منظمة الطيران المدني الدولي

نشرة الكترونية
لمعمم فقط

3125/23/35

EB 2014/73

تحديث برنامج ترينير المتقدم

استطاع برنامج ترينير المتقدم الذي أنشئ في عام  3121أن يتوسع بنجاح ليصبح شبكة تعاونية عالمية
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لمؤسسات التدريب في مجال الطيران والشركاء في قطاع الطيران (المرفق (أ)) .وىذا البرنامج ىو بمثابة دعم ّقيم من االيكاو
إلى الدول األعضاء وقطاع الطيران من خالل تنفيذ قواعد قياسية رفيعة المستوى فيما يخص التدريب وبناء القدرات في مجال
الطيران المدني .باإلضافة إلى ذلك ،فيو واحد من األعمدة األساسية التي تستند إلييا سياسة االيكاو لمتدريب في مجال الطيران
المدني التي أصبحت سارية اعتبا ار من  .3125/8/2كما يساعد ىذا البرنامج عمى تنفيذ استراتيجيات تنمية الموارد البشرية
المستدامة وفقا لقرار الجمعية العمومية  ،23-49المرفق (د).
واليدف من ىذا البرنامج ىو ضمان قدرة الدول األعضاء وقطاع الطيران عمى االستفادة من مجموعة من
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المينيين المؤىمين لدعم تطوير النقل الجوي بشكل سميم وآمن ومستدام في جميع أنحاء العالم وبأنجع الطرق من حيث التكاليف.
ويستعين األعضاء في البرنامج بأداتين أساسيتين لتحقيق ىذا اليدف ىما اتباع منيجية عممية تتعمق بتصميم النظم التعميمية الواردة
في دليل تطوير التدريب — منيجية التدريب المستند إلى القدرات ) (Doc 9941من أجل وضع برامج التدريب المنسقة في جميع مجاالت
الطيران المدني ،وكذلك تطبيق نظام لتبادل المعمومات لتنظيم ىذه البرامج وتطبيقيا ،عمى النحو المبين في المرفق (ج).
وبرنامج ترينير المتقدم الذي يديره اآلن مكتب التدريب العالمي عمى الطيران الذي أنشئ حديثا ،تم تعزيز قدراتو
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ويعترف باألعضاء في برنامج ترينير المتقدم
التوجييية.
لجنتو
من
اردة
و
ال
وبالتوجييات
أعضائو
باحتياجات
أفضل
بشكل
لموفاء
ُ
عمى أنيم أكثر الجيات امتثاال ألحكام االيكاو فيما يخص إعداد برامج التدريب وتقديميا .ويجري الحفاظ عمى استم اررية ىذا
البرنامج بفضل آلية تمويل قائمة بذاتيا ونظام لمنح المكافآت لمؤسسات التدريب النشطة التي تضع مجموعات مواد تدريبية
يستخدميا باقي األعضاء في برنامج ترينير المتقدم .باإلضافة إلى ذلك ،أدخمت االيكاو تنقيحات ىامة عمى ىذا البرنامج بإدماج
فئات جديدة من األعضاء والدورات التدريبية ،ستصبح سارية اعتبا ار من  ،3126/5/2ومن خالل تطوير مختمف األدوات المتاحة
لألعضاء اعتمادا عمى نظام اإلدارة اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم ،وىو نظام يتكون من سمسمة من التطبيقات اإللكترونية
والفعالة والمتاحة باستمرار .وترد في المرفق (ب) قائمة حديثة عن المزايا والشروط التي ينطوي عمييا ىذا البرنامج.
وتشجع االيكاو الدول عمى االستفادة من الشبكة العالمية ليذا البرنامج وكذا الدورات التدريبية التي يقدميا
-5
األعضاء فيو لتعزيز بناء القدرات وخطط ا لتدريب لدييا .ويساعد ىذا البرنامج أيضا عمى دعم بناء القدرات بالنسبة لمؤسسات
التدريب بتقديم دورات لتأىيل األفرقة التعميمية ،مثل واضعي الدورات التدريبية والمعممين ومديري التدريب .ويمكن االطالع عمى
المعمومات المفصمة في دليل عمميات برنامج ترينير المتقدم المتاح عمى موقع برنامج ترينير المتقدم عمى العنوان التالي
.www.icao.int/trainairplus
وتحل ىذه النشرة اإللكترونية محل النشرة اإللكترونية رقم  EB 2010/45المؤرخة في  3121/21/7بشأن
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برنامج ترينير المتقدم.
المرفقات:

(أ) — وصف وتحديث برنامج ترينيرالمتقدم
(ب) — شبكة األعضاء في برنامج ترينيرالمتقدم
(ج) — جدول دورات االيكاو المنسقة

صدرت بموجب سمطة األمين العام

E-mail: trainairplus@icao.int
www.icao.int

+1 514-954-8219, ext. 8171
+1 514-954-5239

Tel.:
Fax:

999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7

المرفق (أ) بالنشرة اإللكترونية رقم
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العضوية

EB 2014/73

وصف وتحديث برنامج ترينير المتقدم

برنامج ترينير المتقدم مفتوح لجميع المؤسسات والمشغمين في مجال التدريب ،شريطة أن يحظوا باعتراف أو
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موافقة حكوماتيم .وفيما يمي الفئات الخمس لألعضاء في ىذه الشبكة:
أ)

األعضاء المشاركون :مؤسسات التدريب التي اجتازت التقييم الميداني بنجاح .ولكي يصبح المرشحون
الجدد أعضاء مشاركين في برنامج ترينير المتقدم يجب عمييم ملء طمبات العضوية عمى شبكة
اإلنترنت واالجتياز بنجاح التقييم الذاتي المتعمق ببرنامج ترينير المتقدم ،الذي يجريو موظف مؤىل تابع
لاليكاو مسؤول عن التقييم ،من أجل تحديد مدى امتثال مقدم الطمب لممعايير المنصوص عمييا في
المبادئ التوجييية لعمميات التقييم لبرنامج ترينير المتقدم وأسئمة بروتوكول ىذا البرنامج ،وذلك استنادا
إلى الممحق األول – إجازة العاممين باتفاقية شيكاغو ووثيقة االيكاو اعتماد مؤسسات التدريب

ب)

األعضاء كاممو العضوية :األعضاء في نظام ترينير المتقدم الذين أعدوا مجموعات المواد التدريبية
الموحدة .أما مراكز التدريب التي ترغب في تحسين وتنسيق التدريب عمى أساس الكفاءة داخل
مؤسساتيا فيجب أن تعد مجموعة مواد تدريبية موحدة ،تشمل توفير التدريب أثناء العمل إلى واضعي
الدورات التدريبية لدييا ،والتي يجرييا موظف مؤىل تابع لاليكاو مسؤول عن االعتماد .وبمجرد اعتماد
مجموعة المواد التدريبية الموحدة من جانب االيكاو يحصل مقدم الطمب عمى مركز العضوية في
برنامج ترينير المتقدم.

)(Doc 9841

ج)

مراكز االمتياز اإلقميمية التابعة لاليكاو :األعضاء كاممو العضوية الرواد في برنامج ترينير المتقدم
داخل أقاليميم والذين يمكنيم وضع دورات تدريبية تابعة لاليكاو باالستناد إلى أحكام االيكاو (المالحق
والمبادئ التوجييية) .وتتيح ىذه الفئة من العضوية مزيدا من الشراكة مع االيكاو فيما يخص إعداد
مجموعات المواد التدريبية لاليكاو )( (ITPمجموعة المواد التدريبية التابعة لاليكاو – انظر المرفق
(ج)) .وسيعمل مكتب التدريب العالمي عمى الطيران عمى تقييم مراكز االمتياز اإلقميمية في مجال
التدريب التابع لاليكاو ،وذلك وفقا لمعايير رفيعة المستوى ترد في النشرة اإللكترونية رقم EB/2014/22
المؤرخة في  .4112/5/11أما مؤسسات التدريب التي تمتثل ليذه الشروط ولشروط أخرى ،مثل
التوزيع اإلقميمي ،فسُيعترف بيا عمى أنيا مراكز االمتياز اإلقميمية في مجال التدريب التابع لاليكاو.
األعضاء من المؤسسات :المؤسسات في قطاع الطيران التي ترغب في المشاركة في مختمف أنشطة
برنامج ترينير المتقدم ولدييا اتصال بأعضاء الشبكة .ويمكن أن تساىم إحدى الشركات ،بوصفيا
عضوا من ىذه المؤسسات ،في البرنامج بإتاحة المعارف أو الموارد أو األدوات الالزمة والمتاحة بشكل
ثنائي أو بالنسبة لمشبكة ،مثل الخبرة في الموضوع ،وكذلك من خالل وضع مجموعات مواد تدريبية
عمى النحو الوارد في المرفقين (ب) و(ج).

