAS cat 1) 

٦-٣- ٣  

  ٨-٤- ١ (MSA)ت في القطاع تحديد أدنى االرتفاعا ٣-٢١- ٤

 من الفئة األولى األرضي التقويم باستخدام نظامالقتراب ا اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٢١- ٤
(GBAS cat 1) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦-٣- ٣

 األرضي التقويم باستخدام نظامالقتراب ا اتإجراءمن  التثبت والتحقق األرضي ٥-٢١- ٤
 (GBAS cat 1) من الفئة األولى

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦- ٣-٣، ٤-٢- ١

 التقويم باستخدام نظامالقتراب ا اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٦-٢١- ٤
 (GBAS cat 1) من الفئة األولى األرضي

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦- ٣-٣، ٤-٢- ١

ن الفئة األولى ماألرضي  التقويم باستخدام نظاماالقتراب  اتإجراءنشر  ٧-٢١- ٤
(GBAS cat 1) 

٦-٣- ٣ 
١-٥- ٣ 

، الفصل الثاني، ٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

من الفئة األولى األرضي  التقويم باستخدام نظاماالقتراب  اتإجراء صيانة ٨-٢١- ٤
(GBAS cat 1) 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٦-٣- ٣
 مسالفصل الخا

   (GBAS off set)لتأخير االقتراب األرضي  التقويم باستخدام نظاماالقتراب  اتإجراءتصميم  ٢٢- ٤ 

 التقويماالقتراب باستخدام نظام  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-٢٢- ٤ 
 (GBAS off set)األرضي لتأخير االقتراب 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٦-٣- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

األرضي لتأخير االقتراب  التقويماالقتراب باستخدام نظام  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢٢- ٤
(GBAS off set) 

٦-٣- ٣  
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) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

  ٨-٤- ١ (MSA)تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع  ٣-٢٢- ٤

األرضي لتأخير االقتراب  التقويمنظام االقتراب باستخدام  اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-٢٢- ٤
(GBAS off set) 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦-٣- ٣

األرضي  التقويماالقتراب باستخدام نظام  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٥-٢٢- ٤
 (GBAS off set)لتأخير االقتراب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦- ٣-٣، ٤-٢- ١

 التقويماالقتراب باستخدام نظام  اتإجراءمن أثناء الطيران في التثبت والتحقق  ٦-٢٢- ٤
 (GBAS off set)األرضي لتأخير االقتراب 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٦- ٣-٣، ٤-٢- ١

األرضي لتأخير االقتراب  التقويماالقتراب باستخدام نظام  اتإجراءنشر  ٧-٢٢- ٤
(GBAS off set) 

٦-٣- ٣ 
١-٥- ٣ 

 ، الفصل الثاني،٤الملحق 
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

األرضي لتأخير االقتراب  التقويماالقتراب باستخدام نظام  اتإجراء صيانة ٨-٢٢- ٤
(GBAS off set) 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٦-٣- ٣
 الفصل الخامس

  Reversal and Holding)(عكس االتجاه واالنتظار  اتإجراءتصميم  ٥

    )base-turn(دوران القاعدة  اتإجراء تصميم ١- ٥ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٤- ١ )base-turn(دوران القاعدة  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية جمع، واعتماد ١-١- ٥ 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٣-٤- ١ )base-turn(قاعدة دوران ال اتإجراءتطبيق معايير  ٢-١- ٥

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-٤- ١ )base-turn(دوران القاعدة  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-١- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١ )base-turn(دوران القاعدة  اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٤-١- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١ )base-turn(دوران القاعدة  اتجراءإمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-١- ٥
، الفصل الثاني، ٤الملحق   ١- ٤-٢، ١-٤- ١ )base-turn(دوران القاعدة  اتإجراءنشر  ٦-١- ٥

 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-٤- ١ )base-turn(دوران القاعدة  اتإجراء صيانة ٧-١- ٥
 الفصل الخامس

   ٤٥/١٨٠ )procedure-turn(دوران القاعدة  اتإجراءتصميم  ٢- ٥ 

 )procedure-turn(دوران القاعدة  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونيةجمع، واعتماد  ١-٢- ٥ 
٤٥/١٨٠ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٤- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 

، الفصل الثاني، ١٤ق الملح
 الفصل الرابع

  ٣-٤- ١ ٤٥/١٨٠ )procedure-turn(دوران القاعدة  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٢- ٥

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-٤- ١ ٤٥/١٨٠ )procedure-turn(دوران القاعدة  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٢- ٥



المجلد الثاني —ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران دليل   2-24 

 

X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
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) الطبعة الخامسة(
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   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١  ٤٥/١٨٠ )procedure-turn( دوران القاعدة اتإجراء من التثبت والتحقق األرضي ٤-٢- ٥
 )procedure-turn(دوران القاعدة  اتإجراء من في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-٢- ٥

٤٥/١٨٠ 
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١- ٤-٢، ١-٤- ١ ٤٥/١٨٠ )procedure-turn(دوران القاعدة  اتإجراءنشر  ٦-٢- ٥
 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-٤- ١ ٤٥/١٨٠ )procedure-turn(دوران القاعدة  اتجراءإلصيانة مستمرة  ٧-٢- ٥
 الفصل الخامس

   ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءتصميم  ٣- ٥ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٤- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية دجمع، واعتما ١-٣- ٥ 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٣-٤- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٣- ٥

 الث، الفصل الث١٥الملحق  ٣-٤- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٣- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٤-٣- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءمن في أثناء الطيران التثبت والتحقق  ٥-٣- ٥
، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١- ٤-٢، ١-٤- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءنشر  ٦-٣- ٥

 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣-٤- ١ ٨٠/٢٦٠الدوران  اتإجراءصيانة  ٧-٣- ٥
 الفصل الخامس

    (Racetrack Reversal) ضمن دائرة التحليقتجاه االعكس  اتإجراءتصميم  ٤- ٥ 

ضمن دائرة تجاه االعكس  اتجراءإلورقية /ات الكترونيةبيان جمع، واعتماد ١-٤- ٥ 
 التحليق

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٣-٤- ١
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٣-٤- ١ ضمن دائرة التحليقتجاه االعكس  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٤- ٥

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٣-٤- ١ ائرة التحليقضمن دتجاه االعكس  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٤- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق   ٣- ٤-١، ٤-٢- ١ ضمن دائرة التحليقتجاه االعكس  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٤-٤- ٥
 الفصل الثالث، ١٥الملحق  ٣- ٤-١، ٤-٢- ١ ضمن دائرة التحليقتجاه االعكس  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-٤- ٥
، الفصل الثاني، ٤الملحق   ١- ٤-٢، ١-٤- ١ ضمن دائرة التحليقتجاه االعكس  اتإجراءنشر  ٦-٤- ٥

 ٦الفصل الحادي عشر، المرفق 
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) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق   ٣-٤- ١ ضمن دائرة التحليقتجاه االعكس  اتإجراءصيانة  ٧-٤- ٥
 الفصل الخامس

     التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءتصميم اإل ٥- ٥ 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٤- ٢ التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءورقية لإل/بيانات الكترونية جمع، واعتماد ١-٥- ٥ 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ١-٤- ٢ تقليدية لالنتظار في الجوال اتجراءإلاتطبيق معايير  ٢-٥- ٥

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٤- ٢ التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءتوثيق وخزن اإل ٣-٥- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٤-٢، ٤-٢- ١ التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءإلمن االتثبت والتحقق األرضي  ٤-٥- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٤-٢، ٤-٢- ١ التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءإلمن االطيران  في أثناءالتثبت والتحقق  ٥-٥- ٥
، الفصل الثاني، ٤الملحق   ١- ٤-٢، ١-٤- ١ التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءنشر اإل ٦-٥- ٥

الحادي /العاشر/الفصل السابع
 ٦عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق   ١-٤- ٢ التقليدية لالنتظار في الجو اتجراءيانة اإلص ٧-٥- ٥ 
 الفصل الخامس

 (VOR)تقليدية لنطاق ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات ال اإلصالح اتإجراءتصميم  ٦- ٥ 
  )(DMEوجهاز قياس المسافة 

  

تقليدية لنطاق ترددي ال اإلصالح اتجراءورقية إل/بيانات الكترونية جمع، واعتماد ١-٦- ٥ 
 )(DMEوجهاز قياس المسافة  (VOR)عال جدا شامل لكل االتجاهات 

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٤- ٢
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

تقليدية لنطاق ترددي عال جدا شامل لكل ال اإلصالح اتإجراءمعايير تطبيق  ٢-٦- ٥
 )(DMEوجهاز قياس المسافة  (VOR) االتجاهات

١-٤- ٢  

تقليدية لنطاق ترددي عال جدا شامل لكل ال اإلصالح اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٦- ٥
 )(DMEوجهاز قياس المسافة  (VOR)االتجاهات 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٤- ٢

جدا  تقليدية لنطاق ترددي عالال اإلصالح اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٤-٦- ٥
 )(DMEوجهاز قياس المسافة  (VOR)شامل لكل االتجاهات 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٤-٢، ٤-٢- ١

تقليدية لنطاق ترددي ال اإلصالح اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-٦- ٥
 )(DMEوجهاز قياس المسافة  (VOR)عال جدا شامل لكل االتجاهات 

 لفصل الثالث، ا١٥الملحق  ١- ٤-٢، ٤-٢- ١

تقليدية لنطاق ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات ال اإلصالح اتإجراءنشر  ٦-٦- ٥
(VOR)  وجهاز قياس المسافةDME)( 

، الفصل الثاني، ٤الملحق   ١- ٤-٢، ١-٤- ١
الحادي /العاشر/الفصل السابع

 ٦عشر، المرفق 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

تقليدية لنطاق ترددي عال جدا شامل لكل االتجاهات ال صالحاإل اتإجراء صيانة ٧-٦- ٥
(VOR)  وجهاز قياس المسافةDME)(  

، الفصل الثالث، ١٥الملحق  ١-٤- ٢
 الفصل الخامس

نطاق ترددي عال جدا شامل لكل ( (RNAV)منطقة اللمالحة نتظار اال اتإجراءتصميم  ٧- ٥ 
النظام العالمي و، )DME/DME( زجهاو ،)DME(جهاز قياس المسافة و )VOR( االتجاهات

  ))GNSS( للمالحة باألقمار الصناعية

  

منطقة النتظار لمالحة اال اتجراءإلورقية /بيانات الكترونية جمع، واعتماد ١-٧- ٥ 
(RNAV)  

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ٧-٤- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ٧-٤- ٣ (RNAV)منطقة النتظار لمالحة اال اتإجراءير تطبيق معاي ٢-٧- ٥

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٧-٤- ٣ (RNAV) منطقةالنتظار لمالحة اال اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٧- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٧- ٤-٣، ٤-٢- ١ (RNAV)منطقة النتظار لمالحة اال اتإجراءالتثبت والتحقق األرضي من  ٤-٧- ٥
منطقة النتظار لمالحة اال اتإجراءمن  في أثناء الطيرانتثبت والتحقق ال ٥-٧- ٥

(RNAV) 
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ٧- ٤-٣، ٤-٢- ١

، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١- ٤-٢، ١-٤- ١ (RNAV)منطقة النتظار لمالحة اال اتإجراءنشر  ٦-٧- ٥
الحادي /العاشر/الفصل السابع

 ٦عشر، المرفق 
لسادس، ، الفصل ا١٥الملحق 
 ٤المرفق 

 ،VOR/DME، DME/DME( (RNAV)منطقة النتظار لمالحة اال اتإجراءصيانة  ٧-٧- ٥
GNSS( 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق   ٧-٤- ٣
 الفصل الخامس

   )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءتصميم  ٨- ٥ 

المطلوب  األداء المالحي اتجراءورقية إل/بيانات الكترونية جمع، واعتماد ١-٨- ٥ 
)RNP(  

، الفصل الثاني، ١٥الملحق  ١-٧- ٣
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

  ١-٧- ٣  )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءتطبيق معايير  ٢-٨- ٥

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١-٧- ٣ )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءتوثيق وخزن  ٣-٨- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٧-٣، ٤-٢- ١ )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءمن التثبت والتحقق األرضي  ٤-٨- ٥
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  ١- ٧-٣، ٤-٢- ١ )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءمن  في أثناء الطيرانالتثبت والتحقق  ٥-٨- ٥
، الفصل الثاني، ٤الملحق  ١- ٤-٢، ١-٤- ١ )RNP(المطلوب  األداء المالحي اتإجراءنشر  ٦-٨- ٥

الحادي /العاشر/الفصل السابع
 ٦عشر، المرفق 

، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

، الفصل الثالث، ١٥الملحق   ١-٧- ٣ )RNP(األداء المالحي المطلوب  اتإجراءصيانة  ٧-٨- ٥
 الفصل الخامس
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

 اتإجراءوفق   
 –المالحة الجوية 

 Doc 8168التدريب،
الثاني  المجلد

) الطبعة الخامسة(
-القسم  –الجزء 
   الفصل

 المالحق
 ، الطبعة العاشرة،٤الملحق 
  ٥٣التعديل 
  ، المجلد األول،١٤الملحق 

  ٦الطبعة الرابعة، التعديل 
  ١٢، الطبعة ١٥الملحق 
  ٣٣التعديل 

 )التحقق الدوري، طلب أصحاب المصلحة(أدوات الطيران  اتإجراءاستعراض  ٦

   على أساس دوري اتجراءاستعراض اإل ١- ٦ 

فصل خاص لنوع (  اتجراءورقية لصيانة اإل/بيانات الكترونية إدماجو جمع، واعتمادإعادة  ١-١- ٦ 
موضوع  جراءاتاإل

 )البحث

، الفصل الثاني، ١٥الملحق 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 لفصل الرابعا

  " اتجراءتطبيق أحدث المعايير على اإل ٢-١- ٦

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  " ت صيانتهامتي تالُُُ جراءاتتوثيق وخزن اإل ٣-١- ٦

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  " ت صيانتهامتي تالُُُ جراءاتإلا من التثبت والتحقق األرضي ٤-١- ٦ 

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  " ت صيانتهامتي تالُُُ جراءاتإلا يران منفي أثناء الطالتثبت والتحقق  ٥-١- ٦ 
، الفصل الثاني، ٤الملحق  " )إذا كان ضروريا( ت صيانتهامتي تالُُُ جراءاتنشر اإل ٦-١- ٦ 

الفصل 
الحادي /العاشر/التاسع/السابع

 ٦عشر، المرفق 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 

   ناء على طلب أصحاب المصلحةب اتجراءاستعراض اإل ٢- ٦ 

صيانة المتعلقة بالورقية /البيانات االلكترونية أحدث إدماجو جمع، واعتماد ١-٢- ٦ 
  اتجراءاإل

فصل خاص لنوع (
موضوع  اتجراءاإل

 )البحث

، الفصل الثاني، ١٥الملحق 
 ٨، المرفق ٧المرفق 
، الفصل الثاني، ١٤الملحق 

 الفصل الرابع

   اتجراءلمعايير على اإلتطبيق أحدث ا ٢-٢- ٦

جراءات اإلبين فصل ال(ة يالحركة الجو إدارةفي  جراءاتاإل إدماجضمان  ٣-٢- ٦
 )ةالقدرو

"  

 ، الفصل الثالث١٥الملحق  " ت صيانتهامتي تالُُُ اإلجراءاتتوثيق وخزن  ٤-٢- ٦
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  " ت صيانتهامتي تالُُُ جراءاتإلمن االتثبت والتحقق األرضي  ٥-٢- ٦
 ، الفصل الثالث١٥الملحق  " ت صيانتهامتي تالُُُ جراءاتإلفي أثناء الطيران من االتثبت والتحقق  ٦-٢- ٦
، الفصل الثاني، ٤الملحق  " )إذا كان ضروريا( ت صيانتهامتي تالُُُ اإلجراءاتنشر  ٧-٢- ٦

الفصل 
الحادي /العاشر/التاسع/السابع

 ٦عشر، المرفق 
، الفصل السادس، ١٥الملحق 
 ٤المرفق 
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  مواقف وال ةالمهارات والمعرف   ٤- ٢

  نظرة عامة  ١-٤-٢
فالمهارة هي القدرة على .  بالمهمات االضطالعمن أجل  (SKAs) المواقفو المعرفةمن المهارات ومناسبة  جموعةم إلىتدعو الحاجة 

أداء نشاط سهم في انجازٍي فعاٍل التمامٍ المواقفلمتدرب لتطوير المهارات وا يحتاجهامحددة  اتمعلوموالمعرفة هي .  ما لمهمة اٍلفع 
  .ر عنهاعبتي يواآلراء ال هوخياراتالمرء هو الحالة النفسية التي تؤثر على سلوك  الموقفو.  لمهمةل

نطاق ترددي عال  تصميم اتجراءورقية إل/بيانات الكترونية إدماجاعتماد وجمع و" ١-١-٤داء األ معيار يفترضوعلى سبيل المثال، 
 إلىالحاجة  يفترض، "(FAF)ونقطة االقتراب النهائي  (NDB)أو مرشد السلكي دون تحديد االتجاه  (VOR)جدا شامل لكل االتجاهات 

وعلى مصمم .  مرسومةلتطبيق المهارة في تفسير خريطة  أيضاً تكون المعرفة مطلوبةو.  تضاريسمعرفة بمختلف أنواع بيانات ال
وكذلك  ،وينعكس هذا الموقف في جميع مراحل عملية الجمع والتحقق.  الذي يقوم بتطبيق هذه المهارة أن يكون متعمقا ودقيقا جراءاإل

  .  نتيجة األداء مرحلة عند بلوغ
اصر والمواقف الضرورية لتحقيق معيار األداء وعن المعرفةوضع قوائم بالمهارات و اتوالمهم الوظائففي أثناء تحليل  ويجري
 الوظائفأثناء تحليل  ، التي تم تحديدها فيوالمواقف المعرفةفي مرحلة تصميم المنهج الدراسي، تصنيف المهمات ويمكن و.  الكفاءة
 Bloom; Anderson andانظر (وهناك طرق متعددة يمكن استخدامها لتحقيق هذا التصنيف .  وفقا للتعلم المرتبط بها ات،والمهم

Krathwohl; Gagné, Briggs and Wagner( . في نطاق هذا الدليل نال يدخال بالتفصيل هذه التصنيفات وتفسيرها وصيفتولكن.  
فة، وفئة الفئة المصنِّ:  أربع فئات يفالتي يعتمدها غنييه وبرغز وفاغنر المهارات الفكرية لتقسيم انظم  صنفتوعلى سبيل المثال، 

مختلف أنواع بيانات ب المتعلقةالمعرفة  اعتبارالتصنيف يمكن  اوباستخدام هذ.  لمشاكلوفئة حل ا ،زةوالفئة الممي ،االستخدام إعادة
متدربين  إلى التعليميمعدو المقرر  حتاجالمواد التدريبية لهذه المهارة ي إعدادولدى .  فكرية في التصنيفمهارة  بةامثالتضاريس ب

 على سبيل المثال، يمكنف.  وسائل مختلفة لبلوغ ذلك هناكو.  بها ئمةأو وضع قا هاوترتيب هاوتفصيل مختلف أنواع التضاريس لتحديد
مهارة الف ييمكن تصنكما .  ه لهذا الغرضإعدادتم برنامج كمبيوتر ي من خالل تصنيف أنواع بيانات التضاريس المتدربين إلىالطلب 

أن يطلبوا من  التعليميالمقرر لمعدي ويمكن .  الفي هذا المج عدوااستخدام القفكرية في تفسير الخرائط المرسومة بأنها مهارة في 
 التعليميعلى معدي المقرر ينبغي ، )قفاالمو(وفيما يتعلق بالتعمق والدقة .  مرسومة وشرحها وتصحيحهاال ائطخرالالمتدربين تفحص 

  .وأنها مستخلصة من المتدربين من خالل تمارين عملية ،المواقفلهذه  المدربينامتالك  أن يتأكدوا من

  المواقف  ٢-٤-٢
لدينا؛ لتي مهارات ابالوتقترن معتقداتنا وقيمنا .  وخياراته والرأي الذي يعبر عنه المرء الموقف هو الحالة النفسية التي تؤثر على سلوك

توفر ند وع.  (Bootzin, 1983)للتعامل مع العالم  ةأو مستمر لمدىا ةطويل لنا ضوابط وفراني) عاطفي ومعرفي(عنصران  عليه، هناكو
وبعبارة أخرى، فان  . على الوجه الصحيحلتأديتها  لديه )الموقف(الرغبة  توفر، فإن هذا ال يعني ما مهمةلتأدية  مرءلدى الالكفاءة 

التي  تبعا لمختلف األحداثالمرء مواقف تغير وت.  عطينا الرغبة في األداءتالمهارات تعطينا القدرة على األداء، في حين أن المواقف 
  .تهفي حيابها  يمر

  اتجراءتصميم اإلالخاصة بمواقف الو ةمعرفالمهارات وال  ٣-٤-٢
يصبحوا  كيلذين يسعون لوهي مساعد كبير  ،الطيران اتإجراءلمصممي بالنسبة  فائدة بالغةوالمواقف  المعرفةبعض المهارات ولإن 

كما طيران، ال اتجراءإللتدريب كمصمم لبدء تلقي اسبقا والمواقف بالضرورة شرطا م المعرفةهذه المهارات ويست ول).  أداء اءخبر(
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والمواقف في أثناء عملية التدريب  المعرفةمن الممكن أن تتطور هذه المهارات وإذ  .مستحيالًأمراً  في العملاألداء  ال يجعل ها غياب أن
  .العمل األداء فيأو الحقا أثناء 

  )مهارة(ر ثالثي األبعاد تصو الداللة على وجود  ١- ٣-٤- ٢
من أجل تحويل البيانات  ،الطيران اتإجراءمتدربي تصميم دى ميزة كبيرة ل تصور ثالثية األبعاد ةمهارالداللة على وجود  تشكل

  .صور فكري ثالثي األبعادت إلى) واألشكال البيانية، وقواعد بيانات العوائق ،الخرائط(الجغرافية المتوفرة 
  ) موقف(ن فريق القدرة على العمل ضم إثبات  ٢- ٣-٤- ٢

نظام سالمة الحركة غالبا ما تلتقي متطلبات ف.  الطيران كعنصر واحد ضمن نظام سالمة الحركة الجوية اتإجراءيعمل مصممو 
عملية فعالة، من المرغوب فيه أن هذه ال لكي تكونو.  أكبر قدر من التنسيق إلىحاجة هناك  نوك، وتاتجراءفي تصميم اإلالجوية 

 وهذا يعني أن.  للتكيف ومنفتحين على طلبات واحتياجات أصحاب المصلحة اآلخرين على استعدادالطيران  اتاءإجريكون مصممو 
  .فاوض وتسهيل عمل المجموعةتمهاراتهم في االتصال وال إثباتقدرتهم على العمل ضمن فريق، بما في ذلك  إثباتهم علي
  )موقف(النقد   ٣- ٣-٤- ٢

 ينآخر ينبدورهم أيضا نقد عمل مصممستطيعوا لنقد البناء بشأن عملهم، وأن يتقبلين لونوا مالطيران أن يك اتإجراءعلى مصممي 
أن  حلول عديدةلالطيران ليس من العلوم الدقيقة، لذلك فمن الممكن  اتإجراءفتصميم .  بطريقة غير منحازة وموجهة لتحقيق النتائج

