الشـــركات العاملة في مجال الطيران في
المملكة العربية السعودية
إعداد  :نواف بن محمد
يسعدني أن اقدم لكم ملف يحتوي على كافة بيانات شركات الطيران السعودية والمختصة في
مجال الطيران في السعودية والتي تساعدكم للوصول الى اهدافكم والحصول على المعلومات
الالزمة من الجهة المعنية و روابط التوظيف بشكل كامل هذا الملف بمجهود شخصي – قد
يحتوي على معلومات ناقصة أو خاطئة – حيث تم ايجاده عبر محركات البحث باالنترنت
وكذلك حسب خبرتي بالمجال  ,,واتمنى عدم مصادرة مجهودي في العمل  ,,الملف غير قابل
للبيع بل تم صياغته لوجهه هللا تعالى .

نبذة عن ُمعد الملف
نواف بن محمد  ,,ناشط في مجال التواصل اإلجتماعي  ,,متخصص في مجال الطيران بشكل عام  ,,أقدم
لمتابعيني وبشكل كامل جميع أخبار وأنشطة الطيران  ,,وشروحات هندسية في مجال الطيران  ,,وتحليالت
حوادث الطائرات  ,,ومستشار في مجال الصيانة والتطوير وفحص الطائرات وإدارة وتنفيذ مهام الصيانات
والفحص المبدائي عند الشراء وجميع ما يتعلق بأنظمة هيئة الطيران المدني عبر ( مكتب وشركة إستشارية
معتمدة لدى هيئة الطيران السعودي ) ومقدم برامج على اليوتيوب .
-

مهندس طائرات واخصائي سالمة جوية .

للتواصل
للتواصل المباشر الي استفسارات او لمشرو إنشاء وتطوير حظائر الطائرات او للتعاقدات واالعالنات
والمحاضرات العامة او لالستفسارات بشكل عام  ,,ارجو التواصل عبر إحدى وسائل التواصل اإلجتماعي
أدناه  ..ويشرفني الرد عليكم في اقرب وقت ممكن .
-

@nawaf_nahas1 :
تويتر
سناب شات Avgeeksa :
اإليميل avgeeksa@gmail.com :
إنستقرام @nawaf_nahas1 :
يوتيوب Avgeeksa :

شركات ومنظمي النقل اجلوي
السعودي
هي الهيئات والمنظمات والشركات العاملة في تنظيم حركة المالحة الجوية السعودية
والمختصة بإدارة الطيران وإدارة االجواء وكل ما يخص تأسيس وبناء وتشغيل وتصريح
الشركات واالفراد العاملين في الشركات السعودية وكتابة وتحرير االنظمة والقوانين
والتشريعات واالجراءات الخاصة بالطيران وهي شركات شبه حكومية

أوال ً  :الهيئة العامة للطيران المدني

هي ال ُمشر والمنظم لصناعة النقل في المملكة العربية السعودية و تطوير النقل الجوي ,
وتطبيق االنظمة والالوئح واالجراءات الكفيلة بسالمة النقل الجوي وتطبيق معايير السالمة
الدولية  ,وإدارة وتشغيل واالشراف على المطارات السعودية الدولية واالقليمية
الموقع اإللكتروني
https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home
التقديم للوظائف الكترونيا ً عبر الموقع وايميل التوظيف
career@gaca.gov.sa

ثانيا ً  :مكتب تحقيقات الطيران السعودي

وهو مختص بإجراء تحقيقات السالمة وتطويرها عبر تحقيقات مستقلة وتعزيز نظام البالغات
وتوصيات السالمة ويكون المكتب متواجد ومتابع لجميع احداث سالمة الطيران دوليا ً وبحث
اخر المستجدات في التحقيقات وتطبيقها في السعودية
الموقع االلكتروني
https://www.aib.gov.sa/en-us/Pages/default.aspx#
التقديم للوظائف عبر الموقع
https://www.aib.gov.sa/en-us/Pages/Vacancies.aspx

