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نبذةة عن حيیاةة االطالب في أأمريیكا 

االدررااسة في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة عباررةة عن فترةة من االتجارربب ااإلحتراافيیة االتي من االناددرر أأنن 

يیكونن االطالب االسعودديي قد عايیشهھا من قبل٬، فمثال٬، من كانن يیستخدمم ااإليیميیل ااإللكترووني فقط ألغرااضٍض ترفيیهھة٬، 

فيیستخدمهھ ااآلنن ألغرااضٍض ررسميیة كمرااسلة االملحق االثقافي وو االجامعاتت وو االمعاهھھھد. فحقيیقة هھھھذهه االتجربة ستعودد 

على االطالب بمنافع جمة خصوصا لمن يیرغب بالعمل الحقا في االقطاعع االخاصص٬، وومن هھھھذاا االمنطلق يیتعيین على 

االطالب تعلم فنونن االمرااسالتت ووااآلدداابب االعامة لهھا٬، وو تطويیر تلك االمهھاررااتت يیوما بعد يیومم٬، وولتظهھر بشكل 

إإحتراافي االمرااسالتت فعليیك  بإنشاء إإيیميیل ررسمي لك؛ فعلى سبيیل االمثالل: ااسمك ااألوولل. ااسمك ااألخيیر ووقم 

بالمرااسلة من خاللهھ. باإلضافة الكتسابب االطالب عدةة مهھاررااتت كاالعتمادد على االنفس ووتطويیر مهھاررااتت 

االتوااصل مع ااالخريین من مختلف االبلداانن. 

وو من مشاهھھھد االحيیاةة االدررااسيیة في أأمريیكا٬، بدءاا من مرحلة االلغة خصوصا في االمعاهھھھد ااألكادديیميیة٬، 

االطالب االسعودديي يیمر بمنهھج في االتعامل ااألكادديیمي االصاررمم على غيیر ما ااعتاددهه من قبل٬، حيیث أأنهھ من االسهھولة 

بمكانن ططردد ططالب من االمعهھد وو تسجيیل هھھھذاا االطردد في سجلهھ  بسبب حالة غش أأثناء تقديیم ووااجب ما٬، أأوو ططردد 

ططالب بسبب غيیابهھ أأوو ررسوبهھ االمتكررر مثال.  وو هھھھنا ليیس ااألمر تخويیفا بقدرر ما هھھھو تحذيیر٬، فكثيیر من االطالبب 

االسعودديیيین تخرجواا من االمعاهھھھد ااألكادديیميیة بعد أأنن تركواا بصمة ال تنسى في االمعاهھھھد من مستوىى عالٍل في 

ااإلنضباططيیة وو ااإلحتراافيیة٬، وو ال أأبالغ أأنن قلت أأنن بعضا منهھم اابتدأأ برنامجهھ ااإلكادديیمي بسبب توصيیة من 

مدررسي االلغة في االمعهھد وو بدوونن ددررجة لغة.  
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االمؤهھھھالتت وو االمستندااتت االمطلوبة لدررااسة علومم ططيیراانن في أأمريیكا 

االحصولل على قبولل جامعة نهھائي ووذذلك بالحصولل على االدررجة االمطلوبة في 1.

ااختباررااتت االلغة عن ططريیق ااختبارر االتوفل ااوو اااليیلتس ووتختلف االدررجة 

االمطلوبة من جامعة الخرىى . وو كلما حصل االطالب على االدررجة أأعلى٬، كلما 

كانت االخيیاررااتت مفتوحة أأمامم االطالب . 

ااجتيیازز االفحص االطبي االخاصص بالطيیراانن. 2.

 االقبولل االمشرووطط 

االقبولل االمشرووطط هھھھو خطابب مشمولل بقبولل جامعي غيیر نهھائي ٬، بمعنى أأنن االجامعة مبدئيیا تقبل االطالب 

ووتوعدهه بمقعد لترمم معيین حيین ااستوفائهھ االشرطط االمدررجج في االخطابب٬، االشرطط عاددةة إإما االحصولل على ددررجة لغة 

معيینة أأوو ااالنتهھاء من معهھد االلغة أأوو غيیرهه. في حالل تم ااستفيیاء االشرطط من قبل حاملهھ فيیحصل على قبولل نهھائي. 

معاهھھھد االلغة 

ااختيیارر معهھد االلغة للتأهھھھيیل إلجتيیازز مرحلة االلغة من ااإلختيیاررااتت االتي يینبغي االعنايیة بهھا٬، وو ذذلك ألنن 

فترةة االلغة تنتهھي أأحيیانن على االطالب وو هھھھو في معهھد غيیر ُمؤهھھھل أأكادديیميیا٬، وويینصح دداائما بالدررااسة في االمعهھد 

االخاصص بالجامعة النهھ يیؤهھھھل االطالب على حسب مستوىى وومتطلباتت االجامعة. 

فترةة االلغة هھھھي فترةة على االطالب االعنايیة بهھا عنايیة فائقة جداا ووتختلف باختالفف مستوىى االطالب لغويیا. 