سالمة نظام الحركة  توجيههالنقد والقدرة على  تقبلويخدم .  اب المصلحةتوقعات أصح تماماً مع ةتناسبتكون منفس الغرض وأال  تخدم
  .وكفاءته الجوية
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  الفصل الثاني إلى) أ( إضافة

  والتقييم بالعينة ثباتاإل دليل
  تعديل وثائق االيكاو المشار إليها/طبعة

  الخامسة المجلد الثاني الطبعة Doc 8168الوثيقة  ،العمليات –خدمات الحركة الجوية  اتإجراء
  )٥٣(، الطبعة العاشرة، التعديل ٤الملحق 

  )٣٣(، الطبعة الثانية عشرة، التعديل ١٥الملحق 
  
X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

    X.X.X.X  المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل 

 االقتراب اتإجراءتصميم  ٤

    NDB FAFأو  VOR اتإجراءتصميم  ١- ٤ 

 المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل  معايير األداء   

 –خدمات الحركة الجوية  اتإجراء      
الوثيقة ، العمليات، المجلد الثاني

Doc 8168  
  الفقرة الفصل،-القسم -الجزء

 أو
 الفقرةالملحق، 

 إدماجو عتمادجمع وا ١-١-٤  
ورقية /بيانات الكترونية

أو  VOR اتجراءإل
NDB FAF  

الجمع من مصادر معترف بها، والتحقق من ثبات،  ١-١-١-٤
والتواريخ  ،المعطيات الجيوديسيةودقة، وصحة مرجع 

  .البيانات في ملف التصميم إدماجالفعلية، و
بيانات الكترونية نقطية أو بيانات : تضاريسبيانات 

 .وجهة أو خرائط ورقية مرسومة

  ١٥الملحق 
 ٨والمرفق  ٦- ١٠ ىإل ١-١٠الفقرات 

الجمع من مصادر معترف بها، والتحقق من ثبات،  ٢-١-١-٤    
والتواريخ  ،ات الجيوديسيةلمعطيودقة، وصحة مرجع ا

  .البيانات في ملف التصميم إدماجالفعلية، و
ارتفاع (وطبيعية  نسانمن صنع اإل: بيانات العوائق

 .)األشجار والمزروعات

  ١٥الملحق 
  ٨والمرفق  ٦- ١٠ إلى ١-١٠الفقرات 

الجمع من مصادر معترف بها، والتحقق من ثبات،  ٣-١-١-٤    
والتواريخ  ،المعطيات الجيوديسيةودقة، وصحة مرجع 

  .البيانات في ملف التصميم إدماجالفعلية، و
، المدرج، ARPنقطة المطار المرجعية : بيانات المطار

ومعدل التغيير،  ،االضاءة، التفاوت المغناطيسي
  .صاءات الطقس، وقياس االرتفاعاتإحو

  ١٥الملحق 
و الفقرات  ٨، المرفق ٧المرفق 

  ٦-١٠ إلى ١- ١٠

الجمع من مصادر معترف بها، والتحقق من ثبات،  ٤-١-١-٤    
والتواريخ  ،المعطيات الجيوديسيةودقة، وصحة مرجع 

  .البيانات في ملف التصميم إدماجالفعلية، و
مراقبة، (والتصنيفات  ،رانهيكلية الطي: بيانات الطيران

، واسم )ز(، )و) ... (ج(، )ب(، )أ(غير مراقبة، فئة و
الخطوط الجوية، /، وخطوط الطيران)وكالة المراقبة

  ١٥الملحق 
  ٨، المرفق ٧المرفق 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

    X.X.X.X  المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل 

المجال الجوي،  تقييمل خرىاآللية األ اتجراءاإلو
 .ومجال الموثوقية المغناطيسية

عترف بها، والتحقق من ثبات، الجمع من مصادر م ٥-١-١-٤    
والتواريخ  ،المعطيات الجيوديسيةودقة، وصحة مرجع 

  .البيانات في ملف التصميم إدماجالفعلية، و
وحجم  ،االرتفاعو اإلحداثيات،: بيانات مساعد مالحي

والتكرار، ومحدد الهوية، والتنوع المغناطيسي،  ،الخدمة
  .ةنقاط الطريق الهامة للمالحة المحلي فضال عن

 ١٥الملحق 
  ٨والمرفق  ٧المرفق 

خدمات الحركة لمتطلبات  دماجالجمع والتحقق واإل ٦-١-١-٤    
االرتفاع، (أنماط الحركة المحلية : ATSالجوية 

/ غذيةمال الرحالتو ،)واالتجاه، وسرعة الهواء
المغادرة، والطرق المفضلة، /، والوصوللتحوالتا

 التصاالت،وطرق خدمات الحركة الجوية، ومرافق ا
لخدمات الحركة  أو مشاكل ،قيود وأ، وأي احتياجات

 .الجوية

 

متطلبات : لمسائل الطيران دماجواإل االعتمادالجمع و ٧-١-١-٤    
سلطات طيران الدولة، ومشغلي و ،أصحاب المصلحة

الطيران، وسلطات المطار، وجمعيات الطيران، 
 .المدنية، والسلطات البيئية/والسلطات البلدية

 

ايير على تطبيق المع ٢-١-٤  
أو  VOR اتإجراء

NDB FAF  

من االقتراب وتفحص  يةالنهائ مرحلةتحديد المسار لل ١-٢-١-٤
 .معايير االستقامة

٤-٤، ٤-٢-٢  
٢-٤-٤، ٤-٢-٢  
٢-٢-٥، ٢-٥، ٥-٤-١  

  ٤-٤، ٤-٢-٢ .FAFتحديد نقطة االقتراب النهائي  ٢-٢-١-٤    

 ١-٥-٤، ٤-٢-٢ .الفاشلب تحديد نقطة االقترا ٣-٢-١-٤    

 االقتراب مرحلةالثانوية ل/تحديد المناطق األولية ٤-٢-١-٤    
 .ةالنهائي

١- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
٢- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
٣- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
٤- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
  ب٢- ٦-٤-٥، ٥-٤-١

 ٤-٥، ٥-٤-١ .ةاالقتراب النهائي مرحلةتحديد وتصنيف عائق المراقبة ل ٥-٢-١-٤    

 مرحلةل MOCالعوائق  زالةتطبيق الحد األدنى إل ٦-٢-١-٤    
ومعلمات الهبوط التدريجي ثم تحديد  يةالنهائلهبوط ا

باالقتران مع  OCA (H)ارتفاع الخلوص من العوائق 
 .الفاشلالهبوط  مرحلةمساحة الخلوص من العوائق ل

٣-٤-٤، ٤-٢-٢  
١- ٦-٤-٤ ،٤-٢-٢  
٤- ٥، -٣-٥ ،٥-٤-١  

  ١-٣-٤، ٤-٢-٢ .االرتفاع ومنحنى الهبوط اتإجراءتحديد  ٧-٢-١-٤    
٢- ٣-٤-٤ ،٤-٢-٢  

 ١-٥-٤ ،٤-٢-٢  .الفاشلاالقتراب  مرحلةتحديد المسار ل ٨-٢-١-٤    

 ٦-٤-١ .الفاشلاالقتراب  مرحلةالثانوية ل/تحديد المناطق األولية ٩-٢-١-٤    

 ٦-٤-١ .فاشلالاالقتراب  مرحلةتحديد وتصنيف عائق المراقبة ل ١٠-٢-١-٤    

 الفاشلتحديد مساحة الخلوص من العوائق لالقتراب  ١١-٢-١-٤    
ومنحنى الصعود المتصل به وتحديد ارتفاع الخلوص 

٦-٤-١ 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

    X.X.X.X  المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل 

باالقتران مع حد االرتفاع  OCA (H)من العوائق 
  .ةاالقتراب النهائي مرحلةاألدنى ل

  .الفاشلتحديد تعليمات االقتراب  ١٢-٢-١-٤    

 ٤-٤-١ .الوسطي، إن كان ضروريا اإلصالحتعيين وتحديد  ١٣-٢-١-٤    

  ٣-٤ ،٤-٤-١ .ةاالقتراب الوسطي مرحلةتحديد مسار  ١٤-٢-١-٤    
االقتراب  مرحلةالثانوية ل/تحديد المناطق األولية ١٥-٢-١-٤    

 .ةالوسطي
١-٣-٤ ،٤-٤-١ 

االقتراب  مرحلةتحديد وتصنيف عوائق المراقبة ل ١٦-٢-١-٤    
 .ةلوسطيا

٢-٣-٤ ،٤-٤-١ 

 MOCالعوائق  زالةتطبيق معلمات الحد األدنى إل ١٧-٢-١-٤    
المناسبة ومنحنى الهبوط ومن ثم تحديد الحد األدنى 

 .االرتفاع مرحلةل

٩-١ ،١-٤-١  
٣-٣-٤ ،٤-٤-١  

االرتفاع وإذا كان ضروريا تفحص  اتإجراءتحديد  ١٨-٢-١-٤    
 .ينزوٍل مستوٍالنزول لضمان مستوى 

٢- ٥-١، ١-٥-١ ،١-٤-١  
٣-٣-٤ ،٤-٤-١  

 ١-٣، ٣-٤-١ .تعيين وتحديد اصالح االقتراب األولي ١٩-٢-١-٤    

 اتإجراءأو ( ةاالقتراب األولي مرحلةتحديد المسار ل ٢٠-٢-١-٤    
 .)االنعطاف

٧-٣، ٦-٣، ٥-٣، ٤-٣ ،٣-٤-١  

ب االقترا مرحلةالثانوية ل/تحديد المناطق األولية ٢١-٢-١-٤    
 .ةاألولي

٣-٣-٣ ،٣-٤-١  

من  ةاألولي مرحلةتحديد وتصنيف عائق المراقبة لل ٢٢-٢-١-٤    
 .العوائق

٤-٣-٣ ،٣-٤-١  

العوائق ومعلمات  زالةتطبيق الحد األدنى المناسب إل ٢٣-٢-١-٤    
 .االرتفاع مرحلةمنحنى النزول ثم تحديد الحد األدنى ل

٩-١، ١-٤-١  
٥-٣-٣، ٢-٣، ٣-٤-١  

 ،RASSاعتماد حسابات قياس تحديد االرتفاع عن بعد  ٢٤-٢-١-٤    
 .على النحو المطلوب بالنسبة لجميع االرتفاعات

 

على النحو  المرتفعات للمناطق الجبلية/زيادة االرتفاعات ٢٥-٢-١-٤    
 .المطلوب

٧-١ ،١-٢-١ 

تحديد الحد األدنى  ٣-١-٤  
 لالرتفاعات في القطاع

 (MSA) 

ميال  ٢٥االرتفاعات الدنيا اآلمنة بـ/رتفاعالاتحديد  ١-٣-١-٤
 .بحريا

  ٥-٨ إلى ١-٨، ٨-٤-١

 اتإجراءتوثيق وخزن  ٤-١-٤  
VOR  أوNDB FAF   

الواجب  النماذججميع  إصالحمن أجل التتبع، ينبغي  ١-٤-١-٤
 .أو الكترونيا/تقديمها ورقيا و

 ٤-٢-٣ ،١٥الملحق 

  ١٠-١، ٩-١، ٨-١ ،١-٢-١ .شكل رسم بياني على آلية اتإجراءإنشاء نموذج  ٢-٤-١-٤    
تقديم موجز بالمنطق والقرارات التي استخدمت في تصميم  ٣-٤-١-٤    

 .خطوة خطوة اتجراءاإل
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

    X.X.X.X  المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل 

جمع كل المعلومات المستخدمة والتي تم وضعها في  ٤-٤-١-٤    
، وتجميعها في حزمة تقديم اتجراءأثناء تصميم اإل

 .سهلة االستعمال والفهم

 

الرأي من قبل أصحاب المصلحة في التفاق اتتبع  ٥-٤-١-٤    
 .قيعاالتوباستخدام 

 ٤-٢-٣ ،١٥الملحق 

ألغراض التتبع، تخزين حزمة التقديم في شكل ومنطقة آمنين،  ٦-٤-١-٤    
 .يةمستقبل لدواعييسهل الوصول إليهما 

 ٤-٢-٣ ،١٥الملحق 

التثبت والتحقق  ٥-١-٤  
 اتإجراءمن األرضي 

VORأو NDB FAF 

المعطيات التحقق من ثبات وصحة ومرجعية  ١-٥-١-٤
والتواريخ الفعلية لجميع بيانات التضاريس  ،الجيوديسية

 .اتجراءالمستخدمة في تصميم اإل

، ٤- ١-٣، ٢-١-١-٣، ١٥الملحق 
٨- ٢- ٣، ٧- ٢- ٣، ٦- ٢- ٣، ٥- ٢- ٣ 

المعطيات التحقق من ثبات وصحة ومرجعية  ٢-٥-١-٤    
واريخ الفعلية لجميع بيانات العوائق والت ،الجيوديسية

 .اتجراءالمستخدمة في تصميم اإل

، ٤- ١-٣، ٢-١-١-٣، ١٥الملحق 
٨- ٢- ٣، ٧- ٢- ٣، ٦- ٢- ٣، ٥- ٢- ٣ 

المعطيات التحقق من ثبات وصحة ومرجعية  ٣-٥-١-٤    
والتواريخ الفعلية لجميع بيانات المطارات  ،الجيوديسية

 .اتجراءالمستخدمة في تصميم اإل

، ٤- ١-٣، ٢-١-١-٣، ١٥ق الملح
٨- ٢- ٣، ٧- ٢- ٣، ٦- ٢- ٣، ٥- ٢- ٣ 

المعطيات التحقق من ثبات وصحة ومرجعية  ٤-٥-١-٤    
والتواريخ الفعلية لجميع بيانات الطيران  ،الجيوديسية

 .اتجراءالمستخدمة في تصميم اإل

، ٤- ١-٣، ٢-١-١-٣، ١٥الملحق 
٨- ٢- ٣، ٧- ٢- ٣، ٦- ٢- ٣، ٥- ٢- ٣ 

المعطيات ثبات وصحة ومرجعية  التحقق من ٥-٥-١-٤    
والتواريخ الفعلية لجميع بيانات مساعدي  ،الجيوديسية

 .اتجراءالمالحين المستخدمة في تصميم اإل

، ٤- ١-٣، ٢-١-١-٣، ١٥الملحق 
٨- ٢- ٣، ٧- ٢- ٣، ٦- ٢- ٣، ٥- ٢- ٣٣ 

التحقق لغرض االستخدام من أن متطلبات خدمات  ٦-٥-١-٤    
نها في تصميم قد جرى تضمي ATSالحركة الجوية 

 .  اتجراءاإل

 

التحقق لغرض االستخدام من أن متطلبات أصحاب  ٧-٥-١-٤    
المصلحة التي تم تحديدها قد أدمجت في تصميم 

 . اتجراءاإل

 

 مرحلةلمسار  بالنسبة التثبت من تطبيق المعايير ٨-٥-١-٤    
 .االقتراب النهائي وتفحص مدى انتظامه

٤-٤، ٤-٢-٢  
٢-٤-٤ ،٤-٢-٢  
٢-٥ ،٥-٤-١  

التثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لنقطة االقتراب  ٩-٥-١-٤    
 .النهائي

٤-٤ ،٢-٢-٢ 

التثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لنقطة االقتراب  ١٠-٥-١-٤    
 .ةالفاشل

١-٥-٤ ،٤-٢-٢  

للمناطق  بالنسبة معاييرالالتثبت من تطبيق  ١١-٥-١-٤    
 .ةقتراب النهائياال مرحلةالثانوية ل/األولية

١- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
٢- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
٣- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
٤- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  
 ب٢- ٦-٤-٥، ٥-٤-١

لمراقبة العوائق  بالنسبة معاييرال تطبيق التثبت من ١٢-٥-١-٤    
 .ةاالقتراب النهائي مرحلةل

٤-٥، ٥-٤-١ 
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X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

    X.X.X.X  المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل 

 لةزاللحد األدنى إل بالنسبة التثبت من تطبيق المعايير ١٣-٥-١-٤    
العوائق ومعلمات الهبوط المائل وارتفاع الخلوص من 

باالقتران مع مساحة الخلوص من  OCA (H)العوائق 
 الفاشلاالقتراب  مرحلةالعوائق ل

٣-٤-٤ ٤-٢-٢  
١- ٦-٤-٤ ،٤-٢-٢  

منحنيي  اتجراءإل التثبت من تطبيق المعايير بالنسبة ١٤-٥-١-٤    
  االرتفاع والنزول 

١- ٣-٤-٤ ،٤-٢-٢  
٢- ٣-٤-٤ ،٤-٢-٢  

 مرحلةالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لمسار  ١٥-٥-١-٤    
 .ةالفاشلاالقتراب 

١-٥-٤ ،٤-٢-٢ 

للمناطق  بالنسبة التثبت من تطبيق المعايير ١٦-٥-١-٤    
  ةالفاشلاالقتراب  مرحلةالثانوية ل/األولية

٦-٤-١ 

 مرحلةلللعوائق  بالنسبة التثبت من تطبيق المعايير ١٧-٥-١-٤    
 ةالفاشلاالقتراب 

٦-٤-١ 

التثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لمساحة الخلوص من  ١٨-٥-١-٤    
والصعود المائل المتصل به  الفاشلالعوائق لالقتراب 

باالقتران مع  OCA (H) وارتفاع الخلوص من العوائق 
  .ةاالقتراب النهائي مرحلةالحد األدنى الرتفاع 

٦-٤-١ 

  .الفاشلالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لتعليمات االقتراب  ١٩-٥-١-٤    

 ٤-٤-١ التثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لالصالح الوسطي  ٢٠-٥-١-٤    

 مرحلةالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة لمسار  ٢١-٥-١-٤    
 االقتراب الوسطي

٣-٤، ٤-٤-١ 

لنسبة للمناطق التثبت من تطبيق المعايير با ٢٢-٥-١-٤    
 ةياالقتراب الوسط مرحلةالثانوية، ل/األولية

١-٣-٤، ٤-٤-١ 

 مرحلةالتثبت من تطبيق المعايير لمراقبة عوائق  ٢٣-٥-١-٤    
 يةاالقتراب الوسط

٢-٣-٤، ٤-٤-١  

 زالةالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة للحد األدنى إل ٢٤-٥-١-٤    
والحد األدنى  ومعلمات منحى النزول  MOCالعوائق 
  الرتفاعا لمرحلة

٣-٣-٤، ٤-٤-١ 

االرتفاع  اتجراءالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة إل ٢٥-٥-١-٤    
وعند الضرورة التحقق من الهبوط لضمان مستوى 

 مستوٍ نزوٍل

٣-٣-٤، ٤-٤-١ 

صالح االقتراب الالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة  ٢٦-٥-١-٤    
 األولي

١-٣، ٣-٤-١ 

مسار رحلة  إلىالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة  ٢٧-٥-١-٤    
 ).االنعطاف اتإجراءأو ( ةاالقتراب األولي

٧-٣، ٦-٣، ٥-٣، ٤-٣، ٣-٤-١  

للمناطق  بالنسبة التثبت من تطبيق المعايير ٢٨-٥-١-٤    
 األولية الثانوية لمرحلة االقتراب/األولية

٣-٣-٣، ٣-٤-١ 



  أحكام عامة تتعلق بالتدريب والتقييم القائم على الكفاءة -الفصل الثاني  2-35

 

X وحدة الكفاءة     

 X.X عنصر الكفاءة   

  X.X.X معايير الكفاءة   

    X.X.X.X  المرجع والتقييم بالعينة ثباتاإلدليل 

مراقبة العوائق لمن تطبيق المعايير بالنسبة  التثبت ٢٩-٥-١-٤    
 لمرحلة االقتراب األولية

٤-٣-٣، ٣-٤-١  

 زالةلحد األدنى إللالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة  ٣٠-٥-١-٤    
ومعلمات منحنى الهبوط والحد األدنى   MOCالعوائق 

 الرتفاع المرحلة

٢-٣، ٣-٤-١  

حسابات جميع لبالنسبة  يرتطبيق المعايالتثبت من  ٣١-٥-١-٤    
، (RASS) االرتفاعات بمقياس تحديد االرتفاع عن بعد

 جسب االقتضاء

 

مرتفعات / الرتفاعاتبالنسبة التثبت من تطبيق المعايير  ٣٢-٥-١-٤    
 .المناطق الجبلية، حسب االقتضاء

٧-١ ،١-٢-١ 

جميع احداثيات لالتثبت من تطبيق المعايير بالنسبة  ٣٣-٥-١-٤    
  .اإلصالح

 

التثبت والتحقق الجوي  ٦-١-٤  
أو  VOR اتإجراءمن 

NDB FAF 

التثبت من صحة بيانات التضاريس، وبيانات العوائق،  ١-٦-١-٤
وبيانات المطارات، وبيانات الطيران، وبيانات مساعدي 

 .المالحين من خالل الرحالت

، ٤- ١-٣، ٢-١-١-٣، ١٥الملحق 
٨- ٢- ٣، ٧- ٢- ٣، ٦- ٢- ٣، ٥- ٢- ٣ ،
٧- ٦-٣  

التحقق من أجل االستخدام المزمع والقدرة على  ٢-٦-١-٤    
 ).العوامل البشرية(الطيران 

 ٧- ٦-٣ ، ١٥الملحق 

أو  VOR اتإجراءنشر  ٧-١-٤  
NDB FAF 

توفير حزمة تصميم للتقديم تشمل رسما بيانيا لسلطة  ١-٧-١-٤
طيران الدولة لنشرها عن طريق النشرة المالحية 

 .AIRACبة للتنظيم والمراق

٧-١، ٢-٥- ١، ١- ٥-١، ١-٤-١  
٩-٤- ١  
٥-٥، ٥-٤-١  
٢- ٥-٦، ١-٥-٦، ٦-٤-١  
٦- ٤-٤-٤، ٤-٢-٢  

  ، ٤الملحق 
٩- ١٠- ١١، ١-١١  

  ،٤الملحق 
  ٦المرفق 
، ٣- ١٧- ٢، ٦- ١- ٢- ١- ٢، ٤الملحق 

١٨- ٢-٢- ٢  
  ،١٥الملحق  .أصحاب المصلحة علىالتوزيع  ٢-٧-١-٤    

  و ٣-٦ إلى ١- ٦
   ٤المرفق 

 VOR  اتإجراءنة صيا ٨-١-٤  
 NDB FAFأو 

كما هو محدد ومبلغ من قبل (ينبغي بصورة مستمرة  ١-٨-١-٤
ضمان تقييم التغييرات ) AISخدمة معلومات الطيران 

الهامة على بيانات العوائق والمطارات وبيانات 
ويتم تقييم التغييرات .  الطيران ومساعدي المالحين

عت الحاجة الحاصلة في المعايير والرسوم فقط إذا د
 .  لذلك

  ١- ٥و ٢-١-١-٣ ،١٥الملحق 

ينبغي بصورة مستمرة ضمان تقييم التغييرات الهامة على  ٢-٨-١-٤    
بيانات أصحاب ( اتجراءاألحكام التي تؤثر على تصميم اإل

 ).المصلحة والبيانات األساسية

 ١- ٥و ٢-١-١-٣ ،١٥الملحق 
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  الفصل الثاني إلى) ب( ضافةاإل
   اتجراءاإلتصميم لعملية انسياب  الرسم البياني