ثالثا ً  :شركة خدمات المالحة الجوية السعودية

هي الشركة المخصصة الدارة االجواء والمالحة السعودية وتطبيق معايير االستفادة
االقتصادية من االجواء والمطارات والتشغيل لالجواء عبر االبراج المنتشرة في جميع مطارات
المملكة وتوجيه المالحة الجوية وكذلك تطبيق معايير السالمة للمالحة الجوية ومراقبة
المالحة الجوية وحركة الطائرات على االرض وفي الجو  ,وتطبيق معايير دولية في اجهزة
المالحة االرضية في المطارات  ,بإختصار هي الشركة المسؤولة عن حركة الطائرات في الجو
واالرض وتقدم شركة خدمات المالحة الجوية دبلومات لموظفيها في المالحة الجوية
الموقع االلكتروني
https://www.sans.com.sa/Arabic
التوظيف عبر التقديم االكترونيا ً
https://careers.sans.com.sa/ar/

رابعا ً  :شركة الطيران الخاص السعودي المحدودة Private Air Saudi Arabia :

وهي الشركة السعودية للطيران الخاص ومشغله من قبل شركة اسياد القابضة  ,,ومهامها
إدارة وتشغيل صاالت الطيران الخاص في المطارات السعودية في جده والرياض والدمام
موقعهم االلكتروني لم يعمل بعد
http://www.privatairterminal.com/
موقع شركة اسياد القابضة
http://asyadgroup.com/aviation/

ال يوجد لها اي وجود على مواقع التواصل االجتماعي – ماعدا لينكدإن
https://www.linkedin.com/company/privat-airterminals/?originalSubdomain=ae

الشركات املشغلة للمطارات
وهي الشركات التي فازت بعقود تشغيل للمطارات السعودية حيث تعمل هذه الشركات على
تنظيم العمل في المطار مع إتبا انظمة واجراءات السالمة الصادرة من هيئة الطيران المدني
وهي مختصة بكل االنشاءات الموجودة بالمطارات من ارضيات الساحة وكذلك الصاالت
وسيور العفش وكوانترات الركاب واالسواق التابعة للمطارات وتقوم بتأجير هذه المنشآت
لصالح الشركات المشغلة

اوال ً  :شركة مطارات الرياض

الموقع االلكتروني
https://www.riyadhairports.com/ar/
التوظيف
https://www.riyadhairports.com/ar/careers/
https://www.raccareers.sa/ar/

ثانيا ً  :شركة مطارات الدمام

الموقع االلكتروني
https://daco.sa/
التقديم للتوظيف عبر تعبئة المعلومات بالموقع
https://daco.sa/work-with-us/

ثالثا ً  :مطار الملك عبدالعزيز في جده
الغت هيئة الطيران المدني عقد المشرو حيث كانت تدار من قبل شركة شانغي الدولية ,,
وسوف يتم طرح المشرو من جديد قريبا ً ويدار حاليا ً عبر هيئة الطيران المدني

رابعا ً  :شركة طيبة  ,,تاف  TAVالمشغلة لمطار االمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة
المنورة

وهي شركة تركية وقد دخلت بالشراكة مع مجموعة الراجحي الدارة مطار االمير محمد بن
عبدالعزيز بالمدينة المنورة
http://www.tibahairports.com/en-EN/business
لم نجد اي رابط توظيف او اعالن وظائف سابقا ُ لهم

خامسا ً  :شركة الوطنية لخدمات الطيران ( ) NAGS

موقعها مطار الملك عبدالعزيز في جده وتقدم خدمات المناولة االرضية وخدمات الصيانة
للشركات االجنبية
موقع الشركة على االنترنت ال يعمل
http://nags-ksa.com/

موقع الشركة على لينكدإن
https://www.linkedin.com/groups/4719258/

شركات اخلدمات االرضية

هي الشركات التي تقدم الخدمات لناقالت الطيران عبر المناولة االرضية  ,ومنها خدمات
الركاب في الصاالت من إصدار بطائق صعود الطائرة والحجز وانهاء اجراءات الحقائب وكذلك
تحميل وتنزيل الحقائب من الطائرات والتموين و خدمات الطائرات من توفير معدات المساندة
االرضية للطائرة
اوال ُ  :الشركة السعودية للخدمات االرضية