ه)

األعضاء المنتسبون :ىم مشغمو الطيران (شركات الطيران ،ومشغمو المطارات ،ووكاالت المناولة
األرضية ،ومقدمو الخدمات وغيرىم) الذين ال يشغمون مرك از لمتدريب ويرغبون في االستفادة من
مجموعات االيكاو التدريبية المنسقة ،وكذلك االستفادة من خبرة ومساعدة االيكاو في مجال التدريب.
ويمكن لألعضاء المنتسبين االستفادة من مجموعة واسعة من عروض التدريب التي تتيحيا شبكة
برنامج ترينير المتقدم ،مثل القدرة عمى استضافة مجموعات المواد التدريبية التي تعترف بيا االيكاو.

د)
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منهجية إعداد الدورات التدريبية

ينص قرار الجمعية العمومية  ،14-83المرفق (د) وكذلك سياسات االيكاو لمتدريب في مجال الطيران المدني
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عمى اتباع منيجية تصميم النظم التعميمية ونيج يقوم عمى الكفاءة فيما يخص وضع دورات تدريبية في مجال الطيران .ويدعم
برنامج ترينير المتقدم األعضاء فيو لتطبيق منيجية تصميم النظم التعميمية لتحديد أي فئة من الفئات األربع لمدورات التي
تعتمدىا االيكاو ،وذلك عمى النحو المبين في المرفق (ج) .باإلضافة إلى ذلك ،وإلعداد مجموعات مواد تدريبية الموحدة البد من
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اتباع منيجية محددة لتطوير التدريب والتي ترد في وثيقة االيكاو دليل تطوير التدريب — منيجية التدريب المستند إلى القدرات

).(Doc 9941
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نظام تبادل المعمومات عمى المستوى الدولي

تشكل مجموعات المواد التدريبية الموحدة العنصر األساسي في آليات تبادل المعمومات في برنامج ترينير
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المتقدم ،وذلك لتعزيز توحيد وخفض تكاليف التدريب عمى المستويين الفني والتشغيمي .ويمكن لألعضاء في ىذا البرنامج شراء
وتطبيق مجموعات المواد التدريبية الموحدة التي ىي في حوزة األعضاء اآلخرين .ويحصل ُمالك مجموعات المواد التدريبية
الموحدة عمى مكافآت مالية كل مرة تُستخدم فييا مجموعات المواد التدريبية الموحدة لدييم .ونظ ار ألن األمر يتعمق بنيج موحد
بين جميع األعضاء ،يمكن لمجموعة من مجموعات المواد التدريبية الموحدة التي تعدىا إحدى مؤسسات التدريب أن تستخدميا
مؤسسة أخرى مع إدخال تعديالت طفيفة .وتعمل االيكاو عمى تيسير تبادل مجموعات المواد التدريبية الموحدة باستخدام نظام
اإلدارة اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم.
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الدورات التدريبية التي تعترف بها االيكاو

4-2

وفيما يمي المواد التدريبية التي تحظى باعتراف االيكاو:

حافظة االيكاو لممجموعات التدريبية تتولى إعدادىا االيكاو أو األعضاء في برنامج ترينير المتقدم أو الشركاء.
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وتتألف المجموعة التدريبية الموحدة من مواد تدريبية تم إعدادىا حسب منيجية تقوم عمى الكفاءة ،استنادا إلى وثيقة االيكاو
 ،Doc 9941أو ما يعادليا من منيجيات تصميم النظم التعميمية .وتتضمن كل مجموعة من مجموعات المواد التدريبية موادا
تعميمية يحتاجيا المتدربون والمدربون .ويتضمن المرفقان ب) و ج) تفاصيل عن إعداد جميع مجموعات المواد التدريبية
وتقديميا واستضافتيا.
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أ)

مجموعة المواد التدريبية التابعة لاليكاو ) :(ITPمجموعة مواد تدريبية تعدىا االيكاو أو أحد مراكز
االمتياز اإلقميمية في مجال التدريب التابعة لاليكاو ،وذلك بالتعاون مع االيكاو ،وذلك لموفاء
باحتياجات وتحقيق أىداف محددة؛

ب)