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

   .بالنسبة لتفاصيل كل خطوة، أنظر الوصف بالنص في الصفحات التالية  –مالحظة 

  الطيران اآللي إجراءاترسم بياني لسير عملية   – ١-٢الشكل 

 
1

2

3

4

5

8

6

7

14

16

17

15

11

12

13

10

9

  هل نبدأ؟

جمع البيانات والتحقق من 
  صحتها

  إنشاء تصميم نظري

  استعراض أصحاب المصلحة

  هل اعتمد؟

  تطبيق المعايير

إجراء التحقق الميداني والتيقن من 
  معاييرال

  ؟الصالحية والتيقن

إجراء عملية التدقيق أثناء الطيران 
  والتحقق من صحة البيانات

  ؟الصالحية والتيقن
  

  التشاور مع أصحاب المصلحة

  اعتماد إجراء الطيران اآللي

  ؟هل اعتمد

  إعداد مسودة النشرة

  التحقق من مسودة النشرة

  ؟تيقنهل 

نشر إجراءات 
  ليالطيران اآل

  الحصول على ردود فعل أصحاب المصلحة

  إجراء صيانة مستمرة

  هل يلزم اتخاذ إجراء؟

  إجراء استعراض دوري

  راء؟هل يلزم اتخاذ إج
  

  إعداد وثائق السالمة

  نعم  ال  هل تم تقليل األخطار؟

  نعم
  ال

  ال
  نعم

  ال

  ال 

  ال

  ال

  نعم

  نعم

  نعم

  نعم

  ال

  نعم

  نعم

  تحديد مستوى الوقع على السالمة  التوثيق والحفظ

  إجراء أنشطة السالمة

  بدء العملية

  إنهاء العملية

  مسؤولية ادارية 

  مسؤولية ادارية 
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  اتجراءالتفصيلي لعملية انسياب تصميم اإلالوصف 

 المراجع األطراف المعنية المخرج المدخل  الوصف الخطوة

  التلقين -١
"  أولي تصميم"طلب يجري في البداية تقديم 

لتصميم " تعديل"طيران جديدة أو طلب  اتجراءإل
وصيانة أنتيجة لردة فعل،  طيران اتجراءإلقائم 

نظر الخطوات ا.(مستمرة أو استعراض دوري
 ).١٤ إلى ١٢األرقام 

 
  الطيران اتإجراءمبرر لتصميم الينبغي ذكر 

وينبغي أن يكون متوافقا مع مفهوم المجال الجوي، 
وعند هذه .  واستراتيجية الدولة للمالحة الجوية

باتخاذ قرار  اإلداريةالنقطة تقضي المسؤولية 
  .قدما" عدم السير"أو " السير"

طلب من صاحب  •
جديد  إجراءب مصلحة

  .إجراءأو بتعديل 
  .قائم إجراءاستعراض  •
اعتبارات استراتيجية  •

  .المالحة الجوية
  .تخطيط الموارد •
ردة فعل بالنسبة  •

 .قائم جراءإل

قرار اداري بالقيام  •
بعملية تصميم 

أو وقف  جراءاإل
  .النشاط

 : ISO 9001:2000 •  أصحاب المصلحة •
 ١-٢- ٧ القسم

ت تحديد المتطلبا"
  ؛"العائدة بالمنتج

 ٢-٢- ٧القسم  
استعراض "

المتطلبات العائدة 
 ؛"للمنتج

 ١-٣- ٧القسم  
 إعدادتصميم و"

  ؛"التخطيط
 ٢-٣- ٧ القسم 
 إعدادتصميم و"

  ".المدخالت

 جمع جميع البيانات والتحقق منها - ٢
المتطلبات المحددة في مجال خدمات الحركة  •

 أنماط الحركة: الجوية ألصحاب المصلحة
، )االرتفاع، االتجاه، سرعة الهواء(المحلية 
المغادرة، الطرق /، الوصوللتحوالتا/الروافد

المفضلة، طرق خدمات الحركة الجوية، مرافق 
االتصاالت، الوقت، القيود واحتياجات خدمات 

 .الطيران األخرى، القيود أو المشاكل
على المصمم أن يجمع البيانات من مصادر  •

حقق من ثباتها، وصحتها، معترف بها، وأن يت
ومن مرجعية البيانات الجيوديسية، والتواريخ 

الفعلية، وأن يدمج البيانات التالية في ملف 
 :التصميم

الخلرائط النقطية : بيانات التصاريس – 
 .الخرائط الورقية اتموأو رس األلكترونية

 نسانالعوائق من صنع اإل: بيانات العوائق – 
ارتفاع /شجرة/برج(والعوائق الطبيعية 

  ).اتلبنايا
نقطة مطار : مهابط الهليكوبتر/بيانات المطارات – 

، مدرج، HRPنقطة مهبط مرجعية /ARPمرجعية 
اضاءة، تباين مغناطيسي ومعدل تغيير، 

 .إحصاءات مناخ، ومصدر قياس االرتفاعات

متطلبات جميع  •
  .أصحاب المصلحة

  .التصاميم السابقة •
بيانات من مصادر  •

  .بها من الدولةمعترف 
  .جميع البيانات األخرى •

عمل تمهيدي، ملف  •
يتضمن موجز 

لمتطلبات أصحاب 
المصلحة، موجز 

 .لجميع البيانات

 المصمم •
الحركة  إدارة •

، (ATM)الجوية 
خدمة معلومات 

  (AIS) الطيران 
 أصحاب المصلحة •
مصادر البيانات  •

مثل المساحين، (
ووكاالت وضع 
 الرسوم البيانية،

ومكاتب األرصاد 
  ).الجوية وغيرها

 السالمة إدارةدليل  •
(Doc 9859). 

دليل ضمان الجودة  •
 اتإجراءفي تصميم 

  .(Doc 9906)الطيران 
• ISO 9001:2000 
 ١٤و ١١المالحق  •

 .١٥و
النظام الجيوديسي  •

 -العالمي 
١٩٨٤(WGS-84) 
 .(Doc 9674) الدليل

• ED 76/RTCA 
DO 200 

• ED 77/RTCA 
DO 201 

• ED 98/RTCA 
DO 276 

• Eurocontrol Doc 
P357/DO 002-2. 

• ISO 9001:2000.  
هيكلية المجال الجوي، : بيانات الطيران –  

المراقبة وغير المراقبة، الفئة (التصنيفات 
، اسم ايألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، ز

طرق /، خطوط الطيران)الوكالة المراقبة
مستويات /نتقالالطيران، مقياس ارتفاع اال

أخرى لتقييم المجال  اتإجراءالرحالت، 
 .الجوي آليا، منطقة الموثوقية المغناطيسية

خطوط توجيهية  •   
لرسم خرائط 

معلومات الكترونية 
للتضاريس 
 .والمطارات
(Doc 9881).  

احداثيات، ارتفاع، : بيانات مساعدي المالحة –  
وت حجم الخدمة، التكرار، محدد الهوية، التفا

  .المغناطيسي
المالحة  إلىنقاط الطريق الحالية الهامة بالنسبة  •

  .المقررة
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  اتجراءالتفصيلي لعملية انسياب تصميم اإلالوصف 

 المراجع األطراف المعنية المخرج المدخل  الوصف الخطوة

  وضع تصميم نظري -٣
تتم صياغة تصميم نظري يتضمن العناصر 

  .الرئيسية مع أخذ االستراتيجية الشاملة في االعتبار

معايير (  Doc 8168 • .المصمم •  التصميم النظري •  .ملف العمل األولي •
  )التطبيق

اذن األداء المالحي  •
 (RNP AR) المطلوب

دليل تصميم 
 اتجراءاإل

(Doc 9905) ) أو
  )المعايير المطبقة

• ISO 9001:2000 :
 ١-٣- ٧القسم 

التصميم والتخطيط "
 ."االنمائي

  االستعراض من قبل أصحاب المصلحة - ٤
يجري البحث في هذه المرحلة عن اتفاق رسمي 

كان االتفاق  وإذا.  وموافقة على التصميم النظري
والموافقة غير ممكنين، عندئذ يكون على المصمم 
أن يعيد التصميم النظري أو يكون على أصحاب 

  .المصلحة أن يعيدوا النظر في متطلباتهم

برنامج عمل يخدم  •
كأساس للقرار بما في 

ذلك نطاق النشاط الذي 
  .سيتم القيام به

  .التصميم النظري •

التصميم النظري  •
ق عليه رسميا المواف

أو قرار رسمي 
بتوقف، واعادة 
التحديث مع أي 

تغييرات الحقة إذا 
  .كان ذلك منطبقا

تنفيذ مخطط حسب  •
تاريخ النشرة 

المالحية للتنظيم 
 (AIRAC)والمراقبة 
 إلىباالستناد 

الموارد المتاحة 
وأي عوائق 

تدريبية /تشغيلية/فنية
  .أخرى

جميع أصحاب  •
  .المصلحة المعنيين

  .دارةصمم واإلالم •

• :ISO 9001:2000  القسم
التصميم " ١-٣- ٧

" والتخطيط االنمائي
 ٤-٣- ٧والقسم 

التصميم "
واالستعراض 

 ".االنمائي

  تطبيق المعايير -٥
تطبيق المعايير واستخدام التصميم النظري الموافق 

  .عليه من قبل أصحاب المصلحة
  

  .ملف العمل األولي •
التصميم النظري  •

 .يه رسمياالموافق عل
تاريخ التنفيذ المقرر  •

  .AIRACوفق 
تخصيص الموارد  •

للتصميم والتخطيط 
  .للنشر

 اتإجراءتصميم  •
 .FPD الطيران

 اتإجراءتنسيق  •
  .المسودة

  .التقرير •
 .حساب النواتج •
 .االحداثيات •
وصف تفصيلي  •

  .اتجراءلإل

أو ( Doc 8168الوثيقة  •  .المصمم •
  ).المعايير المطبقة

أو ( Doc 9905الوثيقة  •
  ).المعايير المطبقة

• ISO 9001:2000: 
التصميم " ٣- ٧القسم 

 ".والتنمية
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  اتجراءالتفصيلي لعملية انسياب تصميم اإلالوصف 

 المراجع األطراف المعنية المخرج المدخل  الوصف الخطوة

  التوثيق والخزن -٦
األشكال  إصالحألغراض التتبع، ينبغي  •

أو على /الحساب على الورق و/الضرورية لتقديم
  .نماذج الكترونية

آلية على شكل رسم  اتإجراءوضع مسودة  •
  .بياني

وجز بالمنطق والقرارات التي استخدمت تقديم م •
  .خطوة خطوة اتجراءاإلفي تصميم 

تجميع جميع المعلومات المستخدمة والموضوعة  •
  .وجمعها في حزمة تقديم اتجراءاإلفي تصميم 

تتبع االتفاق في الرأي لدى أصحاب المصلحة  •
  .عن طريق التواقيع

خزن حزمة التقديم في شكل ومكان مضمونين،  •
بالنسبة لالعتبارات  إليهالوصول يسهل ا

  .المستقبلية

 اتإجراءتصميم  •
 .FPD الطيران

ترتيب مسودة  •
  .اتجراءاإل

  .التقرير •
 .حساب النواتج •
 .االحداثيات •
وصف تفصيلي  •

 .اتجراءلإل

تصميم خزن  •
 الطيران اتإجراء

FPD :يتضمن :
جميع الحسابات؛ 

جميع األشكال 
البيانية والتقارير، 

ذلك اتفاق  بما في
الرأي من قبل 

أصحاب المصحلة؛ 
الرسوم جميع 
الخرائط /البيانية

والوصف التفصيلي 
؛ AIRAC لـ

المنتهون من المسار 
؛ )كان ينطبق إذا(

 اتجراءاإلولوحة 
مسودة الشكل (

  ).البياني

أو ( Doc 8168الوثيقة  •  .المصمم •
  ).المعايير المطبقة

أو ( Doc 9905الوثيقة  •
 ).طبقةالمعايير الم

  .١٥و ٤الملحقان  •
 Doc 9906 الوثيقة •
معايير تصوير  •

 .الدولة
 .نماذج الدولة •

  القيام بأنشطة السالمة -٧
  تحديد مستوى تأثير السالمة

تقييم لنطاق التغيير من أجل تحديد السعة  إجراء
  . المطلوبة لقضية السالمة

 
  وثائق السالمة إعداد

لى وثائق السالمة ينبغي االتفاق في هذه المرحلة ع
 اتجراءاإلالتي ينبغي توزيعها من أجل تنفيذ 

السالمة  إدارةوفي العادة، يتم تحديد نظام . الجديدة
 (ANSP)الذي سيستخدم لمقدم خدمة المالحة الجوية 

الذي يتأثر بالتغيير، أو بالمشغل المسؤول عن 
  .اتجراءاإلالمنطقة حيث سيتم تنفيذ 

 اتإجراءتصميم   •
يتضمن مسودة  الطيران

، اتجراءعرض اإل
حساب النواتج، 

واالحداثيات، ووصف 
  .اتجراءتفصيلي لإل

بيان رسمي بشأن  •
معنى التغيير، يسمح 
بتحديد نطاق قضية 
السالمة التي ينبغي 

  .تحقيقها

مسؤول النوعية  •
والسالمة، أصحاب 
المصلحة المتأثرين، 
المدعومين من قبل 

 .المصممين

اليوروكونترول  •
تطلبات النظامية الم

 ,ESARR 4(للسالمة 
  ).٥القسم 

  .Doc 9859الوثيقة  •
• ISO 9001:2000.  
البرنامج األوروبي  •

لتنسيق مراقبة الحركة 
الجوية وتكاملها 

(EATCHIP). 
 إدارةوثائق نظام  •

مثل (الدولة للسالمة 
UK CAA Doc 675.(  

  القيام بالتحقق األرضي والتثبت من المعايير -٨
حقق من جميع البيانات المستخدمة في تصميم الت •

 ).أي من ثبات البيانات وبنيتها( اتجراءاإل
لتصميم " االستخدام المقصود"التحقق من  •

الطيران كما هو محدد من قبل  اتإجراء
أصحاب المصلحة وموصوف في التصميم 

 .النظري
 .التثبت من التطبيق الصحيح والدقيق للمعايير •

 اتاءإجرحزمة تصميم  •
 FPDالطيران 

  .قضية السالمة •

التحقق األرضي من  •
الطيران  اتإجراء
  .اآللي

  المصمم •
 فريق التحقق •

أو ( Doc 8168الوثيقة  •
  ).المعايير المطبقة

أو ( Doc 9905الوثيقة  •
 ).المعايير المطبقة

  .١٥و ٤الملحقان  •

  القيام بتحقق جوي وتثبت من البيانات -٩
يانات التضاريس، وبيانات التثبت من صحة ب •

العوائق، وبيانات المطارات، وبيانات الطيران، 
  .وبيانات مساعدي المالحين

لتصاميم " االستخدام المقصود"التحقق من  •
الطيران كما حددت من قبل أصحاب  اتإجراء

 .المصلحة وتم وصفها في التصميم النظري
أو العوامل /التثبت من القابلية للطيران و •

 .يةاننساإل
  .السالمة قضيةالتحقق من  •

التحقق األرضي من  •
 اتإجراءتصميم 
 .الطيران

  .وثائق السالمة •

تصميم محقق  •
  .السالمة اتجراءإل

  .المصمم •
جميع المعنيين من  •

  .أصحاب المصلحة
منظمة التحقق من  •

  .الطيران
منظمة التثبت من  •

 ..الطيران

أو ( Doc 8168الوثيقة  •
 ).طبقةالمعايير الم

دليل االختبار  •
لمساعدي المالحة 

الالسلكية 
(Doc 8071).  

، Doc 9906الوثيقة  •
  .المجلد األول
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 المراجع األطراف المعنية المخرج المدخل  الوصف الخطوة

  التشاور مع أصحاب المصلحة - ١٠
جميع  إلىتقديم كل المعلومات ذات الصلة  •

  .أصحاب المصلحة المعنيين للتشاور

 اتإجراءتصميم  •
 .طيران محققة

موافقة أصحاب  •
  .المصلحة

 .مصممال •
أصحاب المصلحة  •

  .المعنيين

النظم الوطنية حسب  •
 .االقتضاء

  الطيران اتإجراءالموافقة على تصميم  - ١١
السلطة  إلىالطيران  اتإجراءتصميم تقديم وثائق 

  .المختصة للموافقة

 اتإجراءتصميم  •
  .طيران محققة

موافقة أصحاب  •
  .المصلحة

موافقة على تصميم  •
  .الطيران اتإجراء

 .المصمم •
 .السلطة المختصة •

النظم الوطنية حسب  •
 .االقتضاء

  مسودة منشور إعداد - ١٢
الطيران، بما في  اتإجراءتقديم حزمة تصميم  •

ذلك تصوير الشكل البياني، لكي تقوم خدمة 
 .مسودة منشور إعدادب AISمعلومات الطيران 

الموافقة على تصميم  •
  .الطيران اتإجراء

 .المصمم • .مسودة منشور •
خدمة معلومات  •

  .(AIS)الطيران 

  ١٥و ٤الملحقان  •
• ISO 9001:2000 :

 ٢- ٤القسم 
المتطلبات من "

  ."الوثائق
 ٥-٣- ٧القسم  
التثبت من التصميم "

  "والتطوير

  التثبت من مسودة المنشور - ١٣
التثبت من مسودة المنشور لناحية اكتمالها  •

  .واتساقها

  .مسودة المنشور •
ن تصميم التحقق م •

  .الطيران اتإجراء

التفحص المتقاطع  •
 .لمشروع المنشور

قرار باصدار  •
  .المنشور

 .المصمم •
خدمة معلومات  •

سلطة /AISالطيران 
  .الطيران

النظم  •
  .الوطنية/االقليمية

، Doc 8168الوثيقة  •
المجلدان األول 

أو المعايير ( والثاني
 ).المطبقة

جميع المالحق  • 
  .بقةوالوثائق المط

• ISO 9001:2000 :
 ٥-٣- ٧القسم 

التثبت من التصميم "
؛ والقسم "والتطوير

التحقق من " ٦-٣- ٧
  "التصميم والتطوير

 الطيران اتإجراءنشر تصميم  - ١٤
عملية النشرة  AISتبدأ خدمة معلومات الطيران  •

  AIRACالمالحية للتنظيم والمراقبة 

تفحص متقاطع لمسودة  •
 .المنشور

  .ار المنشورقرار باصد •

جدول ووثائق دليل  •
معلومات الطيران 

AIP.  

خدمة معلومات  •
  .AISالطيران 

  ١٥و ٤الملحقان  •

 الحصول على ردود فعل من أصحاب المصلحة - ١٥
طلب ردود فعل من أصحاب المصلحة لناحية  •

 .مقبولية العمل الذي تحقق وتحليلها
تفحص متقاطع لجدول ووثائق دليل معلومات  •

  .AIPران الطي

جدول ووثائق دليل  •
  .AIPمعلومات الطيران 

تقارير من أصحاب  •
  .المصلحة

قرار لألنشطة  •
  .الجارية

مدير مكتب  •
 .التصميم

  .أصحاب المصلحة •

معايير قياسية  •
لمعالجة بيانات 

 EUROCAE)الطيران 
ED-76/ RTCA DO-200) 

 القيام بصيانة متواصلة - ١٦
  :بالتثبت منالقيام بصورة متواصلة  •

تقييم التغييرات الهامة في بيانات العوائق  – 
والمطارات والبيانات الجوية وبيانات 

  مساعدي المالحة؛
تقييم التغييرات الهامة في المعايير  – 

ومواصفات التصميم التي تؤثر على تصميم 
من أجل تحديد ما إذا كان من  اتجراءاإل

ض قبل االستعرا اتجراءالضروري اتخاذ اإل
 .الدوري

ضروريا، ينبغي العودة  اتجراءإذا كان اتخاذ اإل •
 .العادة استهالل العملية ١الخطوة رقم  إلى

التغييرات الهامة في  •
 اتإجراءبيئة تصميم 

الطيران أو التغييرات 
في معايير التصميم 
 .التي تتصل بالسالمة

التنقيح حسب  •
  .الضرورة

  .المصمم •
  .المنظم •
 .تاجراءصاحب اإل •
عندما (الطيارون  •

يكون ذلك منطبقا 
  .)وممكنا

أو ( Doc 8168الوثيقة  •
  ).المعايير المطبقة

أو ( Doc 9905الوثيقة  •
 ).المعايير المطبقة

  .١٥و ٤الملحقان  •
 Doc 9859الوثيقة  •
 Doc 9906الوثيقة  •
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 المراجع األطراف المعنية المخرج المدخل  الوصف الخطوة

 استعراض دوري إجراء - ١٧
كما هو محدد (ضمان القيام على أساس دوري  •

من قبل الدولة، ولكن ليس أبعد من خمس  دوريا
 ):سنوات

لتي تتناول بيانات ابتقييم جميع التغييرات  – 
العوائق والمطارات والطيران ومساعدي 

  المالحين؛ و
تقييم جميع التغييرات التي تطرأ على  – 

المعايير، ومتطلبات المستخدمين، والمعايير 
 .التصويرية

ريا تتم العودة ضرو اتجراءإذا كان اتخاذ اإل •
 .العمليةالبدء بعادة إل ١الخطة رقم  إلى

جميع التغييرات في  •
 اتإجراءبيئة تصميم 

الطيران، ومعايير 
التصميم أو المعايير 

 .التصويرية

المراجعات  إجراء •
 .حسب االقتضاء

 .المصمم •
خدمة معلومات  •

سلطة /الطيران 
  .الطيران

أو ( Doc 8168الوثيقة  •
  ).طبقةالمعايير الم

أو ( Doc 9905الوثيقة  •
 ).المعايير المطبقة

  .١٥و ٤الملحقان  •
 Doc 9859الوثيقة  •
 Doc 9906الوثيقة  •

ـــــــــــــ





 

3-1 

  الفصل الثالث

  تصميم المنهج الدراسي

  مقدمة   ١- ٣
األمر الذي  ،نواع مترابطةوجميع هذه األ.  الطيران اتإجراءتتناول الفقرات التالية مختلف أنواع التدريب على تصميم   ١-١-٣

عند تخطيط مسار التدريب األكثر فعالية وكفاءة، أن يضعوا في اعتبارهم مقدمي التدريب وأصحاب المصلحة اآلخرين،  يوجب على
  .تحقيق الفعالية والكفاءة في التدريب بطرق مختلفة إلىوتتوصل كل منظمة .  ترابط هذه األنواع المختلفة من التدريب

ومن .  بل ينبغي استخالصها من خطة المقرر التعليمي القائمة على أساس الكفاءةالدورة مسبقاً، تحدد مدة  الَّغي أوينب  ٢-١-٣
.  مقدمي التدريب وعمالئهم على حد سواء إلىالمعترف به، مع ذلك، أن مدة المقرر التعليمي تنعكس على فعالية التكاليف بالنسبة 

ومع تقصير مدة المقرر التعليمي، يواجه مقدم .  تحديا في تخطيط الموارد البشرية الجهة المنظمة كلما واجهت الدورةوكلما طالت مدة 
النظر في تقسيم  ينبغي) لمدة أربعة أسابيع أو أكثر مثال(وبالنسبة لمراحل التدريب األطول .  التدريب تحديا في نوعية وفعالية التدريب

  .فترات تدريب أقصرعدة  إلىالفترة الطويلة 
حد ما متطلبات صارمة من المهارات والمعرفة  إلىوباستطاعة مقدمي التدريب مواجهة هذه التحديات بتحديدهم   ٣-١-٣