وهي احدى وحدات الخطوط السعودية االستراتيجية وتقدم خدماتها في غالبية مطارات المملكة
العربية السعودية الدولية واالقليمية
الموقع االلكتروني
https://www.saudiags.com/
التوظيف عبر التقديم االلكترونيا ً
https://careers.saudiags.com/ar/
ثانيا ً  :شركة سويس بورت

وهي شركة عالمية تقدم خدمات المناولة االرضية في عدة مطارات حول العالم ومن السعودية
تقدم خدماتها لمطارات الرياض وجده والدمام
الموقع االلكتروني
http://www.swissport.com/index.php?id=4&level=country&continen
tId=1&countryId=240
رابط موقع التوظيف االلكترونيا ً
http://www.swissport.com/careers/join-usapply-now/saudi-arabia/

ثالثا ً  :شركة جت افيشين Jet Aviation

هي شركة عالمية وتقدم خدماتها في كالً من  :جده والمدينة والرياض وينبع  ,,ومن خدماتها
المساندة االرضية وخدمات صيانة الطائرات
الموقع اإللكتروني
http://www.jetaviation.com/
رابط التوظيف
http://www.jetaviation.com/usjobapplication

شركات النقل اجلوي التجاري

أوال ً  :الخطوط الجوية العربية السعودية

هي اكبر ناقل جوي وطني في المملكة العربية السعودية وتخدم تقريبا ً كافة مطارات المملكة
باالضافة الى أكثر من  90وجهه دولية ولديها طائرات عديدة من طرازات مختلفة
https://www.saudia.com/
ولدى الخطوط السعودية برامج مميزه للتوظيف منها وظيفتك بعثتك بالتعاون مع برنامج خادم
الحرمين لالبتعاث الخارجي في عدة اقسام مثل الطيران وهندسة الطيران وفني صيانة
الطائرات ودائما ً ما يتم االعالن عنها بشكل منفرد
ولديها برنامج رواد المستقبل وهو البرنامج االكثر قبوال ً لدى المواطنين حيث يتم فيه تدريب
وتأهيل حديثي التخرج من درجة البكالورويس والماجستير لالنخراط في سوق العمل مع
تأهيلهم تأهيل كامل لقيادة االقسام  ,,وما يميز هذا البرنامج هو تعدد االقسام التي يقبلها مثل
المالية والمحاسبة والتقنية والقانون والموارد البشرية وغيرها
مواقع بوابة التوظيف التابع للخطوط الجوية السعودية
https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobl
ist.ftl
رابط تقديم وظيفتك بعثتك
https://ksp.moe.gov.sa/KSP13/Login

ثانيا ً  :طيران ناس  ,,فالي ناس

وهي ثاني الناقالت الوطنية واكبرها للطيران االقتصادي  ,,ما يميز ناس انها تقدم خدماتها
باسعار منافسة وحاصله على شهادات دولية في خدمات الطيران االقتصادي عالميا ً ويتميز
طيران ناس بدعم الكوادر الوطنية وتدريبها

الموقع االلكتروني
https://www.flynas.com/ar
رابط التوظيف
https://career.flynas.com/
أو عن طريق االيميل
Recruitment@nasaviation.com
CSU@flynas.com

ثالثا ُ  :فالي اديل  ,,طيران أديل

وهي الجناح االقتصادي لشركة الخطوط الجوية السعودية وتتميز اديل بحداثة اسطولها وكذلك
بدايتها القوية والدخول فورا ُ في منافسة مع الشركات المحلية
الموقع االلكتروني
https://www.flyadeal.com/ar/
رابط التوظيف
http://careers.flyadeal.com/ar/