على سبيیل االمثالل إإنن كنت ططالب مستوىى االلغة لديیك متوسط أأوو عالي فمدةة االسنة ستكونن وواافيیة ووشاملة للمرحلة 

ااألكادديیميیة االقاددمة٬، أأما إإنن كانن االمستوىى مبتدأأ على االطالب ااالهھھھتمامم جداا وواالحرصص ووااجب في ااختيیاررهه للمعهھد٬، 

عموما دداائما ووأأبداا ننصح االطالبب لجميیع االمستويیاتت بالمعاهھھھد ااألكادديیميیة ألنهھا تتماشى مع االدررااسة ااألكادديیميیة 

ووتأهھھھل االطالب للمرحلة االقاددمة. 
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 أأهھھھم ٣۳ نصائح في االلغة هھھھي: 

١۱- إإتقانن االتحدثث يیأتي عن ططريیق ااإلستماعع٬، فضع لنفسك برنامج إإستماعع يیومي ال يیقل عن ٢۲٠۰ ددقيیقة لنشرةة 

 .CCN, NPR أأخبارر أأوو للقاء٬، وو أأستفد من االتطبيیقاتت االتي تستطيیع تحميیلهھا على جهھاززكك االجواالل كك

٢۲- إإتقانن االكتابة يیأتي عن ططريیق االقرااءةة٬، فحاوولل أأنن تقرأأ بدوونن ااإلستعانة بقاموسس٬، وو ال تحاوولل تترجم كل ما 

تقرأأهه إإال أأنن كانت كلمة تتكررر أأكثر من مرةة٬، فالتجربة أأثبتت أأنن ترجمة كل ما تقرأأهه ال تنفع بقدرر ما أأنهھا 

تعيیقك. 

َ ال يیَُغيیُِّر َما بِقَْومٍم َحتَّى يیَُغيیُِّروواا َما بِأَْنفُِسهِھْم"٬، ال تعتقد أأنن لغتك ستتطورر وو قد  ٣۳- أأختم بقولل هللا تعالى "إإنِنَّ هللاَّ

مضى لك سنة وو أأنت على نفس االحالل٬، فعدلل برنامجك االيیومي٬، وو هھھھي فترةة وو ستنتهھي.  

٤ االمعهھد يیطورر من االلغة بمعدلل 60% بحسب خبرااتت االطالبب ااألسبقيین٬، ووأأنن االـ 40% االباقيیة تقع على عاتق 

االطالب االشخصي بمعنى أأنن على االطالب ااالجتهھادد وواالقرااءةة خاررجج إإططارر منهھج االمعهھد أأيیا كانن نوعهھ تجارريي أأمم 

أأكادديیمي. 

نصائح في االتقديیم وو مرااسلة االجامعاتت 

كما سبق االحديیث أأعالهه؛ االدررااسة في أأمريیكا عباررةة عن مرحلة إإحتراافيیة٬، ستعيیش االتفاووضض٬، وو 

ستجربب قدررااتك فيیهھ عندما ترفض جامعة ما قبولك٬، وو تحاوولل إإقناعهھم بأنك كفؤ للقبولل٬، وو ستجد أأنن ااألمر فيیهھ 

متعة. ما أأررغب االتأكيید عليیهھ هھھھو٬، حاوولل دداائما أأنن تكونن محترفا ووال تهھبط بنفسك لحد ااإلستجدااء٬، وو ال تعلو 

بنفسك لحد االغروورر٬، وو إإذذاا أأسدىى لك أأحدهھھھم معرووفا٬، أأوو أأددىى ما ططلبتهھ منهھ فال أأقل من شكرهه بأسلوبب مهھذبب٬، وو 

لو ررفضتك جامعة ما فباالستطاعة أأنن تطلب منهھم توضيیحا بسبب االرفض٬، وو محاوولة معالجة سبب االرفض 

سوااءاا معهھم أأوو مع ططلباتك االمستقبليیة إإذذاا كانن االسبب مما يیمكن إإستدررااكهھ. 

تأكد دداائما من أأنك تتبع االمنهھج االعامم في االمرااسالتت٬، سوااءاا في االترتيیب أأوو االشكل أأوو حتى االمضمونن٬، 

وو قم بإستشاررةة مدررسي االلغة في معهھدكك. وو لكي تحصل على فكرةة مبدئيیة عن ما يیجب أأنن تكونن عليیهھ 
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االمرااسالتت٬، تأمل االمرااسالتت االتي تصلك٬، وو حاوولل أأنن توجد بيینهھا خطا مشتركا؛ في ااألسلوبب٬، االترتيیب وو 

االصيیاغة٬، إإما عن االمضمونن فهھذاا ما تحتاجج إإلى ططلب مساعدةة فيیهھ في بداايیاتت مرااسالتك من مدررسيیك في 

االمعهھد٬، وو االذيین هھھھم في االغالب يیرحبونن بإعطاء نصائح في هھھھذهه ااألمورر٬، فقط تأكد من أأنك تقابل مدررسيیك ألجل 

ططلب االنصح في االوقت االمناسب. 

نبذةة عن ددررااسة علومم ططيیراانن في آآمريیكا  

ددووررااتت ددررااسة ووتعليیم االطيیراانن فى االخاررجج تبحث عن االمعرفة االتقنيیة ووااإلدداارريیة فى شئونن االطائرااتت 

وواالمطاررااتت٬، لكنهھا تتطرقق اايیضا لالجرااءااتت ااألمن وواالسالمة في االطيیراانن ٬، حيیث تعتبر مجاالتت ددررااسيیة ذذااتت 

أأهھھھميیة. ووددررااسة االطيیراانن تساعد على تنميیة شخصيیة االفردد فطالب االطيیراانن يیجب أأنن يیكونن مهھتماً بمظهھرهه٬، 

شعرهه٬، ططريیقة لباسهھ٬، ووغيیر ذذلك. 