ويمكن عند ذلك تعديل .  أن ينعكس على الوقت الالزم لتحقيق أهداف التدريب همن شأنهذا و.  والمواقف للتدريب األولي منذ البداية
  .وفق ذلك دورةمدة ال

 إطارالطيران باألداء على مستوى المتطلبات المحددة في  اتإجراءهدف النهائي للتدريب هو ضمان قيام مصممي إن ال  ٤-١-٣
فالترابط بين التدريب األولي .  دورا حاسما في العملوال يمكن تحقيق ذلك فقط من خالل التدريب األولي؛ إذ يلعب التدريب .  الكفاءة

حد ما تبعا لصرامة معايير  إلى في العملالتدريب  إلىوتدعو الحاجة .  دة المقرر التعليميينعكس أيضا على م في العملوالتدريب 
  .األداء الواجب تحقيقها في أثناء التدريب األولي

أو تقادم التكنولوجيات التي  ضهون إلىومرد ذلك جزئيا .  وفضال عن ذلك، تتفاوت احتياجات التدريب بين الدول  ٥-١-٣
ولذلك، يمكن لمقدمي التدريب أن يشملوا أو يستبعدوا أجزاء من التدريب تبعا .  تلك الدول فيالطيران  اتراءإجيلتزم بها تصميم 

وعلى سبيل المثال، .  والمستلزمات من المهارات والمعارف والمواقف دورةوهذا من شأنه أيضا أن ينعكس على مدة ال .هالحتياجات
ءة في مالحة المنطقة ضمن التدريب األولي، في حين أن دوال أخرى يمكن أن تطلبه يمكن لبعض الدول أن تطلب شمول عناصر الكفا

  .في أثناء التدريب المتكرر أو المتقدم
ويتوقف على كل مقدم تدريب أن يقيم توازنا بين العوامل المذكورة أعاله وأن يضمن في ذات الوقت نوعية وفعالية   ٦-١-٣

  .التدريب
  .ون والمتدربون جميعا أصحاب مصلحة في العملية التعليميةمدربعليمي واليشكل واضعو المقرر الت  ٧-١-٣

ويتركز هدفهم على انتاج حزم .  الدورةوانتاج جميع مواد  إعداديكون واضعو المقرر التعليمي مسؤولين عن  —
 .تدريبية مستقلة بذاتها، تعتمد على المواد وموجهة نحو األداء

مسؤولين عن  اويكونو.  بجوانبه التعليمية كافة هن عن تقديم جميع محتوياتو المقرر التعليمي مسؤوليمدربيكون  —
 .همإرشاداألنشطة الداخلة ضمن العملية التعليمية فضال عن توجيه المتدربين و تمامإ
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كل أنشطة وحدات المقرر تمامهم بنشاط إيكون المتدربون مسؤولين عن االنخراط بنشاط في التدريب وعن  —
 .تقييمالتعليمي ومواد ال

عدة  نطوي علىولكي يتمكن المتدرب من تحقيق كفاءة كاملة في أثناء العمل، عليه أو عليها أن يخضع لبرنامج ي  ٨-١-٣
 عند الدخول، يمكن ةوتبعا لمستوى المتدرب من المهارة والمعرف.  ٢-٣تفصيل هذه المراحل في الفقرة قد تم و.  مراحل من التدريب

والخطوات .  منهج دراسي إعدادعملية على كل مرحلة من مراحل التدريب  ويطنوت.  احل التدريبمن بعض مر ىأن يعف للمتدرب
  :الواجب اتباعها لوضع منهج دراسي هي التالية

 تحديد الهدف من التدريب؛ —

 .المحدد في الفصل الثاني ، على النحوالكفاءة إطاراستخالص األهداف النهائية والتمكينية من  —

 قائم على الكفاءة لكل هدف نهائي؛ نإتقاتصميم اختبار  —

 ضمان تغطية جميع المهارات والمعارف والمواقف المطلوبة لكل هدف تمكيني؛ —

 وضع األهداف النهائية والتمكينية بالتتابع؛  —

  .تجميع األهداف ضمن وحدات تعليمية —

  مراحل التدريب   ٢- ٣

  االبتدائي تدريبال   ١-٢-٣
 إدارة(من مختلف الميادين  اتجراءويمكن انتقاء مصممي اإل.  يم مهارات ومعارف المتدربينالتدريب األولي تقي إجراءيتم قبل 

، ويكون هاراتهم ومعارفهم تختلف عن بعضهمفان م لذا) نيين، طيارين، وغيرهمالحركة الجوية، خدمة معلومات الطيران، مهندسين، تق
التدريب األولي بنجاح  تمامإي مختلف الميادين من أجل التمكن من التدريب منذ البداية ضروريا لبلوغ مستوى الدخول المطلوب ف

، بل المهارات والمعارف األساسية التي اتجراءأي تقنيات أو معايير لتصميم اإلاالبتدائي وال يغطي التدريب ).  ٢-٢-٣انظر الفقرة (
قبل و الدخول عند مهارات ومعارف المتدربينبين واءمة مالهو  االبتدائيوالهدف من التدريب .  ها قبل بدء التدريب األوليإتقانينبغي 

  .الكفاءة إطاروال ينبغي وضع برنامج هذه المرحلة من التدريب من ضمن .  بدء التدريب األولي

  التدريب األولي   ٢-٢-٣
والهدف من .  ليةالفع اتجراءشمل مواضيع ومعايير تصميم اإلت التيالتدريب األولي هو المرحلة األولى من التدريب   ١- ٢-٢-٣

هم مؤخرا أو الذين انتقلوا من وظائف ؤالذين تم انتقا اتجراءالتدريب األولي هو تقديم المهارات والمعارف األساسية لمصممي اإل
  .جزءا من البرنامج تقاناختبار اإلبوتشكل المدة المرتبطة .  الكفاءة إطارويتم استخالص المنهج الدراسي للتدريب األولي من .  أخرى

التي تم اكتسابها من التدريب  ةينبغي أن يتبع التدريب األولي بتدريب في أثناء العمل لضمان تثبيت المهارات والمعرف  ٢- ٢-٢-٣
  .األولي

 (OJT) في العملالتدريب    ٣-٢-٣

حلة أساسية في برنامج مقررا تدريبيا محددا بالمعنى الرسمي، فانه يشكل مر في العملالذي ال يمكن فيه اعتبار التدريب في الوقت 
وعلى غرار التدريب األولي، يتم استخالص المنهج .  والهدف منه هو تعزيز التدريب الرسمي ودعم تحقيق معايير الكفاءة.  التدريب
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 ، يمكن لمراحل التدريب فياالقتضاءوعند .  تحقيق أهداف التدريب كون موجهاً نحوالكفاءة وي إطارمن  في العملالدراسي للتدريب 
  .أيضا التدريب المتقدم وتدريب التجديد تبعالعمل أن ت

  التدريب المتقدم   ٤-٢-٣
.  أكثر تعقيدا اتإجراءالنشطين للتعاطي بمشاكل تصميم  اتجراءإن الهدف من التدريب المتقدم هو زيادة مهارات ومعرفة مصممي اإل

  .الكفاءة إطاروينبغي استخالص المنهج الدراسي للتدريب المتقدم من 

  التدريب المتكرر   ٥-٢-٣
 /بتحديث معارفه اتجراءويقتضي أن يقوم مصمم اإل.  الهدف من التدريب المتكرر هو تناول التغييرات بالمعايير والمقاييس المتاحة

تقوم بها /مهاراتها وفقا آلخر المعايير والتكنولوجيات والمقاييس المعتمدة في عملية التصميم العادية التي يقوم/معارفها ومهاراته
  .لذا ينبغي تخطيط التدريب المتكرر وفقا لذلك.  بالمقارنة مع أفضل الممارسات المحددة

  التدريب التجديدي   ٦-٢-٣
طبيعة  إلىوبالنظر .  التي ضعفت من جراء عدم االستعمال ومرور الوقت ةالهدف من التدريب التجديدي هو تقوية المهارات والمعرف

التي ضعفت مع  ةالطيران، فانه من الموصى به بقوة أن يحدد المصممون المهارات والمعرف اتإجراءصمم السالمة الحرجة لوظيفة م
  .الكفاءة إطاروينبغي للمنهج الدراسي للتدريب التجديدي أن يكون مستخلصا من .  الوقت وأن يتم تخطيط التدريب التجديدي وفق ذلك

  المواقفتحديد المستلزمات من المهارات والمعرفة و   ٣- ٣

  نظرة عامة   ١-٣-٣
 إلى ٢-٣-٣على العاملين الذين يعتزمون االشتراك بالتدريب األولي أن يستوفوا المستلزمات المذكورة في الفقرات   ١- ١-٣-٣
ويتم وضع مستلزمات .  ويتم تشجيع مقدمي التدريب على التدريب االبتدائي لضمان حيازة المتدربين على مستلزمات الدخول.  ٤- ٣-٣
وليس من .  لدخول بشكل أساسي لتأمين أن األهداف التدريبية التي حددت للتدريب يمكن بلوغها في غضون الفترة المحددة للتدريبا

االبعاد عن التدريب ولكن يمكن أن تؤثر  إلىشأن الفشل في االمتثال للمستلزمات الموضوعة من قبل مقدم التدريب أن تقود بالضرورة 
  .مدة التدريب أثناءتلبية احتياجات التدريب في  على قدرة المتدرب على

فمستلزمات المهارة .  والجدير بالمالحظة أن مسؤولية مقدم التدريب تقضي بوضع وتقييم مستلزمات التدريب األولي  ٢- ١-٣-٣
  .األولي المعرفة والمهارات التي سيتم استخدامها في أثناء التدريب إلىتعود  ٣-٣-٣ إلى ١- ٣-٣المذكورة في الفقرات 

وينبغي أن يكون مقدمو التدريب المتقدم والمتكرر أو التدريب التجديدي للمصممين أصحاب الخبرة، أن يكونوا   ٣- ١-٣-٣
  .مسؤولين عن وضع مستلزمات الدخول وفقا ألهداف التدريب ومدة التدريب المعني

لتدريب يقدمون تدريبا متقدما، ومتكررا أو تجديديا ويمكن لمثل هذه المستلزمات أن تتفاوت تبعا لما إذا كان مقدمو ا  ٤- ١-٣-٣
على قياس زبائن محددين حيث يكون لدى " مفصلة"حيث يأتي المشاركون من دول وخلفيات مختلفة أو كدورات " مفتوحة"كدورات 

  .العاملين خبرة متشابهة ومتجانسة
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  الرياضيات   ٢-٣-٣
  علم الجبر  ١- ٢-٣- ٣

حد مستوى حل المعادالت ذات المجهولين والعمليات  إلىهم  الكفاءة في علم الجبر على أقل تعديل يفترض في المتدربين أن تكون لدي
وتضمن هذه المستلزمات فهم الصيغ المقدمة في وثائق ).  الزاوية ،األسية، والجزرية، واللوغاريتمية داالتال(من المستوى الثالث 

  .المنطقية التي تقوم عليها بعض هذه المعايير المعايير النسبية فضال عن القدرة على متابعة األسس
  علم الهندسة  ٢- ٢-٣- ٣

 إلى ضافةباإل) هندسة المسطحات وهندسة المجسمات(ة بعلم هندسة اقليدوس التقليدية يينبغي على المتدربين أن يكونوا على درا
  .غوراس الهندسيةثاانشاءات طاليس وفي

  (Trigonometry)علم حساب المثلثات   ٣- ٢-٣- ٣
 (tangent)والتماس  (cosine)وجيب التمام  (sine) نبغي أن تكون لدى المتدربين الكفاءة في وظائف علم حساب المثلثات مثل جيب الزاويةي

وينبغي فضال عن ذلك أن يكونوا على دراية بنظريات علم .  (cosecant)وزاوية التمام  (secant)، وقاطع الخط (cotangent)وظل التماس 
  .مثل نظرية جيوب الزاوية ونظرية جيوب التمام (theorem)ثات حساب المثل

  واالحصاءات تاالحتماال  ٤- ٢-٣- ٣
ينبغي أن تكون لدى المتدربين معارف أساسية في رياضيات االحصاءات واالحتماالت، وباألخص أن يكون لديهم فهم لنظرية جاوس 

  .(Gaussian (normal) distribution)للتوزيع الطبيعي 

  مستلزمات الطيران أو المستلزمات المتصلة بالطيران   ٣-٣-٣
مجال معرفة في مختلف ميادين النشاط في قدراً من اللي اآلطيران ال اتإجراءتستوجب المعارف الوظيفية لمصمم   ١- ٣-٣-٣

كون مستوفاة من قبل ويتم تشجيع مقدمي التدريب على اعطاء تدريب ابتدائي يغطي المستلزمات التالية التي ينبغي أن ت.  الطيران
  .على النحو األمثل اتجراءحيث يمكن ضمان تحديد طول مدة التدريب لتصميم اإلبالمتدرب 

  الحركة الجوية إدارة  ٢- ٣-٣- ٣
 إدارة –خدمات المالحة الجوية  اتإجراءكما في حالة  (ATM)الحركة الجوية  إدارةعلى المتدربين أن يثبتوا معرفة أساسية في 

الذي يتألف من خدمات الحركة الجوية  (ATM)الحركة الجوية  إدارةفضال عن فهم مفهوم  (PANS-ATM Doc 4444)الحركة الجوية 
(ATS) الحركة  إدارةالمجال الجوي، ومجاالت أخرى متصلة ب إدارةتدفق الحركة الجوية، و إدارةبما فيها مراقبة الحركة الجوية، و
  .فصل في مراقبة الحركة الجوية ومناخ الطيران مثل المباعدة في الطريق، وال (ATM)الجوية 

  المالحة واألنظمة المالحية والجغرافيا  ٣- ٣-٣- ٣
حد المستوى الذي يكون عليه الحائزون على  إلىيفترض في المتدربين أن يثبتوا معرفتهم بالمالحة واألنظمة المالحية والجغرافيا 

  .اإلجازةحيازة مثل هذه  يتوجب بالضرورة مع ذلك، ال و.  (IR)طيار مع كفاءة طيران آلي  إجازة
  عمليات تشغيل الطائرات  ٤- ٣-٣- ٣

ال يتوجب بالضرورة حيازة  ،ذلك مع و.  على المتدربين أن يثبتوا معرفتهم بالمنطلقات األساسية للطيران والعلوم االيروديناميكية
  .طيار إجازة

  أداء الطائرة  ٥- ٣-٣- ٣
 ال يتوجب ذلك، مع و.  (IR)أي طيار مع كفاءة طيران آلي  إجازةمستوى  إلىء الطائرة على المتدربين أن يثبتوا معرفة بأدا

  .اإلجازةبالضرورة حيازة مثل هذه 
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  خدمات معلومات الطيران  ٦- ٣-٣- ٣
  .خدمات معلومات الطيران – ١٥يفترض في المتدربين أن يثبتوا معرفة أساسية بالملحق 

  حماية المطار  ٧- ٣-٣- ٣
، مساحات الخلوص من العوائق، ١٤الملحق (بين أن يكونوا على دراية بالمستلزمات األساسية لحماية المطار يتوجب على المتدر

  ).والرموز المرجعية للمطار
  علم الجيوديسيا  ٨- ٣-٣- ٣
ا الجيوديسيا وتسمى أيضا العلوم الجيوديسية، هي العمل الذي يتعامل مع قياس األرض وتصويرها، وميدان جاذبيته  ١-٨- ٣-٣-٣

عنى وي.  ، في جو ثالثي األبعاد ومتفاوت في الزمن)، وحركة القشرة األرضيةالحركة القطبية، المد والجزر(ية وظاهراتها الجيودينم
علم الجيوديسيا بشكل أساسي بتحديد الموقع وميدان الجاذبية والجوانب الهندسية لتغيراتها الزمنية، على الرغم من أنها يمكن أن تشمل 

  .األرض المغناطيسي حقلأيضا 
  :على المتدربين أن يثبتوا معرفة أساسية بالمجاالت الجيوديسية التالية  ٢-٨- ٣-٣-٣

 ؛ (ellipsoid)الجيوديا ومرجعية األهليليجية  —
 في الفضاء؛ النُظم اإلحداثية —
 في الطائرة؛النُظم اإلحداثية  —
 االرتفاعات؛ —
 المعلومات الجيوديسية وتحويل المعلومات؛ —
 ط؛ اتحديد النق —
 الوحدات والمقاييس على االهليليجية؛ —
 المشكلة الجيوديسية الرئيسية؛ —
 .معكوسةالالمشكلة الجيوديسية  —

 اللغة   ٤-٣- ٣

يحتاج المتدربون لتحقيق التقدم من خالل التدريب القائم على الكفاءة المشار اليه أعاله، أن يثبتوا قدرتهم على تحقيق   ١- ٤-٣-٣
 م، فإنه من األهمية بمكان أن يتعلحددزمني م إطارفي غضون سيقدم وبما أن التدريب .  صر الكفاءةالهدف النهائي المتصل بعنا

مواد ال(بها التدريب  قدمولهذا السبب من الضروري حيازة شهادة كفاءة باللغة التي ي.  المتدربون المواد في غضون الوقت المخصص
  ). والتدريب يةالتعليم

في  ٥٥٠لدورات باللغة االنجليزية، يمكن لمقدمي التدريب أن يطلبوا مستوى عالمات اعتبارا من ومن األمثلة على ا  ٢- ٤-٣-٣
في اختبار التوفل في  ٧٩في اختبار التوفل في مجال الكمبيوتر و ٢١٣، و)اختبار اللغة االنجليزية كلغة أجنبية(االمتحان الخطي توفل 

تدربين الذين ليست االنجليزية لغتهم ملل) تبار االنجليزية في االتصاالت الدوليةاخ( (TOEIC)في اختبار توويك  ٧٥٠مجال االنترنت و
.  يمكن أن يكون مقبوال) نظام اختبار اللغة االنجليزية الدولي( IELTSفي الوحدة األكاديمية  ٦,٥وعوضا عن ذلك، فان معدل .  األم

ليزية لمدة سنة واحدة أو أكثر أن يتم اعفاؤهم من تقديم معدالت التوفل ويمكن للمتدربين الذين يكونوا قد درسوا في مؤسسة ناطقة باالنج
  .IELTSأو الـ

  .وعلى مقدمي التدريب الذين يقدمون مقررات تعليمية بلغات غير اللغة االنجليزية أن يضعوا شروطا مماثلة  ٣- ٤-٣-٣

  الكفاءة إطارعملية استخالص أهداف التدريب من    ٤- ٣
أهداف  إعدادوينبغي .  يب أن يحددوا أهداف التدريب بالنسبة لجميع المقررات التعليمية المقدمةعلى مقدمي التدر  ١-٤-٣

ها بنهاية وحدات إتقانوينبغي على مقدم التدريب أن يحدد أي عناصر كفاءة ينبغي .  الكفاءة في الفصل الثاني إطارالتدريب باستخدام 
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والجدير بالذكر أن مقدمي التدريب يستطيعون استخدام مختلف .  دريس وفق ذلكاألهداف التدريبية لكل وحدة توالمقرر التعليمي 
على  اومحتواهها وعناوينالدورة وتتوقف مدة .  المقررات الدراسية ومختلف الطرق لدعم المتدربين من أجل تحقيق أهداف مشابهة

 هذهإلى دخول المعينة ينعكس دائما على مستلزمات لفترة محددة  لتأكيد على أن وضع أهداف التدريب لدورةويجب ا.  مقدم التدريب
  ).المهارات المطلوبة كشرط أساسي(دورة ال

  أمثلة على وضع أهداف التدريب    ٢-٤-٣
  الطيران اآللي اتإجراء يمصممل

من أهداف وهناك نوعان .  يمعيار القياسالشروط األداء، والسلوك المتوقع، و: تتألف أهداف التدريب من ثالثة أجزاء  ١- ٢-٤-٣
  .أهداف نهائية وأهداف تمكينية: التدريب

، الذي يصمم ١-٤نجد عنصر الكفاءة  -٤ضمن وحدة الكفاءة : وعلى سبيل المثال. تستخلص األهداف النهائية من عناصر الكفاءة
  :وبالتالي يمكن صياغة هدف نهائي على النحو التالي.  NDB FAFأو  VOR اتإجراء

 والوثائق األخرى التي تتضمن بيانات محققة قدمةالخرائط الم شروط األداء 

  NDB FAFأو  VOR مانظ اتإجراءم المتدرب بتصميم ياق السلوك المتوقع
  .Doc 8168وفق الوثيقة  المعيار القياسي

تبار تمت صياغته في اخ على النحو الذيتأدية الهدف النهائي  بهيخضع المتدرب لوحدة تدريب، وبنهايتها يفترض  ثم  ٢- ٢-٤-٣
  .تقاناإل
ويمكن استخالص األهداف التمكينية .  عدة أهداف تمكينية إتقانومن أجل تحقيق الهدف النهائي، يتوجب على المتدرب   ٣- ٢-٤-٣

بيانات  إدماجالجمع والتحقق و" ١-١-٤، يذكر معيار األداء ١-٤بالنسبة لعنصر الكفاءة : وعلى سبيل المثال.  من معايير األداء
   :ما يلي "NDB FAFأو  VOR إجراء تصميم "ويكون أحد األهداف التمكينية للوحدة المعنية بـ" قيةور/الكترونية

  برمجيات أو/واستخدام أشكال نموذجية  شروط األداء 

  هاإدماجورقية والتحقق منها و/جمع بيانات الكترونية المتدربيتولى س السلوك المتوقع
 .في غضون فترة زمنية مقبولةالمقرر ثقة الستوى الدقة على ماعتماد مع  المعيار القياسي

وعلى سبيل المثال يكون المتدرب .  معرفة ومهارات محددة إلىومن أجل تحقيق هذا الهدف التمكيني، يحتاج المتدرب   ٤- ٢-٤-٣
  :إلىبحاجة 

  اعتماد أساليب لتحديد البيانات الفاسدة؛  - مهارات
 .البيانات قد تم استالمها واستخدامهاالتثبت من أن الطبعة األخيرة من هذه   -

تحديد مصادر البيانات الالزمة مثل الخرائط، والرسوم البيانية، والعوائق، ومساعدات  المعرفة
 ضافةالمالحة، والتضاريس الرقمية، ومقتطفات من قاعدة بيانات العوائق، وغير ذلك، باإل

  .البيانات بهالشكل الذي ينبغي أن تجمع  إلى
 .مان دقة البياناتض الموقف

  .والمواقف رفةبالنسبة للمهارات والمع ٤-٢الفقرة  إلىيرجى الرجوع 
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  في العملتحديد أهداف التدريب    ٣-٤- ٣
  الكفاءة في الفصل الثاني إطارمن  في العملأهداف التدريب  استخالص  ١- ٣-٤- ٣

وينبغي أن .  ي يتم الحصول عليها في أثناء التدريب األوليهو تعزيز المعرفة والمهارات الت في العملإن الهدف من مراحل التدريب 
وفي واقع الحال، فان الفرق بين أهداف التدريب وأهداف التدريب .  الكفاءة إطارانطالقا من  في العملأهداف مراحل التدريب  حددت

 إتقانال يكون ممكنا تحقيق  ،وفي الغالب.  اءةأنهم قد أتقنوا الكف ثباتهو المعيار القياسي الذي ينبغي للمتدربين تحقيقه إل في العمل
ويكون االختبار والممارسة في أثناء العمل ضروريين لتلبية معيار األداء الكامل المذكور في .  كامل للكفاءة من خالل التدريب وحده