رابعا ً  :السعودية الخليجية

هي شركة طيران محلية ومقرها الدمام وتقدم خدماتها بشكل محتلف حيث تقدم خدمة مميزة
لعمالئها وتحدد وجهاتها بكل عناية
http://www.saudigulfairlines.com/ar/home
للتقديم  :لديهم طريقة عدم االعالن عن اي وظائف شاغرة بشكل مستمر ولكن يمكنكم ارسال
سيرتكم الذاتية مباشرة على االيميل وسوف يتواصلون معكم عند الحاجة لخدماتكم
careers@saudigulfairlines.com

خامسا ً  :نسما للطيران

هي شركة طيران اقتصادية سعودية وهي تعتبر االخت الشقيقة لشركة نسما للطيران المصرية
وتعود ملكيتها الى شركة نسما القابضة  ,,وتملك ثالث طائرات في اسطولها وهناك اخبار غير
مؤكدة عن توقف خدماتها في السعودية بشكل كامل  ,,ولكن ال يوجد اعالن رسمي
موقع الشركة
https://www.nesmaairlines.com/ar/home
رابط التوظيف
https://careers.nesma.com/ar/
المالحظ تم ازالة وظائف نسما للطيران واالبقاء على بقية شركات نسما القابضة

شركات الطريان اخلاص والطريان العارض
واالسعاف اجلوي واهلالل االمحر والقوات اجلوية
وهي شركات تقدم خدماتها لكبار الشخصيات ورؤساء الشركات التنفيذين في نقلهم من جهة
الى اخرى عبر طائرات خاصة وهي تعتبر الخدمات الراقية ومطلب رئيسي لكبار الشخصيات
ورجال االعمال وكذلك ناقالت االسعاف الجوي والشركات المتعاقدة مع القوات الجوية
اوالً :االسطول الملكي السعودي

هي شركة تعود جذورها الى الخطوط السعودية  ,,وهي تقدم خدماتها لخادم الحرمين الشرفين
وولي عهده وكبار االسرة الملكية فقط وتدير هذا االسطول طائرات خاصة مستثمره من قبل
وزارة المالية السعودية وصندوق االستثمارات العامة ولها إدارتها الخاصة وموظفيها
توظيفها يكون عن طريق نقل موظفي الخطوط السعودية لها وال يوجد موقع االلكتروني محدد
لالسطول الملكي
ثانيا ً  :سكاي برايم للخدمات الجوية

هي شركة سعودية خالصة ومقرها الرياض تابعة لصندوق االستثمارات العامة السعودية
وتمتلك اكبر اسطول طيران خاص بالشرق االوسط وتتميز بتنو اسطولها وتقديم خدماتها
لكبار الشخصيات
موقعها االكتروني
https://www.skyprimeav.com/en/home
التقديم االلكتروني للتوظيف
https://www.skyprimeav.com/en/apply-job
أو عن طريق البريد االلكتروني
info@skyprimeav.com
recruitment@skyprimeav.com

ثالثا ً  :شركة نجم الفا لخدمات الطيران ( الفاستار لخدمات الطيران )

وهي شركة سعودية مقرها الرياض وتقدم خدمات نقل كبار الشخصيات وكذلك خدمات
االسعاف الجوي الخاص
موقعها االلكتروني
https://www.alphastarav.com/en/Default.aspx
التوظيف
https://www.alphastarav.com/en/ApplyJob.aspx
أو عن طريق ارسال السيرة الذاتية لاليميل
recruitment@alphastarav.com

رابعا ً  :شركة آفاق الطيران aviation horizons

وهي شركة مقرها جده ومخصصة الدارة الطيران وتشغيله وإعداد مخطط الرحالت للشركات
الخاصة  ,وبيع وشراء الطائرات  ,والتدريب والدعم والتمويل
موقعها االلكتروني ( موجود ولم يعمل االن )
http://www.aviation-horizons.com/
اليوجد اي رابط توظيف لها عبر االنترنت ولكن يوجد لهم حساب في لينكدإن
https://www.linkedin.com/company/aviation-horizons-ltd-/

خامسا ً  :هيا للطيران ( فالي هيا )

هي شركة مقرها الرياض ومختصة بمجال تأجير وإدارة الطائرات  ,,والخدمات المساندة ,,
الموقع االلكتروني
http://www.flyhaya.com/ar/