1. Aeronautical Science 

علومم ططيیراانن 

  

 !
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تعريیف  االتخصص: 

تخصص بكالورريیوسس علومم االطيیراانن يیشمل ددررااسة االطيیراانن مع ددررااسة أأكادديیميیة بطريیقة فريیدةة من نوعهھا بعكس 

االدررااسة في مدااررسس االطيیراانن للحصولل على االرخص بدوونن ددررااسة أأكادديیميیة. هھھھذاا االتخصص يیزوودد االطالب 

أأساسس قويي للحصولل على ووظظيیفة في مجالل صناعة االطيیراانن, وويیشمل شركاتت االطيیراانن االتجارريیة, ووهھھھيیئاتت 

االطيیراانن االمدني وواالعسكريي. أأيیضا االتخصص يیزوودد االطالب االمهھاررااتت وواالمعرفة ووااإللمامم بمجالل صناعة 

االطيیراانن.  هھھھذاا االتخصص مفيید أأيیضا للطيیارريین االحاليین, ألنهھ يیعيید تحديیث معلوماتت ووفهھمهھم لعلومم االطيیراانن 

وويیضيیف لهھم ااخر ماتوصل إإليیهھ هھھھذاا االعلم.  

االوظظائف : 

خريیجي علومم االطيیراانن عاددةة مايیوظظفونن كطيیارريین تجارريیيین أأوو مدرربيین ططيیراانن بحكم حصولهھم على ررخص 

االطيیراانن وولديیهھم خبرةة ووساعاتت ططيیراانن كافيیة لشغل هھھھذهه االوظظيیفة. نظراا ألنن حامل بكالريیوسس علومم االطيیراانن أأتم 

ددررااسة مواادد عديیدةة في مجالل االطيیراانن٬،  يیمكن االعمل في ووكالة ااالررصادد٬، وواالعمليیاتت االجويیة٬، ووعددد من 

االوظظائف ااألخرىى في مجالل االطيیراانن٬، بعكس االطالب االذيي يیحمل فقط ررخص االطيیراانن بدوونن شهھاددةة 

االبكالورريیوسس. 

ددررااسة علومم االطيیراانن تشمل: 

االحصولل على ررخص االطيیراانن االثالثث  (Private, Instrument, Commercial)مع االدررااسة ااألررضيیة 

وواالجويیة٬، االديیناميیكيیة االهھواائيیة٬، محركاتت االطائرةة٬، ررخصة مدرربب ططيیراانن (FIR) ٬، مالحة محليیة وو ددووليیة٬، 

سالمة ططيیراانن٬، علم ااالررصادد٬،  ااجوااء االطيیراانن٬، إإددااررةة اانظمة االطيیراانن اااللكتروونيیة٬،  ووبعض االمواادد ااالدداارريیة 

مثل ااددااررةة شركاتت ططيیراانن٬،  ووعددد من االمواادد االعامة وواالمتعلقة بالطيیراانن. 
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كيیفيیة ااالنضمامم لبرنامج ااالبتعاثث االخاررجي لدررااسة علومم ططيیراانن االتابع للخطوطط االسعودديیة ااذذاا 

كنت متوااجد في االواليیاتت االمتحدةة : 
االشرووطط االتي يیجب توفرهھھھا عند االتقديیم ووهھھھي :  

١۱. آآنن ال يیزيید عمر االمتقدمم عن ٢۲٢۲ عاما بالهھجريي. 

٢۲. االحصولل على شهھاددةة االثانويیة االعامة تخصص(علومم ططبيیعيیة).  

٣۳. آآنن يیكونن االمتقدمم ضمن مبتعثي ووززااررةة االتعليیم االعالي وو لديیهھ بعثة سارريیة. 

٤. آآنن يیكونن االمتقدمم آآنهھى مرحلة االلغة ااالنجليیزيیة ووحصولل على قبولل نهھائي في ااحدىى االجامعاتت االموصى 

بهھا من قبل االخطوطط االسعودديیة ووهھھھيیا:(مع رراابط االموقع ووااسم االتخصص): 

• (Flight Science) http://www.slu.edu -  Saint Louis University

• (Commercial Aviation) http://und.edu -  University of North Dakota

• (Aviation Flight Science) http://www.wmich.edu -  West Michigan University

• (Professional Flight) http://www.mnsu.edu -   Mankato - Minnesota State University

• (Professional Pilot) http://www.usu.edu -   Utah State University

تقيیم عامم من مجموعة ططالبب االطيیراانن اانهھ اافضل ثالثة جامعاتت هھھھي: 

• Saint Louis University

• University of North Dakota

• West Michigan University

لمعلوماتت ااكثر عن االجامعاتت٬، االرجاء مرااجعة االجدوولل في ااآلسفل. 
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ططريیقة االتقديیم لالختبارر: 

 صوررةة لجواازز سفركك ووبطاقة ااحواالك٬، صوررةة لي شهھاددةة االثانويي٬، صوررةة لي قراارر اابتعاثك وواايیضا ووررقة تثبت
 اانك حاليیا مبتعث ووتدررسس في بلد االبعثهھ٬، صوررةة لي قبولل االجامعة االنهھائي٬، ووترسل ااسمك االكامل بالعربي

 ووااالنجليیزيي ٬، جواالك وواايیميیلك٬، ووااسم االجامعهھ ااوو االمعهھد االي اانت فيیهھ حاليیا.
 ترسل كل ملفاتك على اااليیميیل هھھھذاا:

  tsusa@saudiairlines.com

نبذةة عامة عن مواافقة (ترشيیح) االخطوطط االسعودديیة لدررااسة االطيیراانن في اامريیكا: 

 هھھھذهه ااختبارر تشترططهھ عليیك االملحقيیة يیختبروو فيیهھ قدررااتك ااذذاا كنت تبى تدررسس ططيیراانن ووبدوونهھ ماررااحح تقدرر تدررسس
 تخصص االطيیراانن(االمقصودد هھھھنا االطيیراانن بالرخص). ووهھھھواا ااختبارر قدررااتت ااذذاا ااجتزتهھ تدخل مقابلة شخصيیة ووااذذاا

 ااجتزتت االمقابلة تسويي فحص ططبي.