المقرر التعليمي أن يحدد  عدادإولدى استخالص أهداف التدريب، وباألخص بالنسبة للتدريب األولي، ينبغي على فريق . الكفاءة إطار
 اتإجراءوعلى سبيل المثال، فانه من غير المتوقع أن يطلب من المتدرب تصميم .  معيار األداء القياسي المتوقع من المتدربين بلوغه

VOR  أوNDB FAF ونوع  وينبغي مناقشة عدد.  وقد يكون هناك حد أدنى من األخطاء المقبولة لتحقيق هذا الهدف.  بدون أخطاء
ويمكن لبعض .  المقرر التعليمي في ضوء المعطيات التي يقدمها الخبراء في هذا الموضوع إعداداألخطاء المقبولة من قبل فريق 

األخطاء التي تحصل حتى في أثناء التدريب، أن ال تكون مقبولة ألنها تدل على نقص في المهارة والمعرفة أو في الموقف االيجابي 
كما يمكن ألنواع أخرى من األخطاء أن تكون أقل دقة وحراجة وأن تكون مقبولة في أثناء .  كس على السالمةوالتي يمكن أن تنع

.  أن تكون أقرب ما يمكن من األداء المتوقع في العمل أو موازية له في العملومع ذلك، ينبغي ألهداف التدريب .  التدريب األولي
  .هي أكثر تطلبا عملفي اللذلك فان المعايير القياسية للتدريب 

  في العملوضع أهداف التدريب  على مثال  ٢- ٣-٤- ٣
في ويستخلص الهدف النهائي لمرحلة التدريب .  ٢-٤- ٣يستند المثال التالي على نفس المثال الذي استخدم في الفقرة   ١-٢- ٣-٤-٣

أو  VORنظام  اتإجراء، تصميم ١-٤كفاءة عنصر ال"وفي هذا المثال، يستخدم .  الذي يلي مقرر التدريب من عناصر الكفاءة العمل
NDB FAF " هناك عدة أهداف تمكينية في العملومن أجل تحقيق الهدف النهائي للتدريب .  في العملبمثابة الهدف النهائي للتدريب ،

  :الشروحات التاليةى االطالع عليرجى وبهذا الصدد . ويمكن استخالص األهداف التمكينية من معايير األداء.  هاإتقانينبغي للمتدرب 
هدف ( NDB FAFأو  VORنظام  اتجراءالورقية إل/البيانات االلكترونية إدماجالجمع والتحقق و: ١-١-٤معيار األداء   ٢-٢- ٣-٤-٣

  ).تمكيني
يفترض في الطالب أن يحصل على جميع البيانات الضرورية مثل الخرائط، والرسوم البيانية، والعوائق، والمساعدات المالحية، 

أن يحدد جميع المصادر التي يتم من خاللها الحصول على البيانات،  وعليه.  ت من قاعدة بيانات العوائقوالتضاريس الرقمية، ومقتطفا
  ).مرحلة الجمع(والشكل الذي ينبغي أن تسلم به 

كما .  رف على البيانات الفاسدةأن يكون قادرا على التحقق من البيانات المستلمة مستخدما أساليب التع أو المتدربة ينبغي للمتدرب
  ).مرحلة التحقق(األخير من هذه البيانات قد تم استالمه واستخدامه  اإلصدارينبغي عليه أيضا أن يكون قادرا على التثبت من أن 

وضمان  الحالية اتجراءاإلوالتثبت من انعكاس تحوالت .  البيانات في أساليب عمله المعترف بها إصالح أو الطالبة على الطالب
  ). دماجمرحلة اإل(تصميم العمل بطريقة سليمة  اتإجراءمعالجة البيانات في 

ويتم تصميم . (WGS-84) ٨٤ –يتم استخالص العوائق من قاعدة بيانيات وتسليمها على شكل النظام الجيوديسي العالمي : مثالً
، ويكون (Bessel Ellipsoid) الهليليجيبيسيل ا رجع جيوديسي مختلف مثل شكلباستخدام خريطة على أساس معطيات م اتجراءاإل

وينبغي للمتدرب أن يكون قادرا على تحويل .  (Oblique Mercator Projection) تور المائلااسقاط الخريطة قائما على اسقاط مرك
  .مرجعي صحيح لغرض االستخدام الالحق إطار إلىالبيانات 

  )هدف تمكيني( NDB FAFأو  VORنظام  اتجراءإتطبيق معايير : ٢-١-٤معيار األداء   ٣-٢- ٣-٤-٣
تصميم  إطاروعليه أو عليها أن يكون قادرا على تطبيق هذه المعايير في .  اتجراءعلى الطالب أن يثبت معرفته بالمعايير المطلوبة لإل

  .(ATM)الحركة الجوية  إدارةوضمن بيئة  اتجراءواقعي لإل
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  )هدف تمكيني( (MSA)االرتفاعات في القطاع  تحديد أدنى: ٣-١-٤معيار األداء   ٤-٢- ٣-٤-٣
وعليه أو عليها أن يكون قادرا على تطبيقها .  يفترض في الطالب أن يثبت معرفته بالمعايير المطلوبة لتحديد أدنى االرتفاعات بالقطاع

  .الحركة الجوية إدارةوضمن بيئة  اتجراءفي تصميم واقعي لإل
  )هدف تمكيني( NDB FAFأو  VORنظام  اتإجراءوخزن  توثيق: ٤-١-٤معيار األداء   ٥-٢- ٣-٤-٣

جري ي يتال اتجراءد الشكل الضروري والمحتوى المطلوب للمعلومات المتضمنة في أعمال تصميم اإليحدت أو الطالبة على الطالب
  .تحديد أين يتم خزن هذه التقارير ومن له حق الوصول اليها وكذلك تنقيحها بغيوين.  م بهاياقال

  المهارات والمعرفة والمواقف المطلوبة لتحقيق هدف التدريب   ٤-٤-٣
  ).٣-٣و ٤-٢انظر أيضا القسمين (
  . مثال على وضع المهارات والمعرفة والمواقف الالزمة لتحقيق أهداف التدريب  ١- ٤-٤- ٣

من أجل ضمان أن  يهاإل، يكون من الضروري تحديد مستلزمات الدخول للدورةالتدريب  أهداف إعدادعندما يقوم مقدم التدريب ب
، والمستلزمات من المهارة والمعرفة ومدة الدورةودائما ما تكون أهداف التدريب، .  األهداف سيتم تحقيقها في الوقت المطلوب

  .في المثال التالي أي صفة إلزامية اوطول مدته اونطاقه دورةوليس لمحتوى ال.  والمواقف ذات صلة مباشرة فيما بينها

وفقا  (RNAV)مالحة المنطقة  اتإجراءيكون المشارك بنهاية هذا المقرر التعليمي قادرا على تصميم س  الدورةهدف 
الكفاءة المحدد في  إطارو (Doc 8168) (PANS-OPS)العمليات  –خدمات المالحة الجوية  اتجراءإل

 . من هذا الدليل ١-٢الفصل الثاني، الجدول 

أو تحسين مهاراتهم ومعرفتهم بتصميم /نشطون الذين يرغبون في تجديد وال اتجراءمصممو اإل المجموعة المستهدفة
  .مالحة المنطقة إجراءات
النشطون الذين لم يتلقوا أي تدريب على معايير مالحة المنطقة  اتجراءيستطيع مصممو اإل —مالحظة 

 .أن يستفيدوا من هذا المقرر التعليمي أيضا

 .عشرة أيام عمل/اسبوعان الدورةمدة 

مهارات والمعرفة ال
 والمواقف الالزمة

  .المالحة التقليدية اتإجراءمعرفة وطيدة وخبرة في تصميم  إثبات
 .٢-٣المهارات والمعرفة والمواقف المشار إليها في القسم  إثبات

اءة ومعايير األداء الكف إتقانتحديد الشروط المسبقة للمقررات التعليمية المختلفة باستخدام عناصر  إلىإن مقدمي التدريب مدعوون 
  .المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل

  عملية ترتيب األهداف وتنظيم وحدات التدريب بشكل تسلسلي   ٥- ٣
التدريبية  نهج الوحداتالتي يوفرها اعتماد مرونة ال من شأنو.  أن تقسم إلى وحدات ةلمختلفا التدريب اتمقررليمكن   ١-٥-٣

لتعامل مع مميزات او للدورة، مدة األكثر فعاليةالوتحديد  ،دريب للتعامل مع مستويات دخول متنوعةالمجال لمقدمي الت تفسحأن 
  .وخصائص تعليم افرادية، وقياس نتائج األداء في العمل

وتحدد األهداف ما .  ومن شأن تجميع األهداف في وحدات تعليمية وتسلسل هذه الوحدات أن يحدد استراتيجية التدريب  ٢-٥-٣
األداء القابل للقياس، أي عناصر بالتعبير عن األهداف أن يتم وينبغي .  ن قادرين على القيام به بعد التدريبولمتدربأن يكون ا مكني

  .من الفصل الثاني ٣-٢المذكور في القسم  طارإللالعناصر المستخلصة من وحدة أو عنصر الكفاءة 
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لكل هدف نهائي عدة أهداف تمكينية تبين األداء المرغوب وئية، للوحدة التعليمية عدة أهداف نهاأن تكون ويمكن   ٣-٥-٣
ماذا يفترض في المتدرب أن يكون قادرا على فعله بعد فترة  في العملوأخيرا تبين أهداف التدريب .  المستخلص من معايير األداء

  .في العملمحددة من التمرين 

المتدربون قادرين على تحقيق األهداف على المستوى  وينبغي أن تصمم كل وحدة تعليمية بحيث تضمن أن يكون  ٤-٥-٣
  :وهذا ما يتطلب في العادة أن تكون الوحدة التعليمية وفق التسلسل المذكور أدناه.  القياسي الالزم بنهاية الوحدة التعليمية

 ؛)الهدف(تحديد ما الذي سيكون المتدرب قادرا على تحقيقه بعد التعلم   )أ 

 ؛)المنهجية( تفسير كيفية اختبار االنجاز  )ب 

 تنشيط التذكير بمستلزمات التعلم؛  )ج 

 ؛)استناد إلى وحدة الكفاءة ومعايير األداء(الموضوع الذي سيتم تعلمه، شيئا فشيئا  –عرض محتوى المسألة   )د 

 ؛)التمارين المختبرية، والمشاريع وغير ذلك(اتاحة الفرص أمام المتدرب للممارسة   )ه

 ؛)اختبار وعرض هدف التمكين(بشأن ممارسة المتدربين  تجعةمرتعزيز التعلم بتقديم المعلومات ال  )و 

 ؛)تقاناختبار اإل(تقييم أداء المتدرب   )ز 

مثال على استرتيجية المتدرب، عرض (تعزيز االبقاء على ما تم تعلمه بحيث يمكن تحويله إلى حاالت أخرى   )ح 
 ).مختلف المشاريع المعدة من قبل متدربين آخرين واالستماع إليها

عدة مرشد، دام تقنيات تعليمية متنوعة لتحقيق أهداف التدريب بما في ذلك المحاضرات، والمناقشة ضمن مجموعات بمسايمكن استخ
قيادة، وزيارات ميدانية، وتعلم  عاملة دونتمارين مختبرية، وممارسة تحت االشراف، ومجموعات مشاريع حالة، و/ودراسات

د بالنسبة لكل تقنية تدريب عدة وسائل بديلة لتقديم المعلومات إلى المتدربين، وتوج.  ةمهنيممارسة خصوصية والكتروني، ودروس 
  .وينبغي اختيار هذه الوسائل بحيث تتالءم مع أهداف التدريب

  أمثلة على التدريب   ٥-٥-٣
لوحدات بأشكال وقد تم ترتيب هذه ا.  ةتدريب أولي لدورةونورد فيما يلي أمثلة على هيكليات وحدات تعليمية مختلفة   ١- ٥-٥-٣

  .تسلسلية مختلفة تبعا لألهداف النهائية التي تتوقع المنظمات المستخدمة من المتدربين تحقيقيها

  :١المثال 
قادرين على تصميم بحوا وتتوقع المنظمة المستخدمة من المتدربين أن يص. أخضع المتدربون لتدريب ابتدائي وهم منتقون حديثا

تتناول الوحدة األولى الهدف النهائي . ويتألف المقرر التعليمي من ست وحدات.  ر االقتراب الدقيقإجراءات غير مالحة المنطقة وغي
  .الخ ٣-٤، والوحدة الثالثة عنصر الكفاءة ٢-٤والوحدة الثانية عنصر الكفاءة  ١-٤المستخلص من عنصر الكفاءة 

  :٢المثال 
المنظمة المستخدمة من المتدربين أن يصبحوا قادرين على تصميم  وتتوقع .أخضع المتدربون لتدريب ابتدائي وهم منتقون حديثا

  :ويتألف المقرر التعليمي من أربع وحدات على النحو التالي.  إجراءات اقتراب قائمة على الوسائل التقليدية ومالحة المنطقة
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 تصميم االقتراب القائم على غير مالحة المنطقة واالقتراب غير الدقيق :الوحدة األولي —
  الكفاءة  إطارفي  ٦-٤إلى  ١-٤: ة أهداف نهائيةست

 (RNAV/RNP)األداء المالحي المطلوب /تصميم إجراءات مالحة المنطقة :الوحدة الثانية —
  الكفاءة  إطارفي  ١١-٤إلى  ٧-٤: خمسة أهداف نهائية

 هودون مع مسار االنحدار (ILS)تصميم إجراءات نظام الهبوط اآللي  :الوحدة الثالثة —
  الكفاءة  إطار في ١٤-٤إلى  ١٢-٤: هداف نهائيةثالثة أ

  (APB Baro BNAV)تصميم االقتراب باالرشاد الرأسي والمالحة الجوية العمودية  :الوحدة الرابعة —
  الكفاءة  إطارفي  ١٩-٤: هدف نهائي واحد

قتراب القائمة على الوسائل التقليدية يتوقع مستخدم المتدرب في هذا المثال أن يكون مصمم اإلجراءات قادرا على تصميم إجراءات اال
  . أو مالحة المنطقة

  .وكما يتبين من المثال المذكور أعاله، فان مدة التدريب األولي يمكن أن تكون متفاوتة
  .إجراءات طيران ييتضمن التذييل ألف لهذا الفصل مثاال على برنامج تدريب لمصمم  ٢- ٥-٥-٣

  تقاناختبارات اإل إعداد   ٦- ٣

  تقانلغرض من اختبارات اإلا   ١-٦-٣
١- ١-٦-٣  هم إتقانوينبغي اختبار جميع المتدربين بالنسبة لمستوى .  في العملقدرة المتدرب على األداء  تقانم اختبار اإليقي

ترض يفكما .  ويفترض في برامج التدريب أن توفر مستوى مناسب من التقييم.  الدورةفترة لألهداف النهائية التي تم تحديدها طوال 
غير أو ذلك ممكنا  وإذا لم يكن.  ألهداف النهائيةاأن تتالءم قدر االمكان مع ظروف وسلوكيات ومعايير قياس  تقانفي اختبارات اإل
أخرى تدريب بعض أنواع ل بالنسبة أن يكون ممكنا يمكندريب، مثل تدريب طواقم الطيران، بعض أنواع التبالنسبة ل اًعملي أو مأمون
  .ةساالدرقاعة ظروف  منالفعلي قدر االمكان  في العملتقريب ظروف األداء حيث يتم  ،ى تصميم اجراءات الطيرانمثل التدريب عل

على المتدربين اثبات القدرة الضرورية على األداء باستخدام  تقاناختبار اإلأن يفرض نبغي ي ،انوحيثما كان ذلك ممك  ٢- ١-٦-٣
.  تغطيتها تلى المتدربين اثبات األداء المطلوب باالستناد إلى األهداف النهائية التي تمبنود االختبار ع أن تفرضوالمعدات الفعلية 

  .على أساسهاوينبغي لبنود االختبار أن تتالءم إلى أقرب حد ممكن من معايير وظروف األداء التي يتم تقييم المتدربين 
اختبارات  إعدادوعندها يتم .  األهداف النهائية بوضوحقبل أن يتم تحديد  تقانوال ينبغي أن يتم تصميم اختبار اإل  ٣- ١-٦-٣
قبل وضع الهيكل األساسي  تقانويسمح وضع الخطوط العريضة الختبار اإل.  أو تحديد معالمها قبل صياغة المنهج التدريبي تقاناإل

لمتدربين يتم اختبار قدرتهم على أداء ومن المهم أن نتذكر أن ا.  في العملللمقرر التعليمي بتحقيق توافق أكبر بين التدريب واألداء 
" معرفةالالحاجة إلى "المنهج الدراسي، يمكن لالختبارات أن تركز على  تصميم االختبارات قبل صميموبت.  في العملمهمات محددة 

  .ةءاوكف يةفعالب وبالتالي ضمان استخدام وقت التدريب" معرفةالاستحسان "وليس على 

  التحقق والموثوقية   ٢-٦-٣
صحيحا اذا قام بقياس ما  تقانويكون اختبار اإل.  أن يكون صحيحا وموثوقا به تقانإن أهم مستلزمات اختبار اإل  ١- ٢-٦-٣

لذا يتوجب على االختبار الصحيح أن ينسخ بدقة الظروف والسلوكيات والمعايير المحددة في األهداف وأن يغطي .  يفترض به قياسه
  .ف الالزمة لبلوغ ذلكجميع المهارات والمعرفة والمواق
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ويفترض في االختبار .  واالختبار الموثوق هو الذي يستطيع تسجيل ذات النتائج مع أشخاص مختلفين يشملهم االختبار  ٢- ٢-٦-٣
وتتوقف موثوقية .  وعلى أشخاص متدربين أكفاء متساويين ةأيضا أن يسفر عن نتائج مماثلة نسبيا عندما يتم القيام به في أوقات مختلف

 لبسواضحة وال وومن األهمية بمكان أن تكون تعليمات االختبار دائما كاملة .  على نوعية التعليمات المعطاة للمتدرب تقاناختبار اإل
  .فيها

  تقاننموذج اختبار اإل   ٣-٦-٣
المحاكاة شكل وت.  في أثناء العملأن تعيد انتاج ظروف األداء  تقان، يفترض في اختبارات اإللمثلىمن الناحية ا  ١- ٣-٦-٣
ومع ذلك قد ال يكون ممكنا دائما تصميم اختبارات .  مثاال جيدا على شكل االختبار الذي يعيد انتاج هذه الظروف ةسيناريوهات الحالو

صمم بطريقة تعرض فيها حالة يتوجب ارات أو األسئلة القصيرة أن تُياالختمتعددة الختبارات لويمكن .  باستخدام هذه التصاميم إتقان
وهناك عدة مزايا وكذلك عدة عيوب ألنواع .  على القائم باالختبار أن يثبت قدرته أو قدرتها على تحقيق أهداف نهائية مقررةفيها 

  .هذا الفصلليرجى الرجوع إلى التذييل باء بالنسبة إلى معايير انتقاء االختبار  و.  االختبار المختلفة التي يمكن لمقدم التدريب توفيرها
وعلى واضعي . الدورة التدريبية فترةمشمولة في الأن يقوم على أساس أهداف التدريب  تقانار اإلبويفترض في اخت  ٢- ٣-٦-٣

وبالنسبة لكل مستوى مرغوب فيه من .  الذي يجري في نطاقه تحديد نواتج قابلة للمالحظة وللقياس طارالمقرر التعليمي أن يحددوا اإل
-٣الكفاءة الذي حددت معالمه في القسم  إطاربناء الهيكلية األساسية لمواد االختبار على أساس ، يتوجب على برامج التدريب تقاناإل
  .من الفصل الثاني حسب االقتضاء ١-٢
  :أن تقانويفترض في اختبارات اإل  ٣- ٣-٦-٣

 تكون متوازنة بحيث تعكس بنود التوزيع األهمية النسبية لألهداف التي تتم تغطيتها؛  —

 لنتائجل فعالو ويفترض أن تفسح المجال لتسجيل سريع ،ال يستغرق االمتحان وقتا طويالتكون فعالة بحيث  —
 .ومعالجتها

بحيث تدعو الحاجة إلى حد أدنى من التفسير عند تسجيل ) عند االقتضاء( إجابةتشمل مفتاح تسجيل ونموذج  —
  .أجوبة المتدربين

  تقانتصميم اختبار اإل   ٤-٦-٣
.  إتقانبالنسبة إلى هدف نهائي مقرر، وحدة أو وحدات تدريب مطابقة، ويخضع بنهايتها إلى اختبار يتلقى المتدربون،   ١- ٤-٦-٣

كل هدف  إعدادوينبغي .  ته من قبل مقدم التدريبتأدية الهدف النهائي كما تمت صياغ تقانويطلب من المتدرب في أثناء اختبار اإل
  .الكفاءة طارنهائي وفقا إل

وبناء على المثال .  تقانسياق كل بيئة تدريبية، أن يضع البنود المناسبة الختبار اإلتبعاً ل ،م التدريبيتوقف على مقدو  ٢- ٤-٦-٣
  :اختبارنموذج ل خطوط عريضةبمثابة ، يجري تقديم المثال التالي ١-٤-٣الوارد في 

  :نهائيالهدف ال  )أ
ب قادرا على تصميم إجراءات الورقية، يكون المتدر/في ضوء مجموعات صحيحة من البيانات االلكترونية

أو البرمجيات النموذجية /استخدام األشكال و) أ: مستخدما المعايير التالية NDB FAFأو  VORاقتراب بنظام 
في ) د، NDB FAFأو  VORتوثيق وخزن إجراءات ) تحديد أدنى االرتفاعات في القطاع، ج) القياسية، ب

الكفاءة كما  إطارأن تكون جميع المعايير وفق  وينبغي. الدورة مدربمحددة من قبل وفترة زمنية مقبولة  غضون
  .Doc 8068هو مبين في الوثيقة 

  :على األسئلة التالية جابةقبل كتابة بند اختبار لهذا الهدف، ينبغي اإل  )ب



المجلد الثاني —ضمان الجودة في تصميم إجراءات الطيران دليل   3-12 

 

  في أي سياق يجري االضطالع بالهدف النهائي؟  -
-  تحديدها للمتدرب لتحقيق الهدف؟ ما هي الظروف التي تم  
  هذا الهدف؟بلوغ ما هو السلوك المتوقع ل  -
  وفق أي معايير قياسية يتعين أن يكون السلوك؟  -

  .خرائط متوفرة ووثائق أخرى تتضمن بيانات محققة :الشروط
  NDB FAFأو  VORإجراءات تصميم نظام  .السلوك

  .Doc 8168وفق المجلد الثاني من الوثيقة  -المعيار القياسي للتدريب
  :ينة االختبار على الهدف النهائي المذكور أعالهيقوم بند ع  )ج

أو  VORالورقية يظهر تصميم إجراءات اقتراب بنظام /انطالقا من مجموعة صحيحة من البيانات االلكترونية
NDB FAFأو استخدام البرمجيات االلكترونية، /، وتصميم اإلجراءات باستخدام أشكال المعايير القياسية المناسبة و

يرجى التثبت من توثيق وتخزين اإلجراءات المصممة بالشكل المناسب في .  رتفاعات في القطاعمع أدنى اال
  .نطاق الوقت المحدد بموجب تعليمات االختبار

وبنتيجة .  ينبغي النظر في تباينات أنظمة الكترونيات الطيران في أثناء معالجة بيانات الطيران –مالحظة 
  .مختلفة أال تكون دائما متطابقة ذلك يمكن للتسجيالت من أنظمة آلية