سادسا ً  :شركة رابط الطيران ( ) Aviation Link

مقرها جده وهي شركة مشغلة للطائرات الخاصة وإدارة الطيران
موقعها االلكتروني
http://www.aviationlink.aero
رابط التوظيف
http://www.aviationlink.aero/job.html

سابعا ُ  :طيران أرامكو

تمتلك شركة ارامكو السعودية اسطولها من الطائرات المدنية و المروحية الدارة الطيران
وكذلك نقل الموظفين ما بين المدن السعودية بشكل منتظم ولديها صالتها الخاصة في مطار
الملك فهد الدولي بالدمام  ,,وبمكن التقديم للتوظيف عن طريق االستقبال بالصالة
لم اجد موقع محدد للتوظيف عبر االنترنت وقد يكون التقديم عبر موقع ارامكو الرسمي
https://www.saudiaramco.com/ar

ثامنا ً  :ناس جت

وهو الجناح الخاص من شركة ناس  ,,ويهتم بإدارة الطيران العارض وخدمات كبار
الشخصيات
الموقع االلكتروني
http://www.nasjet.com.sa/
التوظيف عبر موقع لينكدإن
https://www.linkedin.com/company/nasjet/jobs/

تاسعا ً  :اإلخالء الطبي السعودي

وهي شركة متفرعة من الخدمات الطبية للقوات المسلحة وتقدم خدمات نقل المرضى حول
العالم
ايميل التوظيف على وظائف قائد طائرة
pilot-recruitment@medevac.med.sa
ايميل توظيف قسم الصيانة والسالمة
maintenance-recruitment@medevac.med.sa
الوظائف االخرى
HR@medevac.med.sa
ايميل التوظيف
admin-recruitment@medevac.med.sa

عاشرا ً  :طيران الهالل االحمر

هيئة الهالل االحمر السعودي تمتلك عدة طائرات مروحية تقوم بعملية نقل المصابين
والمرضى
التوظيف عن طريق التقديم مباشرة لهيئة الهالل االحمر
https://jobs.srca.org.sa/

أحد عشر  :القوات الجوية الملكية السعودية RSAF

وهي إدارة القوات الملكية السعودية  ,وتقدم خدمات إدارة وصيانة الطائرات الحربية والمقاتلة
وطائرات التزويد بالوقود عبر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية
الموقع االلكتروني
https://www.mod.gov.sa/Sectors/Rsaf/Pages/default.aspx

الشركات العاملة مبجال إدارة وتشغيل وخدمات
الطريان
اوال ً  :مؤسسة التطور الخاص لخدمات الطيران

موقعها في جده وتقدم خدمات وادارة وتشغيل الطيران
الموقع االلكتروني
http://asas-aviation.com/ar/arabic.html
االيميل
info@asas-aviation.com
ثانيا ً  :جت الشرق االوسط

مقرها جده  ,,وتعمل بإدارة الطيران والطائرات الخاصة
موقعها االلكتروني ال يعمل وقد تكون توقفت عن العمل
Tel : 00 966 2 - 606 0031
ثالثا ً  :شركة نكسس لخدمات الطيران Nexus

وهي اكبر الشركات المشغلة واكثرهم فعالية لما تتميز به من تواجد على مستوى العالم
الموقع االلكتروني
https://nexus.aero/
رابط التوظيف
https://nexus.aero/careers.php

شركات صناعة وصيانة الطائرات
وهي الشركات التي يكمن نشاطها في صناعة وهندسة وصيانة الطائرات

أوال ً  :السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي ) SAEI

وهي احدى وحدات الخطوط الجوية السعودية االستراتيجية ومقرها الرئيسي في جده وهي
مؤهلة ومجهزة بعدة حظائر و ورش صيانة الطائرات الى مرحلة الصيانة الثقيلة وكذلك بها
عدة ورش النظمة الطائرات وكذلك مركز توضيب للمحركات
الموقع االلكتروني
http://www.saei.aero/Pages/Home.aspx
للتقديم على الوظائف
Jobs@SAEI.aero
للراغبين بالعمل في التدريب الصيفي لطالب الجامعات والتخصصات التقنية والهندسية
traininginfo@saei.aero