 :(IQ test) نماذذجج الختبارراالقدررااتت

http://www.hrdiscussion.com/iqtest.html

http://www.free-iqtest.net


مووااعيیدد وومكانن ااألختبارر: 

ااالختبارر يیكوونن مررتيینن في االسنة٬، ااألوولل عاددةة مايیكوونن في نصص شهھرر مايیوو وواالثانيیة عاددةة مايیكوونن في نهھايیة شهھرر 

نووفبمرر 

غالبا ااالختبارر يیكوونن في فنددقق شيیررتوونن في ووااشنططنن دديي سي 

االفحصص االططبي: 

االفحصص االططبي االخاصص بالخططووطط الززمم تسوويیهھ في جددةة( مبنى االخططووطط في االخالدديیة)٬، هھھھذذاا ططبعا غيیرر االفحصص االططبي 

االي ررااحح تسوويیهھ في اامرريیكا عشانن تبدداا تططيیرر. 

بالنسبة ااذذاا عنددكك ااستفسارر ااوو اايي سؤؤاالل بخصووصص االموواافقة (تررشيیح) االخططووطط يیمكنكك االتووااصلل مع ااألستاذذ نززاارر 

االمهھلهھلل على ااأليیميیلل االتالي ااذذاا مافاددكك اااليیميیلل االي فووقق ططبعا: 

 nmuhalhal@saudiairlines.com 
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نبذةة بسيیطة عن االجامعاتت االمقبولة من االملحقيیة وواالخطوطط االسعودديیة: 

(مالحضة قائمة االجامعاتت قابلة للتحديیث٬، هھھھذهه االقائمة محدثة االى تارريیخ كتابة هھھھذاا االدليیل) 
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اسم 
الجامعة

متطلبات 
القبول

قبول 
مشروط 

اسعار 
املدينة

طقس 
املدينة

عدد 
الطائرات 

عدد 
املدربني

مدرب 
خاص؟

نظام 
التدريب

التقيم العام 
من الطالب 

Saint Louis 
University

IELTS(6.5)
TOEFL(IB
T 80, PBT 
550)

بارد جدا في متوسطة نعم
الشتاء، حار 
في الصيف 

10 بمحرك 
واحد، 

وطائرتني 
بمحركني 

الجامعة 141نعم13 او اكثر 
صعبة، لكن 
في الطيران 

ممتازة

University 
of North 

Dakota

IELTS(6)
TOEFL(IB
T 71)

بارد جدا في رخيصةنعم
الشتاء، 

معتدل في 
الصيف 

80 طائرة 
بمحرك واحد،

15 طائرة 
بمحركني

مايقارب 
 200

الجامعة جدا 141نعم
رائعة، لكن 

الجو في 
الشتاء سيئة.

West 
Michigan 

University

IELTS(6,5)
TOEFL(IB
T 80, PBT 
550)

متوسطة الى نعم
غالية

معتدل اغلب 
اقوات السنة، 

بارد جدا 
شتاء

30 طائرات 
بمحرك واحد،

6 طائرات 
بمحركني

مايقارب 10

ـ

141

ـ

Minnesota 
State 

- University 
 Mankato

IELTS(5.5)
TOEFL(PB
T 500)

متوسطة الى ال
رخيصة

بارد جدا في 
الشتاء، حار 

جدا في 
الصيف 

6طائرات 
بمحرك واحد،

طائرتني 
بمحركني

الشعب خدوم، 141نعم9
لكن االوجاء 
في الشتاء 

سئية، قلة في 
عدد الطائرات

Utah State 
University

IELTS(6)
TOEFL(IB
T 71, PBT 
525)

بارد شتاء رخيصةنعم 
حار جدا 

صيفا

13طائرات 
بمحرك واحد،

طائرتني 
بمحركني

نعم في 20
الطيران فقط

الجامعة جدا 141
ممتازة، 

والشعب خدوم، 
لكن املدينة 

مملمة
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االفرقق بيین ددررااسة ررخص االطيیراانن ووددررااسة بكالورريیس باالضافة للرخص 

يیستطيیع االطالب االدررااسة في أأحد معاهھھھد االطيیراانن وواالحصولل على ررخص االطيیراانن االمرغوبة وواالتي تؤهھھھلهھ 

للعمل كطيیارر في أأحد شركاتت االطيیراانن باالعتمادد على االرخص ووعددد االساعاتت ووكفاءةة االشخص ووتركز أأغلب 

االجامعاتت على لغة االطالب ااإلنجليیزيیة ألهھھھميیتهھا في ددررااسة االطيیراانن لما يیحتاجهھ االشخص من كثرةة االتوااصل باللغة 

ااإلنجليیزيیة في مجالل االطيیراانن. في ااآلوونة ااالخيیرةة ااتجهھت أأغلب شركاتت االطيیراانن للبحث عن ططيیارريین ذذااتت كفاءةة عمليیة 

ووعلميیة بحصولهھم على شهھاددااتت االبكالورريیس في بعض االتخصصاتت االمختصة بالطيیراانن. ووااتجاهه أأغلب االدااررسيین في 