مجموعة المواد التدريبية الموحدة ) :(STPمجموعة مواد تدريبية تعدىا االيكاو ،أو عضو من
األعضاء كاممو العضوية في برنامج ترينير المتقدم أو عضو مشارك بالنسبة لمجموعتو التدريبية
الموحدة األولي ،وذلك وفقا لوثيقة االيكاو ()Doc 9941؛

ج)

مجموعة المواد التدريبية المطابقة لمعايير االيكاو ) :(CTPمجموعة مواد تدريبية يعدىا العضو
المشارك في برنامج ترينير المتقدم أو العضو كامل العضوية أو العضو من المؤسسات أو أحد مراكز
االمتياز اإلقميمية في مجال التدريب التابعة لاليكاو ،وتحظي باعتراف االيكاو باعتبارىا تمتثل لمقواعد
والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية الصادرة عن االيكاو.

د)

مجموعة المواد التدريبية إلقامة الشراكات ) :(PTPمجموعة مواد تدريبية يجري إعدادىا في إطار
اتفاق تعاون و/أو شراكة ُمبرم مع الفرع التدريبي لمعضو من المؤسسات أو أحد الشركاء في قطاع
الطيران .وسيتم إعداد ىذه المجموعات أو السعي لمحصول عمييا عندما يتبين أن األنشطة التدريبية
تستوفي المعايير التالية:

()1
()4
()8
()2

تمتثل بالكامل لمقواعد والتوصيات الدولية والسياسات الصادرة عن االيكاو؛
تساعد عمى تحقيق أىداف برنامج االيكاو لمتدريب في مجال الطيران؛
تكمـ ـل أنشطة االيكاو لمتدريب في مجال الطيران؛
تقدم مساىمات قيمة ألوساط الطيران.

طمب اال نضمام إلى برنامج ترينير المتقدم

يمكن أن تستخدم مؤسسات التدريب أو الشركاء في قطاع الطيران الرابط التالي لملء طمبات العضوية عمى
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شبكة االنترنت ،trainairplus@icao.int :وينبغي أن توجو جميع االستفسارات إلى العنوان اإللكتروني التالي
.www.icao.int/trainairplus
————————

المرفق (ب)

بالنشرة اإللكترونية رقم EB 2014/73

شبكة األعضاء في برنامج ترينير المتقدم
العضو المنتسب

مقدمو الطمبات

مؤسسة التدريب الحكومية
مؤسسة التدريب من القطاع الخاص
مؤسسة قطاع الطيران
المشغل أو مقدم خدمات المالحة الجوية أو أي هيئة
تشغيمية أخرى ال تمتمك أو تشغل مرك از لمتدريب

رسوم الطمبات وعمميات التقييم (بالدوالر األمريكي)

القطاع الحكومي
القطاع الخاص

رسوم إعادة التقييم (بالدوالر األمريكي)

القطاع الحكومي
القطاع الخاص

رسوم العضوية السنوية (بالدوالر األمريكي)

القطاع الحكومي
القطاع الخاص

X
X

X
X

X
X
X

X

الشروط

إجراء التقييم واعادة التقييم مرة كل ثالث سنوات
سداد الرسوم السنوية
استخدام مجموعات المواد التدريبية الموحدة مرة واحدة
في السنة عمى األقل
إعداد مجموعة من مجموعات المواد التدريبية الموحدة
إعداد مجموعة من مجموعات المواد التدريبية التابعة
لاليكاو في السنة
المزايا
المساعدة الفنية الالزمة إلعداد مجموعات المواد
التدريبية الموحدة
مواصمة االستفادة من نظم اإلدارة اإللكترونية لبرنامج
ترينير المتقدم
توفير الدعم إلنشاء وحدة خاصة بواضعي الدورات
استضافة دورات برنامج ترينير المتقدم
إعداد شهادات بواسطة نظم اإلدارة اإللكترونية لبرنامج
ترينير المتقدم
التسجيل في دليل االيكاو لمتدريب في مجال الطيران
تحقيق اإليرادات بواسطة بيع مجموعات المواد
التدريبية الموحدة إلى األعضاء اآلخرين في برنامج
ترينير المتقدم
إعداد دورات تدريبية مشتركة مع االيكاو
إعداد مجموعات المواد التدريبية المطابقة لمعايير
االيكاو
إعداد مجموعات المواد التدريبية إلقامة الشراكات
إمكانية قيام الفرع التدريبي بإعداد مجموعات المواد
التدريبية المطابقة لمعايير االيكاو
الربط بالموقع اإللكتروني لألعضاء بواسطة الموقع
اإللكتروني لبرنامج ترينير المتقدم
توفير الدعم والخبرة في المجال الفني لتطبيق مجموعة
واسعة من الحمول التدريبية وفقا الحتياجات األعضاء
الرسوم التفضيمية الخاصة بمجموعة كبيرة من الدورات
ومجموعات المواد التدريبية الموحدة التابعة لاليكاو