ثانيا ً  :شركة السالم لصناعة الطيران

وهي احدى شركات برنامج التوازن االقتصادي  ,,وتقوم بعمل صيانات ثقيلة على الطائرات
التجارية والطائرات الحربية عبر عقود متنوعة مع وزارة الدفا والقوات الجوية ومقرها في
الرياض مطار الملك خالد الدولي
موقع الشركة
http://www.alsalam.aero/
رابط التوظيف
http://careers.alsalam.aero/ar/jobs.php

ثالثا ً  :الشرق االوسط لصيانة محركات الطائرات

ومقرها في الرياض  ,,وهي إحدى شركات صندوق االستثمارات العامة وقد تم دمجها مؤخرا ً
الى شركة الصناعات العسكرية  ,,ومن مهام الشرق االوسط هو اعادة تأهيل محركات
المقاتالت الحربية
موقع الشركة
http://www.mepcsa.com/arabic/
رابط التوظيف والتقديم على الوظائف المتاحة
http://careers.mepcsa.com/ar/index.php

رابعا ً  :الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني – تقنية

هي شركة مملوكة لصندوق االستثمارات العامة مختصة بصناعة الطيران وقد بدأت بصناعة
طائرة واحدة بالشراكة مع شركات بولندية وكذلك مهتمه في مجال الطائرات بدون طيار
وتطويرها
الموقع االلكتروني
https://taqnia.com/en/
رابط التقديم عن طريق الموقع االلكتروني
http://career.taqnia.com/

خامسا ً  :ايرباص الشرق االوسط

شركة ايرباص الغنيه عن التعريف يوجد لها فر في الشرق االوسط وفي السعودية الرياض
بالتحديد  ,,وتواجدها بسبب صناعة الطائرات العسكرية وتقديم الدعم اللوجستي للطائرات
السعودية المقاتلة والمساندة ( التانكر) وموقعها بالرياض والخرج
رابط التوظيف
https://www.airbus.com/careers.html

سادسا ً  :بوينغ السعودية

شركة بوينغ العالمية  ,,البد من تواجدها في المملكة العربية السعودية واتخذت من خميس
مشيط مقر لها
موقع الشركة
https://www.boeing-me.com

سابعا ً  :الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات GDC

وهي شركة مقرها الرياض وعملها في تطوير المقصورات الداخلية للطائرات المروحية
والتجارية
رابط الموقع والتقديم عن طريق الموقع او عن طريق موقعها في لينكدإن
http://www.gdcme.com/index-ar.php

ثامنا ً  :شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة

ومقرها جده  ,,وهي احدى شركات برنامج االقتصاد الوطني  ,,وتم ضمها مؤخرا ً لشركة
سامي للصناعات العسكرية وهي مختصة بصيانة واعادة تأهيل االجهزة الكهربائية
وااللكترونية الدقيقة للطائرات
موقع الشركة
http://www.aacc-ltd.com/
رابط التوظيف
http://www.aacc-ltd.com/pages/careers.html

تاسعا ً  :شركة رولز رويس لصناعة المحركات

وهي الشركة البريطانية الشهيرة في صناعة المحركات  ,,وبالتعاون مع القوات الجوية
الملكية السعودية انشأت مصنع للمحركات في مدينة الطائف وكذلك مكتب رئيسي في الرياض
ايميل الشركة
+966 1 1223 5275
Riyadh.RO@Rolls-Royce.com

عاشرا ً  :شركة فينيل العربية

وهي شركة متعاقدة مع الحرس الوطني السعودي  ,,ومهامها صيانة طائرات الحرس الوطني
موقع الشركة
https://www.vinnellarabia.com/
رابط التوظيف
https://www.vinnellarabia.com/ar/careers-arabic.html