االفترةة ااالخيیرةة لتخصص علومم االطيیراانن ألهھھھميیة االتخصص ووسهھولة االموااززنة بيین ددررااسة االتخصص وواالحصولل على 

االرخص مع االعلم اانن أأغلب االجامعاتت االتي يیوجد بهھا ددررااسة االطيیراانن توفر ذذلك للطالبب ووهھھھذاا االتخصص يیوفر أأساسس 

علمي للطالب للحصولل على ووظظيیفة مرموقة في االمستقبل مع االعلم اانن حاملي هھھھذاا االتخصص باالضافة للرخص 

يیوظظفونن بداايیةً كطيیارريین لكن بما اانهھم حاصليین على ددررجة االبكالورريیس يیستطيیعونن في االمستقبل االحصولل على ووظظيیفة 

اادداارريیة مرموقة باالضافة لعملهھم كطيیارريین. 

أأنوااعع ررخص االطيیراانن ووتكاليیفهھا 

تشمل ددررااسة ررخص االطيیراانن على االتدرريیب ااألررضي وو االجويي ووددررااسة نظامم االتشغيیل في االطائرةة ووجميیع ااألنظمة 

االديینميیكيیة في االطائرةة ووأأنوااعع ررخص االطيیراانن كالتالي: 

*مالحظة : االتكاليیف وو االساعاتت االموجوددةة عباررةة عن ااررقامم تقريیبيیة وو متغيیرةة لذلك ال يیمكن ااالعتمادد عليیهھا  

بشكل دداائم... 

نوعع االرخصةمتوسط عددد االساعاتتمتوسط االتكلفة 
•9000-12000$•       55-65•Private
•9000-12000$•35-55 •Instrument
•25000- 30000$•120-140•Commercial
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متطلباتت فتح ملف للمقبوليین نهھائيیا في برنامج االخطوطط في اامريیكا عند االعوددةة االى االوططن 

االحصولل على من ٢۲٧۷٠۰ ساعة ططيیراانن على ااالقل تكونن مشملة على ٢۲٥ ساعة ططيیراانن •

للطائرااتت ذذااتت االمحركيین. 

صوررةة من شهھاددةة االثانويیة االعامة. •

صوررةة من االشهھاددةة االجامعيیة على اانن تكونن معاددلة من ووززااررةة االتعليیم االعالي. •

٨۸ صورر حديیثة لطالب. •

صورر من ررخص االطيیراانن مع ااالصل. •

صوررةة من مديیكل FAA مع ااحضارر ااالصل  •

االدررجة ااالوولى مع ااالصل GACA صوررةة لمديیكل االخاصص بهھيیئة االطيیراانن االمدني  •

صوررةة من آآخر ثالثث صفحاتت من االلوقق بوكك (ختم االمدررسة في آآخر صفحة) مع ااحضارر •

ااالصل 

صوررةة من االصفحة ااالوولى من جواازز االسفر مع ااالصل  •

صوررةة من نتيیجة اامتحانن هھھھيیئة االطيیراانن االمدني االسعودديي لالنسترووميینت وو االكومرشل مع •

ااالصل 

     *مالحظة:  جميیع من نالل ررخصة االكومرشل ملتي في ٢۲٠۰١۱٤ يیجب عليیهھ عمل تشيیك رراايید مع هھھھيیئة 

االطيیراانن االمدني ووآآخذ جميیع االمتطلباتت االى االخطوطط االسعودديیة في جدةة٬، حي االخالديیة٬، عماررةة ررقم ٥. 
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 بعض االتخصصاتت االمتعلقة بالطيیراانن: 

2. Aerospace Engineering 

هھھھندسة ططيیراانن وو فضاء 

 !

تعريیف  االتخصص: 

هھھھو االعلم االمسؤوولل عن تصميیم ووبناء االطائرااتت وواالمركباتت االفضائيیة ووصيیانتهھا٬، إإضافة إإلى ااألمورر االمتعلقهھ 

بتكنولوجيیا االطيیراانن وواالمالحهھ االجويیة ضمن االغالفف االجويي ووخاررجهھ. 

تنقسم هھھھندسة االفضاء االجويي إإلي فرعيین أأساسيیيین وومتدااخليین هھھھما: 

هھھھندسة االطيیراانن :  Aeronauticsيیتعامل مع االمركباتت ضمن االغالفف االجويي لالررضض. •

هھھھندسة االفضاء : Astronautics  يیتناوولل االمركباتت االتي تعمل خاررجج االغالفف االجويي لألررضض. •
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هھھھندسة االطيیراانن هھھھي تطبيیقاتت مباددئئ االعلومم وواالهھندسة لتصميیم ووتطويیر ووتنفيیذ ااألنظمة ااوو االمركباتت االتي تسافر 

فوقق سطح ااألررضض. وويیمكن اانن تشمل هھھھذهه االمركباتت مجموعة متنوعة من االطائرااتت وواالمركباتت االفضائيیة مثل 

االطائرااتت االنفاثة وواالمركباتت االتي تعمل بدوونن ططيیارر وواالمركباتت االجويیة االصغيیرةة جداا٬، وواالحوااماتت٬، ووططائرااتت 

االهھليیكوبتر٬، جنبا إإلى جنب مع بعض االمركباتت وواالنظم االمتصلة بالفضاء وواالتي تشمل االصواارريیخ وواالمركباتت 

وواالمحطاتت االفضائيیة وومعدااتت االتخصص االمختلفة مثل ددررووعع االحرااررةة ووددررووعع ااخرىى للحمايیة. تصميیم هھھھذهه 

االمركباتت وواالنظم على حد سوااء صعبة ووحيیث تشكل تحديیا ألنهھ يیجب أأنن تعمل بشكل صحيیح ووبكفاءةة في 

االبيیئاتت االقاسيیة. هھھھندسة االطيیراانن وواالفضاء تشارركك عن كثب في تصميیم٬،  ووتصنيیع وومرااقبة ووتشغيیل هھھھذهه 

ااألنظمة إإلى جانب االنظر في االقضايیا االبيیئيیة٬، ووااالقتصادديیة٬، ووااألخالقيیة٬، ووااألجتماعيیة. 

