
 

 

البرنامج االحترافي لتأهيل   عن إطالق أكاديمية األمير سلطان لعلوم الطيرانتعلن 
 خالل الفترة القادمة  المالحين الجويين

 
 

الطيران  أعلنت  م:2021نوفمبر    17دبي،   لعلوم  سلطان  األمير  لتأهيل    عن  أكاديمية  االحترافي  البرنامج 
والجويي  المالحين القادمة  على  عزمهان  الفترة  خالل  القبول  باب  من  ،   فتح  متنوعة  باقة  الدورات    والمتضمن 

النظرية   في   والتطبيقية التدريبية  جوي  كمالحٍ  للعمل  الخريجين  تؤهل  من    جميع   التي  وذلك  الطيران،  شركات 
خالل الربع األول    البرنامج ينطلقإذ (، https://psaa.com.saكاديمية على شبكة اإلنترنت )األ خالل موقع  

 م.  2022العام القادم  من
 

أو البكالوريوس من جامعة  وتتضمن شروط القبول في هذا البرنامج حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة  
البدنية عاماً    ( 20)وأن ال يقل عمر المتقدم عن    ، معتمدة في المملكة العربية السعودية   مع اجتياز معايير اللياقة 

 االختبارات الخاصة باللغة اإلنجليزية والمقابلة الشخصية والفحص الطبي. و
 

( البرنامج على  ت  438ويحتوي  تدريبية  أكاد( ساعة  لعلوم الطيرانعقد في  األمير سلطان  تأهيل  يمية  ، وتتضّمن 
المتميزة   الخدمة  تقديم  في  المتبعة  الطرق  وكذلك  الجوية  الخدمة  مجال  في  متخصصة  برامج  في  المتدربين 

الدولية    للمسافرين بالمصطلحات  اإللمام  جانب  إلى  للخدمة،  المخصصة  باألدوات  الطائرة  بمجال    المتعلقةفي 
 القوانين واألنظمة الخاصة بالخدمة الجوية والعمليات التشغيلية.  الطيران والتعرف على

 
كاديمية األمير سلطان لعلوم الطيران "نواصل مسيرتنا في دعم  أل  الرئيس التنفيذيوأكد الكابتن إسماعيل الكشي، 

  انطالق ، يأتي  المرتكزوتطوير مختلف مسارات التعليم والتدريب في أكاديمية األمير سلطان للطيران. ومن هذا  
.  متسارعة تعافيالبرامج الخاص بتدريب طواقم الطائرات في هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع الطيران وتيرة  

ارتفاع الطلب في قطاع السفر الجوي من خالل توفير مجموعة واسعة من الخيارات لكافة   واكبواليوم، نحن ن
 الراغبين في ممارسة مهنة ما في مجال الطيران". 

  
الطيران،   شركات  في  بالعمل  المهتمين  مختلف  وتأهل  تدريب  إلى  األكاديمية  "تسعى  الكشي  الكابتن  وأضاف 

 ". للوصول إلى مرحلة التعافيونبذل جهودنا لمساندة قطاع الطيران، 
 
المتدربو تدريبهم    األهم جانب  ال ن  ويتلقى  يتعلق بالسالمة من خالل  الجوي وهو ما  أولويات عمل المالح  ضمن 

الطارئة   الحاالت  مختلف  معها ومع  التعامل  وكيفية  الطائرة  في  الجوية  السالمة  أدوات  استخدام  وتأهيلهم على 
و الطيران  أثناء  األمراض  من  الوقاية  وكيفية  الطبية  واالحتياطات  األولية  اإلسعافات  دورة  من وكذلك  غيرها 

 الدورات والبرامج التي تم اختيارها من قبل متخصصين في الخدمة الجوية. 
 

البرنامج يحصل الخريجون على   شهادة إتمام الدورة من أكاديمية األمير سلطان لعلوم الطيران تؤهلهم  وبنهاية 
ة من جمعية القلب  وكذلك شهادة أخرى في مجال اإلسعافات األوليللعمل في أي شركة طيران كمالحين جويين،  

 األمريكية. 
 
 

### 
 

 نبذة عن أكاديمية األمير سلطان للطيران 

https://psaa.com.sa/


 

( هي وحدة أعمال استراتيجية تابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وتعد المركز الوحيد للتدريب المتقدم PSAAأكاديمية األمير سلطان للطيران )

السعودية. توفر األكاديمية أنشطة التدريب في كافة مجاالت قطاع الطيران، ويشمل ذلك الطيران، وتقديم الخدمات أثناء في مجال الطيران في المملكة العربية 

ن المجاالت الرحالت، وسالمة الرحالت، وصيانة الطائرات، واللغة اإلنجليزية، والعمليات األرضية، وخدمة العمالء، ودورات إدارة الطيران، وغيرها م

يران في  فر توفر األكاديمية التدريب االحترافي عالي الجودة حسب اللوائح والمعايير المحلية والعالمية ومعايير السالمة التي تطبها شركات الطاألخرى. وتو

امج التدريب المعتمدة من المنطقة والعالم، كما تعد األكاديمية شريكاً لـ "إياتا" في مجال التدريب بالمنطقة، ومركزاً معتمداً للتدريب، حيث تقدم دورات وبر

 إياتا التي تنتهي بالحصول على شهادات.

 