الحادي عشر  :شركة بي إيه إي سيستم BAE System

وهي شركة بريطانية االصل ومتعاقدة مع الحكومة السعودية ومختصة بالصناعات الجوية
والدفاعية ويمتد عمر بي ايه اي سيستم السعودية إلى اكثر من  70سنة ومتعاقدة لعدة
مشاريع مع عدد من الشركات العالمية
وتتميز بقوة تدريبها وحرصها على كوادرها وتطويرهم وتعليمهم بشكل ممنهج وسليم ,,
وتتميز بقوة الرواتب وموقعها في الرياض و تبوك والظهران والطائف
رابط التوظيف بالتقديم عن طريق الموقع ( عند التقديم ال تنتظر الرد خالل فترة بسيطة ف
الشركة تأخذ وقت طويل لحين الرد )
https://www.baesystems.com/ar-sa/careers

الثاني عشر  :شركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية

وهي مشرو مشترك ما بين بوينغ السعودية و شركة السالم وهي متخصصة لدعم الطيران
العمودي والعسكري وموقعها جده والرياض
الموقع االلكتروني
https://www.saudi-rsc.com/
رابط الوظائف المتاحة
https://www.saudi-rsc.com/job-opportunities/

الثالث عشر  :شركة االلكترونيات المتقدمة

هي شركة مختصة بالقطا العسكري وتطوير االنظمة الدفاعية الجوية والحرب االلكترونية
والكترونية الطيران
الموقع االلكتروني
https://aecl.com/ar/
للتقديم عبر تعبئة النموذج االلكتروني
https://aecl.com/ar/careers/

الرابع عشر  :الشركة السعودية للصناعات العسكرية ( سامي ) SAMI

هي الشركة االساسية لتوطين صناعة الطيران العسكري والدفا الجوي والبحري ومهامها
الرئيسية استيراد الصناعة للمملكة وتوطينها
موقع الشركة
https://www.sami.com.sa/
رابط التوظيف
https://sami.taleo.net/careersection/sami_external_cs/jobsearch.ftl

شركات متنوعة يف اعمال الطريان بشكل عام
اوال ً  :شركة السعودية للتموين

وهي احدى وحدات الخطوط السعودية االستراتيجية ومهامها توفير وجبات الرحالت المحلية
والدولية والخاصة
موقع الشركة
http://www.saudiacatering.com/en/home
رابط التوظيف
https://careers.saudiacatering.com/

ثانياً :ويلكم الونج

وهي شركة الدارة صاالت المطارات الخاصة في الرياض والدمام
موقع الشركة ( لم يعمل بعد )
http://www.wellcomelounge.com/

ثالثا ً  :طيران االمن السعودي

وهو تابع لرئاسة أمن الدولة
ال يوجد موقع رسمي ولكن يوجد حساب على تويتر @ksa_gsac

رابعا ً  :السعودية للشحن الجوي

وهي احدى وحدات الخطوط الجوية السعودية االستراتيجية ومختصة بالشحن الجوي
موقعها
https://saudiacargo.com/
رابط التوظيف
https://saudiacargo.com/Our-Company/CAREERS.aspx
أو عبر االيميل
dpo@saudiacargo.com

خامسا ً  :هيئة المساحة الجولوجية

لديها طائرات ويتم تشغيلها عبر الهيئة ذاتها
موقع الهيئة
www.sgs.org.sa

سادسا ً  :االكاديمية الوطنية للطيران

هي أكاديميّة غير ربحية متخصصة في جميع احتياجات التدريب لقطا الطيران  ,لم تعمل بعد
وتم تأسيسها قريبا ً في عام 2019
الموقع
http://tayaran.edu.sa/ar/soon/
سابعا ً  :األجنحة الذهبية