االوظظائف : 

خريیجي هھھھندسة االفضاء عاددةة مايیوظظفونن في االمختبرااتت االحكوميیة مثل ووكاال ناسا٬، وواالقوااتت االجويیة٬، وواالخطوطط 

االجويیة ووشركاتت صيیانة االطائرااتت وومجموعة متنوعة من االصناعاتت االفضائيیة.  

بصفهھ عامهھ االوظظائف فيیهھا منافسة وو تحتاجج إإلى أأشخاصص عندهھھھم حب للتخصص ووقدررةة عى االمنافسة.  

بعض االخريیجيین يیتابعونن تعليیمهھم وويیحصلونن على شهھاددةة ماجستيیر ووددكتوررااهه في نفس االمجالل ٬، االوظظائف فيیهھا 

تكونن في مجالل شركاتت ااألبحاثث ااوو ااالكادديیميیة مثل االجامعاتت ووبعض االمعاهھھھد االتعليیميیة. 

ددررااسة هھھھندسة االطيیراانن تشمل:  

االتحكم ووااالستقراارريیة في االطيیراانن ٬،تصميیم االمركباتت االفضائيیة وواالطائرااتت, صيیانة االطائرااتت ٬،االطيیراانن في 

االفضاء٬،  االديیناميیكيیة االهھواائيیة٬،  ميیكانيیكا االطيیراانن٬، االكتروونيیاتت االطيیراانن٬، االمحركاتت وواالدفع االنفاثث٬، وومواادد 

أأخرىى. 

بعض االجامعاتت االتي تدررسس هھھھذاا االتخصص في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیهھ: 

.1 The University of Texas at Austin
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.2 University of Michigan – Ann Arbor

.3 University of Kansas

.4 Embry-Riddle Aeronautical University

.5  Arizona State University

3.  Air Traffic Controller  

مرااقبة جويیة 

 !

تعريیف  االتخصص: 

هھھھو االعلم االمعتمد على االمرااقبة االراادداارريیة وواالبصريیة لتوجيیهھ تحركاتت االطائرااتت االتجارريیة وواالخاصة. االعامليین 

في هھھھذاا االمجالل  مهھمتهھم االحفاظظ على سالمم االطائرااتت وواالركابب وو االحد من تأخيیر االرحالتت٬، وومرااقبي االحركة 

االجويیة في حدوودد االمطارر وو إإبقاء االطيیارريین على علم شامل باألحواالل االجويیة ووحالة االمدررجج عن االقاددميین 

وواالمغاددرريین من االمطارر. 
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االوظظائف: 

خريیجي هھھھذاا االتخصص غالبا ما يیعملونن كمرااقبيین جويیيین.  غالبا ما يیعمل مرااقبي االحركة االجويیة 

في شبهھ ظظالمم٬، ووذذلك باستخداامم صورر من معدااتهھم كمرشديین في االمطاررااتت االمفتوحة ططواالل االليیل. 

االعمل كمرااقبي االحركة االجويیة مجهھد٬، ألنهھم يیهھتمونن لسالمة االعديید من االطائرااتت وومئاتت االركابب إإنن لم يیكن 

ااآلالفف من االركابب في أأيي يیومم معيین. ووبسبب ضغوطط االعمل٬، االموظظفيین مؤهھھھليین للحصولل على 

ااستحقاقاتت االتقاعد في سن االل 50 أأوو بعد 25 عاما من االخدمة. 

ددررااسة االمرااقبة االجويیة تشمل: 

إإددااررةة مرااقبة جويیة٬، إإددااررةة عامة٬، علم نفس٬، إإقتصادد٬، سالمة٬، علم ااالررصادد٬، ااجوااء ططيیراانن٬، وومواادد ااخرىى 

تختلف من جامعة لجامعة ااخرىى. 

بعض االجامعاتت االتي تدررسس هھھھذاا االتخصص في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیهھ: 

.1 Embry-Riddle Aeronautical University

.2 University of North Dakota

.3 University of South Dakota

.4 Arizona State University Polytechnic Campus

.5 Kent State University

Page \  of \16 29



    !  

4. Aviation Maintenance  

صيیانة االطيیراانن 

 !