  .تقانعملية تصميم اختبار اإل ١- ٣يبين الشكل 

  عملية تصميم اختبار اإلتقان  ١-٣الشكل 

 

تحديد أهداف األداء 
  الواجب تقييمها

استخدام 
إطار الكفاءة 
الستخالص 

  األهداف

تصميم بنود اختبار اإلتقان 
القائم على الكفاءة باالستناد إلى 

  األهداف النهائية

المهارات ضمان تناول جميع 
بالشكل  والمعرفة والمواقف

المناسب في جميع مراحل اختبار 
  االتقان

تعميم منهج المقرر 
التعليمي حول األهداف 

  ررةالمق

ترتيب تسلسل الوحدات 
  التعليمية وفق ذلك

إعداد التعليمات 
  للتسجيل

د التعليمات إلدارة االختبار إعدا
والمتدربين المشاركين ) المدرب(لـ

  في االختبار
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  اختبار التقدم   ٥-٦-٣
 ختبارهذا اال ويوفر. قيق األهداف التمكينية الرئيسيةإن الهدف من اختبار التقدم هو قياس قدرة المتدرب على تح  ١- ٥-٦-٣

وفي أثناء هذا الجزء من الوحدة التعليمية، .  فورية فيما يتعلق بنجاحهم أو فشلهم في تحقيق أهداف التمكينمرتجعة  معلوماتن للمتدربي
ومن خالل ردة الفعل التي يتم الحصول عليها من المتدربين، على المدربين أن يتشاوروا معهم بشأن مجاالت الصعوبة أو المجاالت 

  .جعة لتقييم فعالية تعليمهمترمويستخدم المدربون المعلومات ال.  ضافيالتي تحتاج إلى توضيح ا
ولكن مع ذلك ينبغي النظر في . ن لكل واحد من أهداف التمكينومن غير الممكن أو المعقول تنظيم اختبارات تمكُّ  ٢- ٥-٦-٣

لذلك ينبغي لعدد من اختبارات .  هداف النهائيةلتحقيق الناجح لأللتثبت من الهداف التمكين الصعبة أو الحرجة تنظيم اختبارات تقدم أل
  .التقدم أن تستند إلى تحليل نقدي ألهداف التمكين

ويمكن .  ومواقف محددة مطلوبة لدعم أهداف التمكين ةتتناول مهارات ومعرف بحيثوينبغي أن تصمم اختبارات التقدم   ٣- ٥-٦-٣
  :تقييم المهارات والمعرفة والمواقف بالطريقة التالية

ينبغي تعيين المهمة بحيث تتوافق مع الهدف المشار (أفضل ما تقاس به المهارات هو استخدام اختبار األداء  إن —
 ؛)إليه

 يمكن اختبار المعرفة من خالل اختبارات خطية أو شفهية؛ —
  .يتم قياس المواقف من خالل مالحظات أو أداء محدد أو استبيانات —

ويفترض في كل بند اختبار، بقطع النظر عن الشكل، .  كل مكتوب أو بالطريقتين معايمكن تنظيم االختبار شفهيا، وبش  ٤- ٥-٦-٣
  :أن يستوفي المستلزمات التالية

 ا الهدف؛زمهلتي يستاختبار مستوى المهارات، والمعرفة، والمواقف ال —
 أال يكون قابال للتحديد من خالل أسئلة مشابهة أو متصلة؛ —
 ؛لبسأن يكون مذكورا بشكل واضح خال من ال —
 أن يكون مرتبا بتسلسل مشجع لتحفيز المتدربين؛ —
  .أن يكون مرتبا حسب نوع بند االختبار —

  اعتبارات لتصميم وحدات ومواد المقرر التعليمي   ٧- ٣
يفترض في بنية كل وحدة تعليمية أن تأخذ في االعتبار المهارات والمعرفة والمواقف الضرورية لتحقيق األهداف   ١-٧-٣

غي لتصميم الوحدة التعليمية أن يتناول أي مستلزمات ضرورية للمتدربين لبلوغ المستوى األمثل من األداء أو األهداف وينب.  المرجوة
  .وحدات التدريس ومواد التعليم باستخدام نهج منتظم خطوة خطوة إعدادوينبغي .  المرجوة

  تصميم الوحدة التعليمية   ٢-٧-٣
  :لواجب اتباعها طوال فترة الوحدة التعليمية لكل هدف من أهداف التمكينفيما يلي الخطوات التعليمية ا  ١- ٢-٧-٣

 ؛تقانعرض الهدف واختبار اإل  )أ 

 ذكر الصلة بمحتوى الوحدة التعليمية؛  )ب 

 عرض المحتوى؛  )ج 

 توضيح النقاط الرئيسية؛  )د 

 توفير فرصة للممارسة أو لتعزيزها؛  )ه

 ؛)اختبار تقدم وغير ذلك(لمشاركين مرتجعة لتوفير معلومات   )و 
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  .أداء الهدف وتقييم االنجاز  )ز 

وهذا من شأنه أن يسمح .  في بداية الوحدة التعليمية تقانأهداف المقرر التعليمي ووصف اختبار اإل تقديمينبغي   ٢- ٢-٧-٣
وهذا من شأنه أيضا أن يقلل من مستوى القلق عند .  للمتدربين معرفة المطلوب منهم بالضبط وكيف سيجري تقييمهم بنهاية الدورة

وكحد أدنى، يفترض في المقدمة أن تشمل ما .  متدربين ولكنه سيساعد أيضا في بقاء التعليمات مركزة على مستوى األداء المطلوبال
  :يلي

 ؛تقانلوحدة التعليمية واختبار اإللية ئنهاالهداف األعرض أهداف النهاية أو   )أ 

 األهداف المتوسطة؛  )ب 

 األنشطة المنصوص عليها في الوحدة التعليمية؛  )ج 

  .مواد مرجعية حول الموضوع والمدة الزمنية المطلوبة للوحدة التعليمية أي  )د 

وهذا من شأنه .  عند تقديم الوحدة التعليمية، قد يكون من المفيد تقديم عرض موجز أو عينة من األداء المرغوب فيه  ٣- ٢-٧-٣
.  مكن تحديد الصلة بالمحتوى بطرق عديدة مختلفةوي.  متصل لمستويات الكفاءة المتوقعة إطارأن يساعد في تحفيز المشاركين وتقديم 

  ".ما الذي سيحدث إذا تحقق هذا: "هذه الطرق طرح سؤال على المشاركين ومن

٤- ٢-٧-٣  وأن يتم ترتيب وحدات التعليم تسلسليا بطريقة .  م عرض المحتوى إلى قطع معلومات يمكن التحكم بهاوينبغي أن يقس
  .على الفور توضيح النقاط الرئيسية لمحتوى الوحدة التعليمية بعد عرض عناصر المحتوى أيضاً يوينبغ.  منطقية ومثيرة لالهتمام

تاح للمتدربين فرص عدة وأن تُ.  وينبغي توفير بنود األنشطة والممارسة لدعم التحقيق الناجح ألهداف التدريب  ٥- ٢-٧-٣
وهذا من شأنه أن يساعد .  أو اختبار التقدم تقاناركة باختبار اإللمشاالستعراض وممارسة المهارات والمعرفة التي يتم تناولها قبل 

  .هم لجميع أهداف التمكين التي تؤدي إلى األداء المرغوب فيه لهدف نهائيإتقانالمتدربين على ضمان 

بحاجة ة المدرب في كل حال كونوال ي.  ولدى اكتمال أهداف التمكين الهامة يكون من الضروري إجراء اختبار تقدم  ٦- ٢-٧-٣
  .٢-٥-٦-٣و ١-٥-٦-٣ولمزيد من المعلومات بشأن اختبار تقدم المتدرب، يرجى الرجوع إلى الفقرتين .  الختبار تقدم المتدربين

  التعليمية ثداحاأل   ٣-٧-٣

عليمية، الت ثداحولدى تصميم األ" أي إجراء يدفع بالمتدرب نحو تحقيق أي هدف تعليمي"التعليمية بأنها  ثداحتحدد األ  ١- ٣-٧-٣
  :ينبغي على معدي المقرر التعليمي أن يضمنوا تناولهم ألي من الوظائف التالية

 جذب اهتمام المتدرب وتحفيزه؛  )أ 

 تبيان ما سيكون المتدرب قادرا على انجازه بعد التعليم؛  )ب 

 تبيان كيفية اختبار االنجازات؛  )ج 

 تحفيز استرجاع شروط التعليم المسبق؛  )د 

 عرض المحتوى موضوع البحث؛  )ه

األنشطة التي يقوم بها المتدرب، والممارسة الجزئية، والممارسة (وفير الفرصة للمتدربين لتقديم اجابات مناسبة ت  )و 
 ؛)العالمية
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 ؛)اختبار التقدم وغير ذلك( لمرتجعةتوفير المعلومات ابتعزيز التعليم   )ز 

 ؛)، وأداء التقدم، وغيرهماتقانأداء اإل(تقييم أداء المتدربين   )ح 

  ).وغير ذلك ،دراسات حالة، سيناريوهات، محاكاة(مه ونقله إلى حاالت أخرى تعزيز ما تم تعل  )ط 
وعلى سبيل المثال، إذا كان .  يمكن لألحداث التعليمية أن تجمع بين اثنتين أو ثالث من هذه الوظائف في وقت واحد  ٢- ٣-٧-٣
  ).ب(التعليم  إكمالما يستطيع المتدرب أن يفعله بعد  ا معاًأن يثبت يمكنها/يمكنه) أ(يرغب في جذب االنتباه وتحفيز المتدربين  مدربال
وبأي حال، ينبغي لألحداث .  يمكن لألحداث التعليمية أن تتفاوت تبعا للمحتوى وللمواد أو تبعا للمتدربين أنفسهم  ٣- ٣-٧-٣

ين بإيجاز المناقشات، وكيفية مدربام الوعلى سبيل المثال، ينبغي تقديم تعليمات محددة بشأن كيفية قي.  التعليمية أن يتم وصفها وتوثيقها
ولدى تصميم وحدات التعليم، يمكن للمواد أن تكون متوقفة .  أو اختبار تقدم إتقانتنظيم حاالت لعب األدوار، أو كيفية تنظيم اختبار 

ممي المقرر التعليمي وللمساعدة في توفير محتوى تعليمي أكثر اتساقا، يفترض في مص.  على المدرب أو متوقفة على المادة نفسها
حدا أدنى من التفسير لمحتوى  مدربفالدروس المعتمدة على المواد هي تلك التي تتطلب من ال.  معتمد على الموادى تصميم محتو

 فيو.  التعليميا على تسهيل المقرر منصب مدربوهذا ما يجعل عمل ال.  الموادتُمليه التعليم وبهذه الحالة، فان .  المقرر التعليمي
خبرة أو الجديد ال يفتقر إلىوفي هذه الحالة يحتاج المدرب الذي .  ال تكون العملية التعليمية موثقة مدربالمقرر التعليمي المعتمد على ال

  .جديرة بالثقةالتدريب بطريقة متسقة و إعطاءضمن ي وأما المقرر التعليمي المعتمد على المواد فه.  إلى تفسير وتكييف المواد التعليمية

  المواد إعدادو إنتاج   ٤-٧-٣
ينبغي من أجل التحقق من عملية التدريب الكاملة، التثبت من دقة جميع مواد التدريب من قبل خبراء في الموضوع؛   ١- ٤-٧-٣

وهذه المراجعة من قبل خبراء في الموضوع .  أيضا حديثة وهذا يساعد في ضمان أن جميع المعلومات المقدمة ليست فقط صحيحة بل
  .في العملشأنها أن توفر ضمانة أكبر ألن مواد التدريب تلبي بالفعل المعايير القياسية للمهمات التي يرجح أن يقوم بها المتدربون من 
ويتم استخدام التعليقات .  صيغة أوليةب تعليميةمواد  وينبغي تدريب عينة أشخاص من المجموعة المستهدفة باستخدام  ٢- ٤-٧-٣

وينبغي تحديد جميع .  األداء لمعالجة أي من التدفقات الرئيسية في تصميم المقرر التعليمي وتصحيح الموادالناشئة عن التحقق من 
  .م المتدربينالتعليمات ووحدات المصطلحات بشكل واضح ومقارنتها بشكل دقيق مع أساليب تعلُّ
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  لفصل الثالثل) أ(تذييل 

  مثال على برنامج تدريب لتصميم إجراءات الطيران

  معلومات خلفية  - ١

  عرض عام لبرنامج التدريب   ١-١
تحت  للتحديث، وفي العملمتقدم، ومتكرر، وتدريب أولي، ويشتمل هذا البرنامج على دورات تدريب يقدمها مقدم   ١-١-١

  . الكفاءةأساس طوال مدة برنامج التدريب على  تقييم وتجري.  اشراف فريق تصميم إجراءات كفوء
٢-١-١  ومن غير المفيد حضور برنامج تدريب .  اتعلمه التيدروس التدريب  في أقرب وقت المتدرب يمارسوصى بشدة أن ي

  .تصميم اإلجراءات دون تنظيم تطبيق لذلك في المدى القصير أو المتوسط على
إن نهج .  من الضروري أن يتم االضطالع بتصميم اإلجراءات من قبل فريق وليس من قبل شخص واحد –مالحظة 

  .  في االعتبار فضال عن ضمان النوعيةخذ جميع وجهات النظر واالفتراضات أساسي لضمان أ الفريق
في ضوء متوسط مدة التدريب ينبغي لذا، .  لطويألجل و رةويشكل تدريب المصممين على إجراءات الطيران عملية تتطلب موارد كثي

أن قترح ومن الم.  فعالية وانتاجية فريق تصميم إجراءات الطيران يؤثر على كونه ،المتوقعة، أن يكون التبديل محدودا أكثر ما يمكن
وللحد من ذلك األثر، يوصى بأن تضع المنظمة .  تغطية كلفة التدريبلمصمم اإلجراءات الكفوء ثالث سنوات على أقل تعديل يعمل 

  .المستخدمة خطة توظيف، وسياسة تدريب وخطة تطوير وظيفية لمصممي اإلجراءات

  برنامج التدريب هدف   ٢-١
المتدرب برنامج التدريب، يكون باستطاعته أو باستطاعتها تصميم إجراءات قواعد الطيران اآللي وعلى وجه التحديد،  إتماموحال 

واستخدام وسائل  (SID)، والمغادرة اآللية القياسية (STAR)االقتراب الدقيق، والوصول اآللي القياسي و ،الدقيق االقتراب غير إجراءات
، وإجراءات األداء المالحي المطلوب (VOR/DME, DME/DME, GNSS) (RNAV) ومعلومات منطقة المالحة ،المالحة التقليدية

(RNP) ،إجراءات االقتراب باالرشاد الرأسي و(APV)  العمليات  –وفقا للمعايير المحددة في إجراءات خدمات المالحة الجوية
(PANS-OPS) (Doc 8168) والوثيقة ،(Doc 9905) الالزم لألداء المالحي المطلوب  لإلذن(RNP AR)أو ألي معايير أخرى مطبقة ،.  

  مدة برنامج التدريب   ٣-١
  .تستغرق مدة برنامج التدريب الوارد ذكره في المثال حوالي خمسة عشرة شهرا اعتبارا من التدريب االبتدائي

التدريب المقترحة هنا بطرق مختلفة، والبدء مثال وات وفقا لتوقعات المنظمة المستخدمة، يمكن برمجة خط —مالحظة 
  .(RNAV/RNP) األداء المالحي المطلوب/مالحة المنطقة بإجراءات
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  خطوات برنامج التدريب   - ٢
  التدريب االبتدائي- الخطوة صفر

  .خدمات تصميم اإلجراءات ومقدمومقدم التدريب،  :المكان •
 .عند الدخول ى المطلوبمستوالتتوقف هذه المدة على .  أسبوع :المدة •

 .استعراض المعرفة الكالسيكية والمهارات المطلوبة لدخول برنامج التدريب األولي :الهدف •

ق عند بداية الدورة لتحديد مستوى مهارة ومعرفة كل متدرب واجراء اختبار الحق للتدريب سباختبار م :الوسائل •
 .المحاضرات والتمارين العملية.  بة للتدريب األولياالبتدائي لضمان بلوغ المتدربين مستويات الدخول المطلو

 موضوعات المقرر التعليمي •
 رياضيات —
 يةوحدات نظام —
 المبادئ األساسية للمالحة —
 المبادئ األساسية اللكترونيات الطيران —
 قياس االرتفاعات —
 ، واسقاطات(WGS-84) ٨٤ –رسم الخرائط، المقياس، النظام الجيوديسي العالمي  —
  آلليعلوم الحاسب ا —

  التدريب األولي-الخطوة األولى
 .خدمات تصميم اإلجراءات ومقدمومقدم التدريب،  :الموقع •

 .ستة أسابيع :المدة •

واالقتراب غير  ،(non-RNAV PA)االقتراب الدقيق وتصميم إجراءات االقتراب لغير منطقة المالحة  :الهدف •
 .ةمالحة المنطق دونالوصول والمغادرة  وإجراءات ،(NPA)الدقيق 

 :الوصف •

تصميم معايير االقتراب غير الدقيق، وإجراءات المغادرة  إلجراءاتيم دورة لمدة ستة أسابيع نظيجري ت
قريب جدا من  تدريب على النشاطات العملية في وقتنتهاء بأسبوعي مع االوالوصول لوسائل المالحة التقليدية، 

من التدريب األولي على إجراءات خدمات المالحة  وفي أثناء األسابيع األربعة األولى". في العمل"التدريب 
، تتم برمجة المحاضرات والتمارين العملية لتمكين المتدربين من الحصول على (PANS-OPS)الجوية، العمليات، 

المعرفة والمهارات الضرورية لتطبيق معايير تصميم إجراءات قواعد الطيران اآللي دون مالحة المنطقة 
(IFR non-RNAV) .يعمل المتدربون في مجموعات من اثنين القامة اتصال بين رين، أثناء األسبوعين األخي وفي

 (NPA)وطرق االقتراب، ومن ثم تصميم إجراءات اقتراب واحد غير دقيق  (STAR)الوصول اآللي القياسي 
ج انتقرير المرتبط وإالت بةوبعد ذلك يكون عليهم كتا.  (SID)ومغادرة آلية قياسية واحدة  (PA)واقتراب واحد دقيق 

ويفترض في جزء .  األشكال البيانية المتصلة لالقتراب اآللي، والمغادرة اآللية القياسية، والوصول اآللي القياسي
  .ز على موقف مصممي اإلجراءات بصفتهم فريق عمل ومهارتهم في نقل وعرض أعمالهممن التدريب أن يركّ

 ):مؤلفة من عناصر الكفاءة(وحدة تعليمية  •

عناصر ( (non RNAV NPA)مالحة المنطقة  دونتصميم إجراءات االقتراب غير الدقيق وحدة : ١وحدة  —
 )٦-٥إلى  ١-٥، و٦-٤إلى  ١-٤الكفاءة 

عنصرا الكفاءة ( (non RNAV Arrival)مالحة المنطقة  دونتصميم إجراءات الوصول وحدة : ٢الوحدة  —
 )٣-٣و ٥-٣

عناصر الكفاءة ( (non RNAV PA)مالحة المنطقة  دونالدقيق  غير تصميم إجراءات االقتراب: ٣الوحدة  —
 )١٦- ٤و ١٥-٤و ١٣-٤و ١٢-٤

 ١-١عناصر الكفاءة ( (non RNAV Departure)مالحة المنطقة  دونتصميم إجراءات المغادرة : ٤الوحدة  —
 )٣-١إلى 
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 ):الكفاءة إطاروالتقييم في  اإلثباتدليل (نقاط التدريس  •

 :الوحدة األولى
 الصالح والسماحاحتساب ا —
  (MOC)المرحلة ومنطقة الحماية، الحد األدنى الزالة العوائق  —
 ...)االنعكاس إجراءات  إجراءات مضمار السباق، و(المرحلة األولية  —
 المرحلة المتوسطة  —
 االرتباط بين المرحلة وحماية االنعطاف —
 إجراءات احتساب االرتفاع/الحد األدنى لالرتفاع —
 نمط االنتظار —
 المرحلة النهائية – (NPA)ب المستقيم غير الدقيق االقترا —
 الفاشلاالقتراب غير الدقيق  —
  (OCH)احتساب ارتفاع الخلوص من العوائق  —
  (Circling)االقتراب غير المباشر  —
 ٤الملحق  –البيانية  خرائطاالقتراب غير الدقيق بال —

 :الوحدة الثانية
  (MSA)أدنى االرتفاعات في القطاع  —
 ياسية في الطريق والوصولالمعايير الق —
 ٤الملحق  –الخرائط البيانية  —

 :الوحدة الثالثة
 مرحلة االقتراب الدقيق —
، ونموذج خطر االصطدام (ILS)المساحة األساسية لنظام الهبوط اآللي و، (OAS)تقييم العوائق  سطح —

(CRM) 
 االتصال بالمرحلة المتوسطة —
 الفاشلمرحلة االقتراب الدقيق  —
  (OCH)خلوص من العوائق احتساب ارتفاع ال —
  (ILS GP)تعطل مسار االنحدار لنظام الهبوط اآللي  —
 ٤الملحق  –وضع الخرائط البيانية  —

 :الوحدة الرابعة
 معايير المغادرة المستقيمة  —
 معايير المغادرة المنعطفة —
 المسار الموجه أو المسار التقديري —
 المغادرة الشاملة لكل االتجاهات —
 ٤الملحق  –وضع الخرائط البيانية  —

 وحدات اضافية
 ١٤مساحات الملحق  —
 محاكاة الطيران : وجهة نظر الطيار —

 كما هو مقرر في خطة الوحدة التعليمية تقانيجري تنظيم اختبار التقدم واختبارات اإل: تقييم •

  وفق معايير الكفاءة المحددة في األهداف النهائية للتدريب األولي: المستوى المتوقع •
  أولي -في العملتدريب األولي ال-الخطوة الثانية

في تصميم اإلجراءات معين من قبل السلطة  مدرب، تحت اشراف مصمم إجراءات كفؤ أو وقعملافي  :الموقع •
 .المختصة

 خمسة عشر أسبوعا :المدة •
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تصميم إجراءات االقتراب  فياستخدام الوسائل المتاحة في مكان العمل من أجل تحسين المعرفة والمهارة  :الهدف •
قيق واالقتراب غير الدقيق من دون مالحة المنطقة واجراءات الوصول والمغادرة من دون مالحة المنطقة وفقا الد

 .الكفاءة إطارللمعايير الموضوعة في 

 شرافإ إطارفي نطاق  :الوصف •
 ه، يقوم المتدرب بتصميم إجراءات اقتراب غير دقيق واقتراب دقيق، مع أخذفي العملراف مدرب إشتحت  —

 .المجال الجوي، وطلب شركة الطيران إدارةساب العوائق مثل خفض الضوضاء، وفي الح
الوسائل المتاحة لدى /يفترض في المتدرب أن يجمع البيانات ويصمم اإلجراءات المختارة مستخدما األدوات —

عملها في عملية /عمله دماجوحدة تصميم اإلجراءات المحلية، واكتساب طريقة المنظمة المستخدمة إل
 .المنظمة/وعية، وعملية التحقق وعملية التوثيق المحددة الخاصة بالشركةالن

، يستطيع المتدرب تناول بعض المسائل الفنية المتصلة بالصيانة في العملتدريبها /كجزء من تدريبه —
 .(STAR)والوصول اآللي القياسي  (SID)المستمرة للمغادرة اآللية القياسية 