العضو المشارك

العضو كامل
العضوية

مركز االمتياز
اإلقميمي في مجال
التدريب التابع لاليكاو

العضو من
المؤسسات

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

ال ينطبق
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$9 000
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$9 000
$12 000
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$10 000
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$20 000

$12 000
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$20 000
N/A

$20 000
$20 000

المرفق (ج)

بالنشرة االلكترونية رقم EB 2014/73

جدول مجموعات المواد التدريبية المنسقة لاليكاو
مجموعات المواد التدريبية
الخصائص

مجموعة المواد التدريبية لاليكاو
مجموعة المواد التدريبية لاليكاو

مجموعة المواد التدريبية لاليكاو

مجموعات المواد التدريبية لاليكاو التي
تعدها مراكز االمتياز اإلقميمية في مجال
التدريب التابعة لاليكاو

دورة أعدتها

االيكاو

مراكز االمتياز اإلقميمية في مجال
التدريب التابعة لاليكاو

إطار اإلعداد

العممية الداخمية لاليكاو

منهجية إعداد الدورات

وثيقة االيكاو  Doc 9941أو ما يعادلها

مذكرة التفاهم بين االيكاو ومركز االمتياز
اإلقميمي في مجال التدريب التابع لاليكاو
والمالحق
وثيقة االيكاو  Doc 9941أو ما يعادلها

مصدر المحتويات

القواعد والتوصيات الدولية ،والمواد
اإلرشادية والبرامج لاليكاو

القواعد والتوصيات الدولية والمواد
اإلرشادية والبرامج لاليكاو

الخبراء في الموضوع

خبراء االيكاو المؤهمون في الموضوع

خبراء االيكاو المؤهمون في الموضوع

اعتماد المنهجية
اعتماد محتويات الدورات
االعتماد

موظفو االيكاو المؤهمون المسؤولون
عن االعتماد

المسؤولون الفنيون أو الخبراء في
الموضوع المؤهمون التابعون لاليكاو

االيكاو (مكتب التدريب العالمي عمى
الطيران)

موظفو االيكاو المؤهمون المسؤولون عن
االعتماد
المسؤولون الفنيون أو الخبراء في
الموضوع المؤهمون التابعون لاليكاو

االيكاو (مكتب التدريب العالمي عمى
الطيران)
االيكاو ومراكز االمتياز اإلقميمية في
مجال التدريب التابعة لاليكاو

الجهة المسؤولة )(IP

االيكاو

التنفيذ (يشمل الجدولة ،التسجيل ،تعيين المعممين،
التنسيق ،التشغيل وما إلى ذلك)

االيكاو

مراكز االمتياز اإلقميمية في مجال
التدريب التابعة لاليكاو

تقييم الدورات التدريبية

االيكاو

مراكز االمتياز اإلقميمية في مجال
التدريب التابعة لاليكاو

تبادل الدو ارت التدريبية

االتفاقات الثنائية

االتفاقات الثنائية

الشعارات المبينة عمى الشهادات

شارة االيكاو مشفوعة بشعار برنامج
ترينير المتقدم

الرسوم الخاصة بشراء الدورات

تحددها االيكاو

شعار برنامج ترينير المتقدم لاليكاو
وشعار مراكز االمتياز اإلقميمية في
مجال التدريب التابعة لاليكاو
إطار التعاون مع االيكاو

الرسوم لممشارك الواحد

تحددها االيكاو

االستناد إلى إطار تعاوني مع االيكاو

آلية تقاسم اإليرادات

العممية الداخمية لاليكاو

االستناد إلى إطار تعاوني مع االيكاو
()52/52

مجموعة المواد التدريبية الموحدة
مجموعات المواد التدريبية الموحدة

مجموعة المواد التدريبية الممتثمة لمعايير
االيكاو

الجهة المنتسبة إلى البرامج التدريبية
المطابقة لمعايير االيكاو

مجموعة المواد التدريبية إلقامة
الشراكات

مجموعة المواد التدريبية إلقامة
الشراكات

العضو كامل العضوية (أو العضو
المشارك ،بالنسبة لممجموعة التدريبية
الموحدة األولى) في برنامج ترينير المتقدم