تعريیف االتخصص: 

يیجب على االطالب اانن يیتخصص في أأحد ثالثث تخصصاتت ددقيیقة عند ددررااستهھ  بكالورريیوسس صيیانة االطيیراانن 

 (Airframe كالتالي: إإددااررةة صيیانة٬، سالمة ططيیراانن٬، ااوو ططيیراانن.  أأيیضا٬، لو سبق للطالب حصولهھ على ررخصة

(Power plant Maintenance Certificate & من االـ FAA   سيیتم معاددلة 30 ووحدةة ددررااسيیة في 

االجامعة االتي سيیدررسس بهھا مرحلة االبكالورريیوسس.  وو يیجب على االطالب أأنن يینهھي ددررااسة بعض االمواادد االعامة٬،  

ليیتأهھھھل للعمل بنجاحح في اايي صناعة ليیس فقط في صناعة االطيیراانن. 
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أأهھھھم ووأأفضل مهھمة هھھھي جعل االطائرااتت تطيیر بأمانن لهھذاا االسبب ااألشخاصص االمؤهھھھليین أأصحابب االخبرةة وواالذيین 

لديیهھم االعلم االواافي وواالمهھاررااتت االكافيیة في صيیانة االطائرااتت سيیتابع االطلب عليیهھم بكثرةة  

في شركاتت االطيیراانن في جميیع اانحاء االعالم. في ططورر االمنافسة االوظظيیفيیة هھھھذهه ااأليیامم٬،  يیجب عمل شيء إإضافي 

لألررتقاء في االسلم االوظظيیفي وواالتميیيیز عن ااألخريین االعامليین في نفس االمجالل. 

االوظظائف : 

االوظظيیفة ااألساسيیة لحامل بكالورريیوسس صيیانة االطيیراانن هھھھي صيیانة االطائرااتت  وولكن حامل هھھھذهه االشهھاددةة قاددرر 

على شغل ووظظائف إإدداارريیة  نظراا لتنوعع االمواادد االعامة االتي سبق لهھ ددررااستهھا خاللل فترةة ددررااستهھ.  

ددررااسة صيیانة االطيیراانن تشمل: 

تطبيیقاتت عامة في علم االطيیراانن, نظريیة االنظم االكهھربائيیة للطائرااتت, تطبيیقاتت على بنيیة هھھھيیكل االطائرةة, تطبيیقاتت 

على أأنظمة هھھھيیكل االطائرةة, نظريیة توليید االكهھرباء ووتطبيیقاتت على نظم ددفع االطائرةة, ووغيیرهھھھا. 

بعض االجامعاتت االتي تدررسس هھھھذاا االتخصص في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیهھ: 

.1 Embry-Riddle Aeronautical University

.2 Kansas State University

.3 Utah State University

.4 University of Central Missouri

.5 Western Michigan University
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5. Aviation Management 

إإددااررةة ططيیراانن 

 \

تعريیف االتخصص: 

إإددااررةة االطيیراانن هھھھو مجالل من أأجمل االمجاالتت االتي يیمكن للشخص االعمل بهھا . ووهھھھناكك عدةة أأسبابب لجمالل هھھھذاا 

االمجالل٬، من ااهھھھمهھا أأنهھا تعطي االشخص االمجالل للعمل بالقربب من االطائرااتت وواالطيیارريین. إإضافة٬، االعامل في هھھھذاا 

االمجالل لديیهھ االفرصة في االعمل االيیومي مع معدااتت متطوررةة مثل أأنظمة االحمايیة في االمطاررااتت ووغيیرهھھھا. مجالل 

إإددااررةة االطيیراانن مجالل فيیهھ شيء من االتحديي وواالصعوبة٬، ألنهھ في تطورر مستمر وويیجب على االعامل فيیهھ متابعة 

هھھھذهه االتطوررااتت وواالتعلم عنهھا. أأيیضا, االرووااتب للعامليین في هھھھذاا االمجالل محفزةة للعمل فيیهھ. 

االوظظائف: 
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خريیجي إإددااررةة االطيیراانن عاددةة مايیوظظفونن في ااالقسامم ااإلدداارريیة لشركاتت االطيیراانن ووااددااررةة االمطاررااتت وواالهھيیئاتت 

االحكوميیة االمدنيیة وواالعسكريیة االمتعلقة بالطيیراانن وواالفضاء. أأيیضا٬، لديیهھم االمقدررةة على االعمل كمستشارريین 

لشركاتت االطيیراانن.  بحكم تخصصهھم ااالدداارريي يیمكن لهھم االعمل في اايي شركة حتى لو لم تكن متعلقة بالطيیراانن٬، 

ألنن خريیجيین هھھھذاا االتخصص يیدررسونن مواادد عامة تؤهھھھلهھم للعمل في ووظظائف عديیدةة. 

ددررااسة إإددااررةة االطيیراانن تشمل ددررااسة: 

مباددئئ االنقل االجويي٬، عمليیاتت االمطاررااتت٬، ااددااررةة مطاررااتت٬، إإددااررةة شركاتت االطيیراانن٬،  إإددااررةة ااعمالل ططيیراانن ددووليیة٬،  

ااددااررةة عامة٬، تسويیق٬،  تسويیق مطاررااتت ووشركاتت ططيیراانن٬، عالقاتت مطاررااتت/ شركاتت ططيیراانن٬، ووغيیرهھھھا االعديید 

من االمواادد ااالخرىى على حسب االجامعة االتي يیدررسس بهھا االطالب. 

بعض االجامعاتت االتي تدررسس هھھھذاا االتخصص في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیهھ: 

.1 Embry Riddle Aeronautical University

.2  Tennessee State University

.3 University of North Dakota

.4 Oklahoma State University

.5  Auburn University

.6  Eastern Michigan University

.7 Arizona State University Polytechnic Campus
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  6.  Aviation Safety

سالمة ططيیراانن  

 

تعريیف  االتخصص: 

 هھھھو مصطلح يیشمل االنظريیة وواالتحقيیق ووتصنيیف االفشل في االطيیراانن وو منع مثل هھھھذهه ااالخفاقاتت من خاللل 

االتنظيیم وو االتعليیم وو االتدرريیب. اايیضا تطبق سيیاقق االحمالتت االتي تعمل على ااعالمم االركابب بشأنن سالمة االسفر 

االجويي. 