 :عناصر الكفاءة •
، واقتراب دقيق (NPA)، واقتراب غير دقيق (STAR)ووصول آلي قياسي  (SID)لية قياسية تصميم مغادرة آ —

(PA)  دون مالحة المنطقة(non-RNAV)  

 وحدات اضافية •
 .وبرمجيات، وحاسبات جيوديسية  ،)excel( اكسل استخدام وسائل محددة مثل نظام —
 .األنشطةاستخدام وثائق النظم، ومواقع االنترنت الرسمية المخصصة لهذه  —

 .تمام العملبإتقييم مستمر مقابل معايير األداء لكل عنصر كفاءة مع القيام  :تقييم •

يمكن تصميم إجراءات اقتراب غير دقيق وإجراءات اقتراب دقيق دون مالحة المنطقة  :المستوى المتوقع •
 .إلجراءات مختارة وفقا للهدف النهائي

  ١تدريب متقدم  - الخطوة الثالثة
 .خدمات تصميم اإلجراءات والتدريب، ومقدم مقدم :الموقع •

 ثالثة أسابيع :المدة •

، بتصميم إجراءات تتناول معايير متقدمة الجراءات المغادرة ...القيام في ضوء بيئة مقيدة مثل  :الهدف •
 واالقتراب وفقا لمعايير الكفاءة

المحاضرات والتمارين العملية في أثناء األسبوع األول من التدريب، ستوفر الوقائع التعليمية مثل  :الوصف •
وفي أثناء األسبوعين األخيرين، سيعمل المتدربون في فرق من شخصين لتصميم اإلجراءات .  المهارة والمعرفة

وسيتم تشجيع القيام بالتجارب مع مصممي إجراءات .  أو القيود التشغيلية/على مطار ذو بيئة غنية بالعوائق و
 .آخرين من أجل تسهيل التعلم

 ):من عناصر الكفاءة(ة تعليمية وحد •
 )٧-١عنصر الكفاءة ( المغادرة إلى مدرج موازٍ: ١الوحدة  —
 )٦-٤إلى  ١-٤عناصر الكفاءة (اقتراب غير دقيق في بيئة غنية بالعوائق : ٢الوحدة  —
 )١٧-٤و ١٤-٤عنصرا الكفاءة (آلي غير نموذجي هبوط عمليات االقتراب بنظام : ٣الوحدة  —

 )الكفاءة إطاروالتقييم في  اإلثباتيل من دل(نقاط التعلم  •
 االنطالق إلى مدارج متوازية: (SID)للمغادرة اآللية القياسية  —
 :(NPA)لالقتراب غير الدقيق —

 استخدام اصالحات النزول في االقتراب غير الدقيق •
 الفاشلاالنعطاف عند نقطة االقتراب  •
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 :(PA)لالقتراب الدقيق  —
 وقت ممكنفي أقرب  الفاشلإجراءات االقتراب  •
 مع زاوية حادة (ILS)نظام الهبوط اآللي  •
  (LOC)تعطل محدد الموقع  •

 وحدة اضافية •

 خفض الضوضاء —
 المجال الجوي إدارة —
 دراسة طيران —

 على النحو المقرر في خطة الوحدة التعليمية إتقانتنظيم اختبار تقدم واختبارات  :تقييم •

 (NPA)واالقتراب غير الدقيق  (SID)ادرة اآللية القياسية معايير متقدمة وعملية تصميم للمغ :المستوى المتوقع •
ينبغي أن يتم تعلمها وفقا للمعيار المحدد في األهداف  (non-RNAV)دون مالحة المنطقة  (PA)واالقتراب الدقيق 

 .النهائية للمقرر التعليمي

  ١متقدم  – في العملتدريب  -لخطوة الرابعةا
تصميم إجراءات معين من قبل السلطة  مدربإجراءات كفؤ أو في الموقع تحت اشراف مصمم  :المكان •

 .المختصة

 اثنا عشر أسبوعا :المدة •

ونظام الوصول اآللي القياسي  (SID)باإلمكان تصميم إجراءات مختارة لنظام المغادرة اآللي القياسي  :الهدف •
(STAR)  من دون مالحة المنطقة(non-RNAV) وفقا لمعايير الكفاءة. 

  :الوصف •
 (STAR)، يقوم المتدرب بتصميم مغادرة ووصول آليان متعددا االتجاهات في العملاشراف مدرب  تحت —

 .من بين اإلجراءات التي ستتم مراجعتها (SID)و
العوائق  نابويأخذ في الحس في االجتماعات والدروس لكي يكون ملماً عملاليشترك المتدرب مع مدرب  —

 .لجوي وطلبات شركات الطيرانالمجال ا إدارةالعائدة لخفض الضوضاء، و
 .يفترض في المتدرب أن يجمع البيانات ويصمم اإلجراءات المختارة آخذا في االعتبار العوائق المعبر عنها —
 .المنظمة/االمتثال لعملية النوعية، والتحقق، والتوثيق الخاصة بالشركة —
بالصيانة المستمرة للوصول الدقيق في ذات الوقت، يستطيع المتدرب أن يتعامل تقنيا مع المسائل المتعلقة  —

 .والوصول غير الدقيق حتى في بيئة غنية بالعوائق أو مجال جوي مقيد

 وحدات الكفاءة •
  (non-RNAV)دون مالحة منطقة  (SID/STAR)تصميم عمليات مغادرة ووصول بنظام آلي قياسي  —

 وحدات اضافية •
 خفض الضوضاء —
 المجال الجوي إدارة —
 دراسة الطيران —

 .جاز العملنقييم مستمر مقابل معايير األداء لكل عنصر كفاءة مع ات :تقييم •
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  ٢التدريب المتقدم -الخطوة الخامسة
 .مقدم التدريب :المكان •
 .ثالثة أسابيع: المدة •
، وأداء مالحي مطلوب، ومغادرة آلية قياسية (RNAV)سيكون المتدرب قادرا على تصميم مالحة منطقة : الهدف •

(SID)  ووصول آلي قياسي(STAR)  واقتراب غير دقيق، وتصميم نطاق ترددي عال جدا شامل لكل
، (DME/DME)جهاز قياس المسافات /، جهاز قياس المسافات(VOR/DME)جهاز قياس المسافة، /االتجاهات

 (NPA)واقتراب غير دقيق  (RNP)وأداء مالحي مطلوب  (GNSS)ونظام عالمي للمالحة باألقمار الصناعية 
 .(STAR)ووصول آلي قياسي  (SID)اسية ومغادرة آلية قي

ستكون مدة هذا المقرر التعليمي ثالثة أسابيع وسيتألف من أحداث تعليمية مثل المحاضرات، والتمارين : الوصف •
وسيتم ابراز القدرة على الطيران وفعالية .  أفرقة من شخصينها م بقوي يتال ةل االختبارياعمالعملية، واال

 .(RNAV/RNP)واألداء المالحي المطلوب /حة المنطقةاإلجراءات العائدة لمال
 ):من عنصر الكفاءة(الوحدة التعليمية  •

 باالستناد إلى جهاز استشعار (RNAV NPA)تصميم اقتراب غير دقيق مع مالحة المنطقة : ١الوحدة 
(VOR/DME, DME/DME, GNSS)  

 )٧-٥و ١٠-٤إلى  ٧-٤عناصر الكفاءة (
 ) باالستناد إلى جهاز استشعار(حة المنطقة النهائية تصميم إجراءات مال: ٢الوحدة 

 )٤-٣و ٢-٣و ٦-١إلى  ٤-١عناصر الكفاءة (
  (RNP)تصميم إجراءات األداء المالحي المطلوب : ٣الوحدة 

  )٨-٥و ١١-٤عنصرا الكفاءة (
 )الكفاءة إطاروالتقييم في  اإلثباتمن دليل (نقاط التعليم  •

دنى للطول، فاصل مسار، إجراءات القدرة على الطيران، العائق، استراتيجية، حد أ: المسار االسمي —
 .إجراءات االرتفاع، الحد األدنى لالرتفاع

  T and Yمفهوم  —
 وفقا ألجهزة االستشعار المختلفة اإلحداثيةسماح  —
 يتبعه مسار إلى نقطة مرجعية بالدورتحليق  —
  (DF)االتجاه ومعرفة  (TF)تحليق ودوران علوي يتبعه مسار إلى نقطة مرجعية  —
 وصلة بين مرحلة االنعطاف الواسع واالنعطاف القليل —
منطقة الحماية لكل مرحلة وفق كل جهاز استشعار، أي االقتراب األولي، والمتوسط، والنهائي واالقتراب  —

 الفقود
 DME/DME قياس المسافاتتقييم حرج لمساعد مالحة لجهاز استشعار  —
 إجراءات المغادرة  —
  (DF)اع منعطف يتبعه فاصل مسار االتجاه االنطالق مع ارتف —
 معايير الوصول —
 ارتفاع الوصول النهائي —
  (RNP)معايير األداء المالحي المطلوب  —
 معايير وضع الخرائط البيانية —
 والحل اإلحداثيةاحتساب تنسيق  —
 معلومات تشفير البيانات —

 إضافيةوحدات  •
على متن الطائرة  اإلشاراتنظام تقويم ( (GNSS)مفهوم النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية  —

(ABAS)  باألقمار الصناعية  اإلشاراتنظام تقويم(SBAS)  األرضي  التقويمنظام(GBAS) 
 معلومات عن النظام القائم والجدول الزمني —
 معلومات حول صالحية الطيران  —
 التصميم في محاكاة الطيران  إلجراءاتمحاكاة الطيران : وجهة نظر الطيار —
  (CDA)القتراب بالنزول المتواصل ا —

 .على النحو المقرر في خطة الوحدة التعليمية إتقانتنظيم اختبار تقدم واختبارات  :تقييم •
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  ٢متقدم  -العمل  التدريب في -الخطوة السادسة 
 .في الموقع، تحت إشراف مصمم إجراءات كفؤ أو مدرس تصميم إجراءات معين من قبل سلطة مختصة :المكان •
 األرضي التقويملحضور مقرر تدريبي يشمل نظام  منتصفعشرون أسبوعا، مع فترة أسبوع واحد في ال: المدة •

GBAS  وإجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي(APV)  والمالحة الجوية العمودية(Baro-VNAV)  ونظام تقويم
 .(SBAS)اإلشارات باألقمار الصناعية 

ومن . (RNAV/RNP)المغادرة /م مختلف أنواع االقتراب والوصولسيكون المتدربون قادرين على تصمي: الهدف •
 .خالل هذا التدريب، سيتم تحسين الممارسة واكتساب الثقة لديهم في تطبيق معايير إجراءات مالحة المنطقة

 : الوصف •
القتراب غير اسيقوم المتدرب تحت إشراف مدرب في العمل بتصميم اقترابات مختارة لمالحة المنطقة، ك —

تم تمن بين اإلجراءات التي سو ؛الرأسي باإلرشاداالقتراب  وإجراءاتيق، واالقتراب الدقيق، الدق
 إدارة، أو اقتراح دراسة تحسين (STAR)الوصول اآللي القياسي ومراجعتها، المغادرة اآللية القياسية 

 .(RNAV/RNP)األداء المالحي المطلوب /المجال الجوي لتنفيذ إجراءات مالحة المنطقة
فترض بالمتدرب أن يجمع جميع المعلومات من خالل االتصال بمراقبة الحركة الجوية، وشركات ي —

الطيران، وسلطات المطار واالجتماع معها من أجل تحديد الصعوبات الحالية، وتحليل المسائل المطروحة 
 .المجال الجوي إدارةواقتراح الفرضيات بتعزيز الفعالية في 

الوسائل المتاحة لدى /البيانات، ويصمم اإلجراءات المختارة مع األدوات يفترض في المتدرب أن يجمع —
 اتوحدة تصميم اإلجراءات المحلية، وتقديم الحلول، والتعديالت إذا اقتضى األمر، وإدماج العمل في عملي

 .المنظمة/النوعية، والتحقق والتوثيق الخاصة بالشركة
فني مع مسائل الصيانة المستمرة لالقتراب غير لصعيد العلى ايستطيع المتدرب في ذات الوقت أن يتعامل  —

 .(STAR)والوصول اآللي القياسي  (SID)لمغادرة اآللية القياسية وا   (NPA) الدقيق

 :وحدات الكفاءة •
 (STAR)والوصول اآللي القياسي  (SID)والمغادرة اآللية القياسية  (RNAV)تصميم مالحة المنطقة  —

 .(NPA)واالقتراب غير الدقيق 

 وحدات إضافية •
 المجال الجوي إدارة —

 .تقييم مستمر في مقابل معايير األداء لكل عنصر كفاءة مع إتمام العمل :تقييم •

  ٣تدريب متقدم  -الخطوة السابعة 
 .مقدم التدريب :المكان •

 .أسبوع واحد في وسط التدريب السابق في العمل: المدة •

، (APV)، وإجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي (GBAS)األرضي  التقويمتصميم إجراءات نظام : الهدف •
 اإلشاراتونظام تقويم  (APV)، وإجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي (Baro-VNAV)والمالحة الجوية العمودية 

 .(SBAS)باألقمار الصناعية 

، والتمارين ستكون مدة هذا المقرر التعليمي أسبوعا واحدا وسيتناول أحداث تعليمية مثل المحاضرات: الوصف •
 .  العملية، والعمل االختباري الذي يتم بأفرقة من شخصين

 ):الكفاءة إطارمن وحدات الكفاءة في (الوحدة التعليمية  •
ومرحلة  (SBAS)باألقمار الصناعية  اإلشاراتنظام تقويم  (APV)تصميم االقتراب النهائي غير الدقيق  —

 الفاشلاالقتراب 
، ومرحلة االقتراب (Baro-VNAV)، والمالحة الجوية العمودية (APV)دقيق تصميم االقتراب النهائي غير ال —

 .الفاشل
 .الفاشلاالقتراب ومرحلة  (GBAS)األرضي  التقويمنظام ل النهائي تصميم —
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 )الكفاءة إطاروالتقييم في  اإلثبات من دليل(نقاط التعليم  •
ة األساسية، ونموذج خطر االصطدام ، والمساح(OAS)تقييم العوائق  سطحو (GBAS)األرضي  التقويمنظام  —

(CRM) 
 (OAS)تقييم العوائق  سطحو (GBAS)باألقمار الصناعية  اإلشاراتنظام تقويم  —
 (OAS)تقييم العوائق  سطحتوسيع نطاق  —
  (VSS)القسم السطحي المرئي  —
 (Baro VNAV)مساحات المالحة الجوية العمودية  —
 ئيةاالتصال بين المرحلة المتوسطة والمرحلة النها —
 الفاشلاالقتراب المباشر  —
 كتلة بيانات قطاع االقتراب النهائي —
 تشفير البيانات —
 وثباتها اإلحداثياتنسق احتساب  —
 تأثير االنحناء األرضي  —

 وحدات إضافية •
 لطيراناصالحية  بشأنمعلومات  —
 مالحة المنطقةة بشأن معلومات الكتروني —
 ز محاكاة الطيران اجهفي  إلجراءات المصممةامحاكاة : وجهة نظر الطيار —

 على النحو المقرر في خطة الوحدة التعليمية إتقانتنظيم اختبار تقدم واختبارات  :تقييم •

  التدريب الحالي -الخطوة الثامنة 
 .صيانة معايير الكفاءة لمالمح تصميم اإلجراءات الموضوعة حديثا: الهدف •

-PANS)العمليات  –خدمات المالحة الجوية  ه على إجراءاتإدخالتحديث المعرفة وفقا لكل تعديل تم : الوصف •

OPS) (Doc 8168) ورشة عمل ومن خالل االجتماع بمصممي اإلجراءات والمشاركة /دورة/على أثر حلقة دراسية
 .في الخبرات

  ديدالتج لغرض التدريب –الخطوة التاسعة 
 .الكفاءة طارصيانة وتحديث المهارات والمعرفة وفقا إل: الهدف •

 .لمعرفة وتعزيز المهارة بعد فترة طويلة من عدم تطبيق بعض المعايير المحددةتحديث ا: الوصف •
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  للفصل الثالث) ب(تذييل 
  معايير انتقاء االختبار

المهارات والمعرفة  المساوئ/السيئة المزايا/الميزة نوع االختبار
 المختبرة والموافق

 أمثلة

 المحاكاة
أداء فعلي في حالة ) أ(

 محاكاة

 قب األخطاءيقلل من عوا –
يمكن أن تنشأ عنه حاالت  –

 خطر فعلي
يخفف من الضغط على  –

  المتدربين

يمكن لتسجيل النقاط أن  –
، إذا لم )منحازا(يكون ذاتيا 

 تسجيل العالمات طريقةكن ت
 بالقدر الكافي ةواضح

جميع المهارات 
  والمواقف ةرفوالمع

تطبيق وتحويل (
المهارات المكتسبة إلى 

  )حاالت جديدة

صميم إجراءات مغادرة ت –
 منطقة  مباشرة دون مالحة

تصميم إجراءات مغادرة  –
متعددة االتجاهات باستخدام 

 مالحة المنطقة

داء في األمحاكاة ) ب(
 حالة محاكاة

حالة  ايمكن أن تنشأ عنه –
 وخطرة قابلة لالنتقالواقعية 

 ال تنتج مخاطر عن األخطاء –
قليل من الضغط على  –

  المتدربين

إبعاد إضافي وي على تنط –
 حقيقيةن الظروف الع
 )طرح مسألة التحققت(

 ةوالمعرف المهارات
  جميعها والمواقف

باستثناء المهارات (
 )الجسدية

درجات (دراسات حالة  –
  )متفاوتة من التعقيد

تحديد أفضل الممارسات  –
 لتصميم إجراءات الطريق

اإلقرار باألدوات المناسبة  –
أو  VORلتصميم إجراءات 

NDB FAF  
  نوع الهدف

  جواب بديل ) أ(
 )اختيار ثنائي(

 سهل اإلنشاء –
يسمح بتغطية نقاط عديدة  –

 )تغطية واسعة(
تسجيل يسهل اعتماده و(فعال  –

 )العالمات

درجة (تقدير الجواب  إمكانية –
 )وثوق؟ال

يشجع على حفظ غيبي  –
 لوقائع غير ذات صلة

إذا كان مكن معرفة ال ي –
 أم ال المتدرب قد تعلم

 ةمعرفيختبر ال
 تمييزوال
 تصنيفوال

  الخطأ/يحاختبار الصح
 التصميم إعدادتسلسل في  –
  التعابير الفنية ينامع –

يستطيع قياس قدرة المتدرب  – االختيار المتعدد) ب(
 على الحكم على الدقة سلفا

سهل في تسجيل النقاط وخال  –
 عمليا من التخمين

ضمن (يتأثر بالدالالت  –
لبنود، واالختيار تركيب ا

 )بينها
يستغرق وقتا طويال  –

 هإعدادويصعب 

 يحل المشاكل
  يصنفو

  ويميز 
 معرفة ال ويختبر

 

اختيار تصميم إجراءات معينة  –
قائمة على مشكلة محددة بين 

 احتماالت عدة
ك المعايير الصحيحة ادرإ –

الوصول اآللي  إلجراءات
النموذجية لمالحة 

األداء المالحي /المنطقة
من   (RNAV/RNP)مطلوب ال

 بين قائمة مقدمة

يتميز بالقدرة على معرفة  – اختبار المطابقة) ج(
 العالقات والربط بين األمور

 مقتصد –
إلى وقت أقل إنشاؤه يحتاج  –

من إنشاء بنود اختبار 
 االختيار المتعدد من نوعية

  مماثلة
 

أدنى مستوى من اختبار  –
االختيار المتعدد في قياس 

 الدقيق والفهم والحكم التمييز
يمكن أن يوفر مجاال  –

للتخمين، خاصة إذا كان 
الخيار مقصورا على عدد 

 البنود الواجب مطابقتها

  يختبر المعرفة
  والتمييز

 والتصنيف

األشكال البيانية ومقاييس  –
 محددة

 التعابير الفنية ومعانيها –
الترتيب التسلسلي لتصميم  –

 إجراءات محددة
م بالعينة تتطلب إجراءات تصمي –

 تسميات ومصطلحات مناسبة

  يوفر تقييما دقيقا وصحيحا –  فتوحماختبار السؤال ال
ال يدخل بنودا غير صحيحة  –

يمكن أن يتذكرها المتدربون 
كما هي الحال مثال في (

 )اختبار االختيار المتعدد
  سهل التطبيق –

يمكن لتسجيل النقاط أن  –
 يكون ذاتيا

يال يستغرق وقتا طو –
  للتصحيح

في مقابل  اًًفهميتطلب 
 الحفظ غيبا

 

وضع نماذج للعوائق المعقدة  –
أو  تاللمثل المخازن أو ال

نموذج حساب سكك الحديد ل
ارتفاع /خطر االصطدام

 CRM)الخلوص من العوائق
OCH)  ) غالبا ما يجري في

  )تلك الحالة تقديم رسم بياني

اختبار السؤال المفتوح 
 مع جواب قصير

  تقييم دقيق –
  سهولة في تسجيل النقاط –
يتميز بالقدرة على التكيف عندما  –

  يتعلق األمر بأجوبة رقمية

ال يمكن اختبار جميع البنود  –
  بهذه الطريقة

  المعرفة يختبر
 والتمييز

 

تحديد البنود المقابلة  –
إلجراءات على خريطة ل

  اقتراب آلي
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المهارات والمعرفة  المساوئ/السيئة المزايا/الميزة نوع االختبار
 المختبرة والموافق

 أمثلة

في مقابل " لالقو"التقييم بـ – اختبار السؤال الشفهي
 "الكتابة"

– م الذي اتصال مباشر مع المقي
إعادة صياغة السؤال  يستطيع

 لالختبار الفعلي للمعرفة

  لضغطاغالبا ما يسبب  –
يمكن لتسجيل النقاط أن  –

  يكون ذاتيا

  يختبر المعرفة
  والسرعة

  والقدرة على التعبير
 والعرض

سؤال المتدرب، باستخدام  –
خريطة اقتراب آلي 

تصميم  إمكانية، عن معروضة
إجراءات إذا كانت الطائرة 
قادمة من اتجاهات محددة 

أو تطبيق معايير . ولماذا
  .محددة ولماذا

صياغة 
األطروحة /المشروع
في الغالب (وتقديمها 
  ) ضمن فريق

 تقييم بالقول والكتابة –
  محاكاة حالة حقيقية –
تطوير عقلية العمل ضمن  –

  فريق

لتحقيقه يستغرق وقتا طويال  –
  من قبل المتدرب

يستغرق وقتا طويال للمقييم  –
  )المقييمين(

يمكن لتسجيل النقاط أن  –
 يكون ذاتيا

 –عندما يكون المشروع  –
األطروحة عمل فريق كامل، 

يصعب وضع نقاط 
  للمتدربين انفراديا

 يختبر الفهم
ويربط بين مختلف 

أنواع المعرفة التي 
  .اجرى تعلمه

رارات اتخاذ ق إمكانية
والقيام بخيارات فيما 

يتعلق بالفرضيات 
ومناقشة تلك 

  الفرضيات وتعزيزها 
والقدرة على وضع 

التوليفات والتعبير 
 الشفوي

اختبار إجراءات األداء  –
 RNP 0.3المالحي المطلوب 

  في بيئة محددة

ـــــــــــــ
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  الفصل الرابع