العضو الشريك في برنامج ترينير المتقدم،
والعضو كامل العضوية ،ومركز االمتياز
اإلقميمي في مجال التدريب التابع لاليكاو
والعضو في من المؤسسات

مكتب التدريب العالمي عمى
الطيران والشركاء

دليل عمميات برنامج ترينير المتقدم

دليل عمميات برنامج ترينير المتقدم

الشركة
اتفاق التعاون و/أو ا

وثيقة االيكاو  Doc 9941أو ما يعادلها

وثيقة االيكاو  Doc 9941أو ما
يعادلها

وثيقة االيكاو

Doc 9941

المواد المتعمقة بالجهة المسؤولة عن
مجموعات المواد التدريبية الموحدة
(الموائح ،واإلجراءات)
الخبراء في الموضوع األعضاء في
برنامج ترينير
موظفو االيكاو المؤهمون المسؤولون عن
االعتماد
الجهة المسؤولة عن مجموعات المواد
التدريبية الموحدة

االيكاو (مكتب التدريب العالمي عمى
الطيران)
العضو في برنامج ترينير المتقدم

األعضاء الشركاء أو كاممو العضوية في
برنامج ترينير المتقدم الذين يستخدمون
نظام اإلدارة اإللكترونية لبرنامج ترينير
المتقدم ).(TPeMS
الجهة المسؤولة عن البرامج التدريبية
الموحدة
المشتركة بين األعضاء المشاركين
واألعضاء كاممي العضوية في برنامج
ترينير المتقدم
شعار برنامج ترينير المتقدم لاليكاو
وشعار الجهة المسؤولة عن مجموعات
المواد التدريبية الموحدة
االستناد إلى جدول مكتبة المجموعة
التدريبية الموحدة لبرنامج ترينير المتقدم
تحددها الجهة المسؤولة أو مشتري
مجموعات المواد التدريبية الموحدة
االستناد إلى جدول مكتبة المجموعة
التدريبية الموحدة لبرنامج ترينير المتقدم

المواد التدريبية المتعمقة بالجهة المسؤولة
عن مجموعات المواد التدريبية المطابقة
لمعايير االيكاو فيما يتعمق بالقواعد
والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية
الصادرة عن االيكاو
الخبراء في الموضوع والجهة المسؤولة عن
الدورات التدريبية
موظفو االيكاو المؤهمون المسؤولون عن
االعتماد

المسؤولون الفنيون أو الخبراء في الموضوع
المؤهمون التابعون لاليكاو

االيكاو (مكتب التدريب العالمي عمى
الطيران)
الجهة المسؤولة عن مجموعات المواد
التدريبية المطابقة لمعايير االيكاو

المواد التدريبية المتعمقة بالشركاء
مشفوعة بأحكام اإليكاو
االيكاو و/أو الخبراء في الموضوع
الشركاء
موظفو االيكاو المؤهمون
المسؤولون عن االعتماد
المسؤولون الفنيون أو الخبراء في
الموضوع المؤهمون التابعون
لاليكاو
االستناد إلى إطار تعاوني مع
االيكاو
االيكاو والشركاء

الجهة المسؤولة عن مجموعات المواد
التدريبية المطابقة لمعايير االيكاو

االستناد إلى إطار تعاوني مع
االيكاو

الجهة المسؤولة عن مجموعات المواد
التدريبية المطابقة لمعايير االيكاو

االستناد إلى إطار تعاوني مع
االيكاو

غير المشتركة

غير المشتركة

شعار برنامج ترينير المتقدم لاليكاو وشعار
الجهة المسؤولة عن مجموعات المواد
التدريبية الممثمة لمعايير االيكاو

شعار برنامج ترينير المتقدم لاليكاو
وشعار الشركاء

ال ينطبق

تحدده الجهة المسؤولة عن مجموعات
المواد التدريبية المطابقة لمعايير االيكاو
االستناد إلى إطار تعاوني مع االيكاو

ال ينطبق

االستناد إلى إطار تعاوني مع
االيكاو

االستناد إلى إطار تعاوني مع
االيكاو