شركة الدعم في بيع قطع غيار الطائرات واالجهزة التشبيهيه
الموقع
http://gwc.sa/

ثامنا ً  :نادي الطيران السعودي

http://sac.com.sa/

تاسعا ً  :الكلية التقنية لعلوم الطيران

ومقرها الرياض  ,,وتدرس صيانة الطائرات
http://aarcoe.com/?lang=ar

عاشرا  :االكاديمية السعودية للطيران المدني
ً

هي اكاديمية حكومية تابعة لهيئة الطيران المدني وتهتم بتقديم وتطوير الكوادر البشرية
وتدريبهم على العمل في المجاالت التابعة لهيئة الطيران المدني ومن الدورات التي تقدمها
تدريبات المالحة الجوية  ,وامن المطار  ,التدريب على صيانة انظمة الطيران في المطارات ,
تدريب على االطفاء واالنقاذ  ,وتشغيل وسالمة الطيران  ,وكافة التدريبات االساسية
موقعها االلكتروني
https://www.saca.edu.sa/ar-sa/Pages/default.aspx

للتقديم ومشاهدة اخر الدورات المطروحة
https://www.saca.edu.sa/ar-sa/Pages/Registeration-Stage.aspx

الحادي عشر  :الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران

وهي احدى شركات الطيران المدني القابضة ونشاطها تصميم أنظمة المطارات التقنية وإدارة
الشبكات وخدمات االتصاالت والبنية التحتية وتقديم الدعم الفني
حسابهم في تويتر @SavitNews :

الثاني عشر  :المكتب التنفيذي

وهو احد شركات الطيران المدني القابضة
الموقع االلكتروني
https://tanfeethi.sa/eo/ar-sa/page/home

الثالث عشر  :الخطوط الإلماراتية

وهي من اكبر شركات الطيران الخليجية ولها مكاتب عدة في عدة دول  ,,وهي مالكه لشركة
داناتا ترافيل وموقعها السعودية
موقع الوظائف المتاحة في السعودية
https://www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/

الرابع عشر  :الشركة السعودية للطيران SAC

وهي احدى شركات مجموعة محورين الدولية  ,,وتعمل في مجال االمن والدفا للطيران
والخدمة اللوجيستية واالتصاالت ومقرها الرئيسي في الرياض ولها فرو في عدة مدة في
السعودية
موقعها االلكتروني
https://www.mig.sa.com/subsidiaries/aviation-and-defence

رابط التوظيف
https://www.mig.sa.com/careers/mohwarean-international-group-mig-

الخامس عشر  :شركة جدولين الدولية

متخصصة بشكل رئيسي في تقديم حلول الدعم و لتشمل الخدمات الفنية للمشروعات واألنظمة
والمعدات واآلليات والمباني واإلصالحات والصيانة وتوريد قطع الغيار والدعم الفني ألنظمة
الطائرات للطائرات العسكرية والمدنية وموقعها الرياض وجده والطائف و خميس مشيط و
الظهران و تبوك
موقعها االلكتروني
http://jadwalean.com/

رابط الوظائف المتاحة
http://jadwalean.com/jobs/

السادس عشر  :أقما لخدمات الطيران AGMA

شركة مقرها الرياض وتقدم خدمات الطيران االستشارية وصيانة الطائرات وخدمات المناولة
باالتفاق مع عدد شركاء محليين ودوليين
موقع الشركة
http://agmaaviation.com/

السابع عشر  :الدولية لهندسة النظم
وهي احدى شركات برنامج التوازن االقتصادي ومختصة في تكنولوجيا خدمات المعلومات في
قطا الدفا والفضاء واالمن السيبراني
الموقع االلكتروني
http://www.ise.sa/en/

رابط التوظيف
http://www.ise.sa/en/careers/overview

الثامن عشر Leonardo :
تقدم خدمات مروحيات كبار الشخصيات  ,,التوجد معلومات كافية عنها ولكن موقعها في
الرياض والموقع ادناه للشركة العالمية
https://www.leonardocompany.com/en/global/middle-east/saudi-arabia

التاسع عشر  :شركة طيران الوعالن

وكيل طائرات سيسنا في السعودية
موقع الشركة
http://wallanaviation.com/

أتمنى أن يكون الملف قد تناسب مع تطلعاتكم
التنسونا من الدعاء

تابعوني على جميع وسائل التواصل لتجدوا كل جديد اول بأول
أخوكم  :نواف بن محمد