  كفاءات المدرس

  ران كفاءات مدرس تصميم إجراءات الطي   ١- ٤

  كفاءات تصميم إجراءات الطيران    ١-١-٤
تحدد كفاءات المدرس في البرامج القائمة على الكفاءة بشكل واضح، وعلى المدرسين أن يثبتوا مهاراتهم التعليمية   ١- ١-١-٤

  .ومعرفتهم بمواضيع االختصاص المطروحة وفحوى المقرر التدريبي
الكفاءة الموضوع لمصممي إجراءات  إطارمعايير الكفاءة المدرجة في وعلى المدرسين أيضا أن يستوفوا جميع   ٢- ١-١-٤

وفضال عن ذلك، من .  وينبغي أن يكون المدرس قادرا على تقديم المبررات المنطقية للمعايير المقدمة في أدلة االيكاو.  الطيران
  .رانتصميم إجراءات الطيفي  ةالمرغوب فيه أن يكون لديه مستوى مناسب من الخبرة العملي

  .ل العمليات الرياضية والجبرية والمرتبطة بتصميم إجراءات الطيرانسائه لجميع مإتقانوعلى المدرس أن يثبت   ٣- ١-١-٤

  الكفاءات التعليمية   ٢-١-٤
  :ينبغي أن يكون لدى المدرس معرفة مناسبة بالميادين التالية

 تقنيات التعليم التطبيقي؛  )أ 

 تقييم أداء المتدربين؛  )ب 

 ليمية؛العملية التع  )ج 

 عناصر التعليم الفعال؛  )د 

 تقييم المتدرب واختباره، النظريات التدريبية والتعليمية؛  )ه

 البرنامج التدريبي؛ إعداد  )و 

 تخطيط الدروس؛  )ز 

 التقنيات التعليمية في الصف؛  )ح 

 استخدام المساعدات التدريبية؛  )ط 

 .تحليل أخطاء المتدرب وتصحيحها  )ي 
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  ميةعلى مستويات الكفاءة التعلي المحافظة   ٣-١-٤
مسؤولية مقدم التدريب، من ذلك  أن يكون ويفترض.  لحفاظ على معايير الكفاءة لديهملعطى المدرسون فرصة إنه ألمر أساسي أن ي

  .وينبغي أن تتاح للمدرسين الوسائل المناسبة للحفاظ على كفاءاتهم في مجال تصميم إجراءات الطيران وكفاءاتهم التعليمية
ـــــــــــــ
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  مسالفصل الخا

  التحقق من تدريب مصممي إجراءات الطيران
  ائهانته بعد التدريب وتقييم

  مقدمة   ١- ٥
والهدف من هذه العملية هو .  ائهنتهيصف هذا الفصل العملية المتعلقة بالتحقق من تدريب مصممي إجراءات الطيران وتقييمه بعد ا

ربع مستويات تقييم يتناول كل واحد منها دور ومسؤوليات وقد تم لهذا الغرض وضع أ.  ضمان مستوى متسق من التدريب الفعال
  :ت التاليةهيئاال

سلطات الدولة التي توافق على التدريب الذي يقدمه مقدمو خدمات تصميم اإلجراءات، ومقدمو التدريب، وسواهم  —
 ؛)انظر المالحظة(

 ؛)شرها، حسب االقتضاءأو ن/و(مقدمو خدمات تصميم اإلجراءات الذين يقومون بتصميم إجراءات الطيران  —
 .مقدمو التدريب لتصميم إجراءات الطيران —

برنامج /أو ترخص لدورة/ال يعني أي بيان وارد في هذا الدليل ضمنا أن سلطة الدولة يجب أن توافق و –مالحظة 
ملية التقييم حسب وعلى أصحاب المصلحة في التدريب على إجراءات الطيران أن يكونوا معنيين على جميع المستويات بع. التدريب
   .االقتضاء

  الغرض من التقييم   ٢- ٥
وبالتالي، تتركز عمليات التقييم على معرفة مدى .  الكفاءة إطارمحدد في هام هدف أو أداء إلى بلوغ تدريب  كل يهدف  ١-٢-٥

ة التقييم أن تكون متجانسة مع ويفترض في هيكلي.  النجاح في تحقيق األهداف النهائية وكيف أن تحقيقها سيؤثر على األداء في العمل
  .من الفصل الثاني، حسب االقتضاء ٢- ٢-٢أو /و ١-٢-٢و ٢-٢النهج القائم على الكفاءة على النحو الذي تم بحثه في األقسام 

لتقييم هو ضمان مستوى من االتساق بين جميع المنظمات المعنية بتنفيذ التدريب على تصميم لوالهدف الرئيسي   ٢-٢-٥
وتنفيذ التدريب على إجراءات  إعدادات أساسية تتولى تخطيط وهيئالعالقة القائمة بين ثالث  ١-١ويبين الشكل .  طيرانإجراءات ال

ات التي تصمم إجراءات الطيران باالمتثال لنفس معايير الكفاءة من أجل ضمان لهيئوانه ألمر بالغ األهمية أن تقوم جميع ا.  الطيران
ومن شأن .  رصد مناسب النعكاسات التدريب، ينبغي أن يشمل التقييم مراحل ما قبل التدريب وأثناءه وبعدهومن أجل القيام ب.  السالمة

  .ات صورة شاملة عن نتائج التقييمهيئذلك أن يوفر لل

  نهج التقييم   ٣- ٥
وسلطات الدولة ومقدمي  ومن أجل إجراء تقييم مناسب لكيفية تأثير تصميم إجراءات الطيران على مقدمي خدمات تصميم اإلجراءات،

وينظر هذا النموذج في ردة فعل المتدرب، ).  للتقييم Kirkpatrickنموذج (التدريب، يجري استخدام نموذج تقييم من أربع مستويات 
ساسية جعة أترمويتم تقييم كل مستوى على نحو تسلسلي، وتوفير معلومات .  التعلم، واألداء في العمل، واالنعكاس على المنظمة إتقانو

مباشرة بشأن جعة ترمويقدم التقييم في المستويين األول والثاني معلومات .  بشأن جوانب محددة تربط ما بين التدريب ونواتج األداء
أساسية إلى مقدمي التدريب فيما يتعلق جعة ترمويقدم المستوى الثالث معلومات .  جميع المقررات التعليمية إدارةالتصميم وتطوير و
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أما المستوى الرابع فهو أعلى مستوى .  ي أثناء العمل من قبل المتدربين الذين أكملوا بنجاح أحد المقررات التدريبية المعتمدةباألداء ف
مستويات  ١-٥ويرسم الشكل .  من التقييم، ويتطلب خط اتصال مباشر بين جميع األطراف المعنية بالتدريب على إجراءات الطيران

  .التقييم األربعة

  وصف المستويات األربعة للتقييم   ١-٥الشكل 

  تقييم ردة فعل المتدرب: المستوى األول   ٤- ٥
وعلى هذا المستوى من التقييم، .  فعل المتدرب على المقرر التدريبي وآرائه بالنسبة إليه ةيبين المستوى األول رد  ١-٤-٥

وتشكل مسوحات المستوى األول أداة سهلة .  ئة التعليميةبشأن البي مرتجعةيكون مقدمو التدريب قادرين على الحصول على معلومات 
مسح  إدارةويكون مقدمو التدريب مسؤولين عن تصميم و.  وفعالة لتقييم كيفية تحسين اهتمام المتدرب وتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة

وفيما يلي بعض .  تدريبية المصممة حديثاوينبغي استخدام هذا المستوى من التقييم بالنسبة إلى جميع المقررات ال.  المستوى األول
  :الخطوط التوجيهية للنظر فيها لدى وضع المسح العائد للمستوى األول

 تحديد المعلومات المطلوبة وأهداف التقييم؛  )أ 

 إلتمامتصميم شكل يمكن أن يجمع المعلومات الضرورية في الوقت الذي يقلل إلى الحد األدنى من الوقت الالزم   )ب 
 ل؛وتقييم األشكا

تعتبر محدودة من ناحية " ضع عالمة في المربع"حتى أفضل مسوحات . تشجيع التعليقات واالقتراحات الخطية  )ج 
 ويمكن للتعليقات أن تشير إلى مسائل كانت ستغيب لوال ذلك؛.  المعلومات التي توفرها

لذا فان استجواب .  للمغادرةن يالتدريب، يكون المتدربون جاهز إكمالفحال .  لإلجابةالمتدربين وقتا كافيا  إعطاء  )د 
 ة يمكن أن يستتبع أجوبة على عجل؛رالمشاركين في آخر لحظات الدو

 أكثر؛ موثوقة المجال أمام مسح مكتوم أو خيار التوقيع أو عدمه باعتبار أن ذلك يوفر معلومات إفساح  )ه

مقدمو التدريب

المستوى الثاني لتقييم تحقيق المتدربين لالتقان التعليمي

مقدمو التدريب

المستوى األول لتقييم ردة فعل المتدربين تجاه التدريب

)داء في العملاأل(مستوى التقييم الثالث لنقل المعرفة  
مقدمو خدمات تصمیم اإلجراءات

تأثير التدريب على المنظمة/المستوى الرابع لتقييم النتائج

 ةسلطة الدول



  التحقق من تدريب مصممي إجراءات الطيران وتقييم التدريب بعد انتهائه – ٥الفصل  5-3

 

 ينبغي أن تكون أهداف المسح متوافقة إلى حد كبير مع أهداف المقرر التعليمي؛  )و 

وينبغي أن تتم عملية توزيع مقررة .  النظر بمواد الدورة التدريبية حسب االقتضاء إلعادةن تستخدم نتائج التقييم أ  )ز 
وينبغي أيضا أن يكون هناك مستوى مالئم من السرية .  بوضوح من أجل نشر المعلومات إلى كل من يحتاج إليها

 .بالنسبة لجميع األطراف المعنية بالتعاطي لهذه الوثائق

من المتدربين بعد  مرتجعة، ينبغي جمع المعلومات ال)للتحقق من األداء(وحيثما يعطى المقرر التعليمي للمرة األولى   ٢-٤-٥
والتذييل ) أ(ويتضمن التذييل .  من المتدربين مرتجعةوبعد انتهاء الدورة، ينبغي الحصول على معلومات .  كل وحدة تدريب إكمال

مسح بالعينة (ييم من المستوى األول لجمع المعلومات حول نهاية الوحدات التعليمية ونهاية المقرر التعليمي لهذا الفصل نماذج التق) ب(
  ).للمتدرب

  تعلم المتدرب إتقانتقييم : المستوى الثاني   ٥- ٥
تقييمات المستوى يب رويستخدم مقدمو التد.  يحدد المستوى الثاني مدى تغيير التدريب للمواقف، وزيادة المعرفة وتحسين المهارات

 يوينبغ.  والمواقف التي تمكنهم من تحقيق األهداف النهائية ةالثاني للتأكد من أن المتدربين قد اكتسبوا المهارات المطلوبة والمعرف
  :وأن تعتمد المبادئ التالية تقاننتائج اختبار اإلستند إلى لتقييمات المستوى الثاني أن ت

ومن شأن مقارنة بيانات المتدربين المتعلقة بالمعرفة والمهارة والمواقف .  ريب وبعدهقياس أداء المتدربين قبل التد  )أ 
وعلى سبيل المثال، إذا كان عدد كبير .  هيكليتهقبل التدريب وبعده أن تساعد في تحديد محتوى المقرر التعليمي و

عني أن األهداف النهائية يمكن أن من المتدربين لديه المهارات والمعرفة المطلوبة قبل دورة التدريب، فإن ذلك ي
 تكون بحاجة إلى مراجع؛

 وتساعد اختبارات المعيار المرجعي في تحديد ما إذا.  هي المعيار المرجعي تقانوينبغي أن تكون اختبارات اإل  )ب 
 معيار األداء على النحو المحدد في األهداف النهائية؛ استوفوقد ا المتدربون كان

أداء ناجح في أثناء  إلثباتالتي تدعو المتدربين  تقانتستخدم لتصميم اختبارات اإلضمان أن األهداف النهائية   )ج 
 العمل وكذلك تقديم تدابير أداء صحيحة وموثوقة؛

. بالنسبة لكل وحدة تعليمية من المقرر التعليمي تقاننات االحصائية المتعلقة بنتائج اختبار اإلاضمان جمع البي  )د 
 .ستخدم لتحديد ما إذا كان ينبغي تعديل مواد المقرر التعليمي أم الوتحليل هذه االحصاءات يمكن أن ي

  تقييم األداء في العمل: المستوى الثالث   ٦- ٥
المستوى الثالث في تحليل ما إذا كان المتدربون قد حولوا المهارات والمعرفة والمواقف التي  منتساعد أدوات التقييم   ١-٦-٥

  .فعلي في العمل اكتسبوها من خالل التدريب إلى أداء
  :المستوى الثالث البيانات بشأن المسائل التاليةأدوات وتجمع   ٢-٦-٥

 هل المهمة التي أعطي التدريب من أجلها مطبقة في العمل؟  )أ 

 إلى أي حد يتمتع المتدربون بالثقة في قدرتهم على تأدية المهمة بعد اكتمال التدريب؟  )ب 

 المهمة؟ن بهذه بوما عدد المرات التي يقوم بها المتدر  )ج 

التدريب الرسمي ضروري مرة إن هل يؤدي التدريب في أثناء العمل إلى تعزيز احتياجات المتدرب أو هل   )د 
 أخرى؟

 ).ينبغي أن تكون أسئلة مفتوحة(تعليقات اضافية   )ه
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تطلب بعض مكن القيام بالتقييم من المستوى الثاني من قبل مقدمي التدريب، فإن التقييم من المستوى الثالث يأ إذا  ٣-٦-٥
ويؤدي التقييم من المستوى الثالث إلى تحديد القيود .  التنسيق بين مقدمي التدريب والمدرسين والمشرفين على التدريب في العمل

جعة من التقييم من المستوى الثالث تويجري استخدام المعلومات المر.  والعوائق التي تعترض أداء المتدرب على أثر اكتمال التدريب
  .  مقررات التدريب وبرامجه لضمان انطباق أفضل بين التدريب واألداء في العمل في مراجعة

  :وعلى مقدمي التدريب في العمل أن  )أ
.  يضمنوا أن جميع األهداف النهائية المصممة حديثا أو المعاد النظر فيها تستند إلى األداء الحالي في العمل  )أ 

واألهداف النهائية والكفاءات، ال يستطيع التقييم من  ودون التطابق المناسب بين مواد المقرر التعليمي
المستوى الثالث أن يحدد بفعالية الثغرات بين أداء المتدرب في أثناء العمل واألداء المطلوب حسب األهداف 

 النهائية؛

 اكمال الخطوات المناسبة لضمان نوعية التدريب؛  )ب 

 .يب وفق ذلكاستعراض وتحليل التقارير البرنامجية وتعديل مواد التدر  )ج 

  :وعلى مقدمي خدمات تصميم اإلجراءات) ب
يضمنوا أن جميع مواد التدريب المصممة حديثا أو المعاد النظر فيها تقوم على أساس األداء المطلوب في   )أ 

 .أثناء العمل ومعايير السالمة

 .اءاستعراض وتحليل التقارير البرنامجية والتعديالت المقترحة على برامج التدريب حسب االقتض  )ب 

  األثر/تقييم النتائج: المستوى الرابع   ٧- ٥
صالحاً التقييم من المستوى الرابع كون وال ي.  التدريب المنظمة ذات الصلة ةفادية إيسعى المستوى الرابع لقياس كيف  ١-٧-٥

 (ANSP)المالحة الجوية يمكن لمقدم خدمات (الدول على المستوى العالمي  بينبصورة دائمة بالنظر لالختالفات التنظيمية للتطبيق 
معترف بها من قبل /مرخصة مقدم خدمات المالحة الجوية شركة خاصةأن يكون  يمكنوسلطة الدولة أن يكونا منظمة واحدة، أو 

وفي بعض الحاالت ال تكون هناك عالقة مباشرة بين .  أن يكون طرفا ثالثا (PDSP)يمكن لمقدم خدمات تصميم اإلجراءات  الدولة، كما
  .وبين سلطة الدولة) عمل من الباطنالذي ي(خدمات تصميم اإلجراءات مقدم 

ولكن، حيثما يكون ذلك منطبقا، يتم ايجاز االحصاءات والتقارير لتقييم األثر الشامل للتدريب على المنظمة، خاصة فيما   ٢-٧-٥
وباالستناد إلى .  للقيام بهذه المستوى من التقييمالسالمة  إدارةوينبغي تشكيل لجنة تسيير تضم المسؤولين عن .  السالمة إدارةيتعلق ب

.  أهداف األداء والسالمة الموضوعة من قبل المنظمة، يقوم هذا المستوى من التقييم بقياس كيفية مساندة التدريب لتحقيق هذه األهداف
  .اصر تنظيمية أخرىينبغي موازنته مع عنو، (SMS)السالمة  إدارةوفي هذا السياق، يشكل التدريب أحد عناصر نظام 

وينبغي رصد التدريب على إجراءات .  يحدد التقييم من المستوى الرابع تأثير التدريب على اجمالي أداء المنظمة  ٣-٧-٥
وينبغي أن يتشارك مقدمو خدمات تصميم اإلجراءات والمنظمون ومقدمو التدريب في .  النتائج أساس الطيران من خالل تقييم على

تقييمات ما بعد التدريب  وإجراءالتحقق بين ربط الومن شأن هذه المشاركة أن تساعد في .  قييمات من المستوى الرابعوتحليل الت إعداد
  .الطيران مع األهداف التنظيمية واألهداف التجارية إلجراءات

  :أن على سلطات الدولة  )أ
يمكن أن ينعكس  األمر الذي، حاليالفاءة الك إطارتضمن قيام مقدمي خدمات تصميم اإلجراءات باستخدام   )أ 

 في األهداف النهائية؛

 ي خدمات تصميم اإلجراءات؛متستعرض البيانات المقدمة من قبل مقد  )ب 

 باالستناد إلى أهداف األداء والنتائج المحتملة؛ اإلحصائيةتحلل البيانات   )ج 
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يران في تستعرض وتضع مؤشرات أداء لنظام تصميم إجراءات الطيران تبين أداء مصممي إجراءات الط  )د 
 أثناء العمل؛

 .تشرف على نظام تصميم إجراءات الطيران  )ه
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  للفصل الخامس) أ(تذييل 
لوحدات التعليميةا شأنب آلراءلمسح  نةعي  

  ــــــــــــــــ: رقم الوحدة التعليمية/ــــــــــــــــــــــ    عنوان: مدرس المقرر التعليمي
  ــــــــــــــــــــــ): اختياري(اسم المشارك 

  ــــــــــــــ: التاريخ
كمال كل إليرجى التفضل بأخذ الوقت الكافي .  تجدون أدناه سلسلة من األسئلة المتصلة بالوحدة التعليمية التي اشتركتم فيها مؤخرا: تعليمات
  .  ر قدر ممكن من الدقةبها بأكليع لرداألسئلة وا اتمجموع

  رأيكم بالوحدة التعليمية
  .مقابل الجواب األقرب إلى رأيكم يرجى وضع اشارة

 أوافق بشدة  |أوافق |أعارض نوعا ما  |أعارض  |أعارض بشدة  
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١  أوافق بشدة= ٥أعارض بشدة؛ والمقياس =  ١المقياس 

      .كان من السهل متابعة مدرس هذه الوحدة التعليمية -١
       .توقعاتي كان محتوى المقرر التعليمي على مستوى -٢
       .كانت المواد المستعملة سهلة القراءة والفهم -٣
       .الوحدة التعليمية مناسبةإعطاء كانت سرعة  -٤

  تقاناختبار اإل
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١  أوافق بشدة= ٥أعارض بشدة؛ والمقياس =  ١المقياس 

       .المعلومات بشأن االختبار صعبة الفهمكانت  -٥
       لألهداف النهائية ابقامط تقاناختبار اإل لم يكن -٦
       .من قدراتي على أداء المهمة المتصلة بالعمل تقاناختبار اإل لم يزد -٧

 تعليقات إضافية
 _____:ال____:نعم          هل تعتقد بضرورة إضافة شيء ما لجعل المقرر التعليمي أكثر فاعلية؟ -٨

 ذلك إيضاحيرجى  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 
  ____:ال ____:نعم      ما من هذه الوحدة التعليمية؟ شيء غاءلإهل ينبغي  -٩

  يضاح ذلكإيرجى  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 
 ه من هذه الوحدة التعليمية؟ءلغاإما الذي تعتزم  -١٠

  ذلكإيضاح يرجى  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 
  ضافيةإ تعليقات 
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________   
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  للفصل الخامس) ب(تذييل 

مسح للتحقق من المقرر التعليمينة عي  
  ــــــــــــــــ: رقم الوحدة التعليمية/ــــــــــــــــــــــ    عنوان: يميمدرس المقرر التعل

  ــــــــــــــــــــــ): اختياري(اسم المشارك 
  ــــــــــــــ: التاريخ

  .  المسح يرجى أخذ الوقت الكافي الكمال جميع أقسام هذا.  تجدون أدناه سلسلة من األسئلة المتعلقة بالدورة التدريبية: تعليمات
  رأيكم بالوحدة التعليمية

  .يرجى وضع اشارة مقابل الجواب األكثر تعبيرا عن رأيكم
 أوافق بشدة  |أوافق |أعارض نوعا ما  |أعارض  |أعارض بشدة  

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١  أوافق بشدة= ٥أعارض بشدة؛ والمقياس =  ١المقياس 
      .جيدة التنظيمالمعلومات المقدمة كانت   -١
      .مثيرة لالهتمام للغاية كانتالنشاطات التدريبية  كانت  -٢
      .على أدائي في العمل منطبقةكانت المقدمة المعلومات   -٣
      .تم تحقيق األهداف المبتغاة من وراء هذه الدورة  -٤
      .مدرس هذا المقرر التعليميالسهل فهم  من كان  -٥

 العناصر الفنية
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أوافق بشدة= ٥دة؛ والمقياس أعارض بش=  ١المقياس 

      .المعلومات العائدة لهذا المقرر التعليمي سهلة الفهمكانت   -٦
      .المصطلحات المستخدمة قابلة للفهمكانت   -٧
      .المواد البصرية قابلة للفهمكانت   -٨
      .العمل االختباري والتمارين الخطية مناسبة للمقرر التعليميكان   -٩

       .مل طوال مدة الدورةااالرتياح الش تقانعكس اختبار اإل  -١٠
      المسائل العملية

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أوافق بشدة= ٥أعارض بشدة؛ والمقياس =  ١المقياس 
      .احتجت في أثناء الدورة إلى مساعدة من المدرس  -١١
      .احتجت إلى مساعدة من متدربين آخرين  -١٢

  ضافيةمعلومات إ
 _____:ال ____:نعم     هل وجت االشتراك بهذه الدور أمرا صعبا؟  -١٣

  .لسببا إيضاحيرجى   
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 
  _____:ال ____:نعم     بهذه الدورة؟ لمشاركةهل تمتعت با  -١٤

  همعدتع أو إيضاح سبب التميرجى   
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
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 _____:ال ____:نعم     و قيمة؟هل كان أي جزء من المقرر التعليمي غير مفيد أو غير ذ  -١٥
 .يرجى تفسير لماذا كان ذلك أو لم يكن 
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 
 في هذا المقرر التعليمي؟برأيكم كثر قيمة األما   -١٦

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 
  ما االقتراحات اإلضافية أو التعليقات التي تقدمها من أجل التحسين؟  -١٧

 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

  ـ انتهـى ـ