 بعض مخاططر سالمة االطيیراانن : 

 ١۱. االحطامم من جسم غريیب. 

 ٢۲. معلوماتت مضللة ااوو ناقصة. 

٣۳. االبرقق. 

 ٤. االجليید وو االثلج. 

 ٥. حصولل عطل في االمحركك.  
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٦. حصولل حريیق على االطائرةة. وو االكثيیر من ااألمورر االتي يیجب على االمتخصص في سالمة االطيیراانن االحذرر 

منهھا. 

االوظظائف : 

خريیجي سالمة االطيیراانن وو االفضاء عاددةة مايیوظظفونن في مناصب في صناعة االطيیراانن٬، االقطاعع االحكومي 

وواالخاصص٬، وو االبحوثث.  

وويیلتزمم كل كيیانن تجارريي للحفاظظ على مساحاتت عمل آآمنة وو خاليیة من االمخاططر لموظظفيیهھا٬، وو من ضباطط 

االسالمة االذيین يیتحملونن االمسؤووليیة لضمانن ااالمتثالل.  

بعض االخريیجيین يیتابعونن تعليیمهھم وويیحصلونن على شهھاددةة ماجستيیر ووددكتوررااهه في نفس االمجالل ٬، االوظظائف فيیهھا 

تكونن في مجالل شركاتت ااألبحاثث ااوو ااالكادديیميیة مثل االجامعاتت ووبعض االمعاهھھھد االتعليیميیة. 

بعض االجامعاتت االتي تدررسس هھھھذاا االتخصص في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیهھ: 

  Florida Institute Technology

  University of Central Missouri

 Embry-Riddle Aeronautical University

Page \  of \22 29



    !  

نبذةة  عن تخصص مجالل االطيیراانن في االماجيیستر وو االدكتوررااةة  

تقدمم ددررااسة االماجيیستروو االدكتوررااةة  في اايي تخصص من مجالل االطيیراانن االمواادد ااالساسيیة من حيیث يیتمكن 

االطالب من معرفة مباددئئ االنقل االجويي٬، عمليیاتت االمطاررااتت٬، ااددااررةة مطاررااتت٬، إإددااررةة شركاتت االطيیراانن٬، االبحوثث 

في شركاتت االطيیراانن٬، إإددااررةة ااعمالل ططيیراانن ددووليیة٬،  ااددااررةة عامة٬، تسويیق٬،  تسويیق مطاررااتت ووشركاتت ططيیراانن٬، 

عالقاتت مطاررااتت/ شركاتت ططيیراانن ووغيیر٬، ووتكمن ددررااسة علومم ططيیراانن ااوو اايي تخصص ااخر يیتعلق بالطيیراانن 

في االماجيیستروو االدكتوررااةة بالتركيیز على ااالددوواارر ااالدداارريیة مثل ما ذذكر ااعالهه.  

 مختلف االمسميیاتت في ماجيیستر وو ددكتوررااةة االطيیراانن وو جميیع االتخصصاتت االمتعلقة بهھ 

.1 Master of Aeronautical Science

.2 Master of Aerospace Engineering

.3 Master of Technology of Aviation Management and Human

 Factors

.4 Master of Aviation and Transportation

.5 Master of Science in Aviation Safety

.6  MBA in Aviation

.7 D in Aviation.H.P

.8  D in Aerospace Engineering.H.P

.9 Master of Science in Aviation Management and Airport

 Development
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جامعاتت تقدمم ددررجة االماجيیستر وو االدكتوررااةة في تخصص االطيیراانن وو جميیع تخصصاتهھا في االواليیاتت 

االمتحدةة ااالمريیكيیة 

.1  Arizona State University

.2  Embry Riddle Aeronautical University

.3 Lynn University

.4 Florida institute Technology

.5 Purdue University

.6 Stanford University 

Page \  of \24 29



    !  

مجموعة مدااررسس وو معاهھھھد االطيیراانن توفر االرخص فقط من غيیر بكالورريیوسس في اامريیكا  

  

School Name Website  School Name  Website

T Aviation.I.F http://
 www.fitaviation.com

 Dean International

Flight School

http://

 flymiami.com/

 Sport
Aviation LLC

http://
 flysportaviation.com/

 Sunrise Flight

Academy

http://

www.flysunrise.co

m/

 T Black
Aviation

http://
www.TBlackAviation.co

 m

ATP Flight School http://

www.atpflightscho

 ol.com/

SkyWarrior http://
 www.skywarriorinc.com

 iationSawyer Av http://

sawyeraviation.com

 /

Solo Aviation http://
 www.soloaviation.aero

Blue Sun Air http://
 bluesunair.net

 Flight Safety
School

http://
www.flightsafetyacade
my.com/
 fsa_campus.php

JLS Aviation http://
www.jlsaviation.info
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رروواابط وو كتب وو برااميیج مفيیدةة لطالبب االمهھتميین بالطيیراانن وو االتخصصاتت االمتعلقة بهھ 

Aviation Handbooks & Manual: http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/ 
 aviation/
 
 Foreflight App: http://foreflight.com/
 
 Gleim Aviation Books : http://www.gleim.com/aviation/#avTab%3Dld
 
 FAR / AIM Book and app : https://itunes.apple.com/us/app/far-aim/id361784690?mt=8
 
 FAA Training tests: http://www.exams4pilots.org/
 
Pilot's Handbook for Aeronautical Knowledge : https://www.faa.gov/regulations_policies/
 handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/
 
 Jepp Direct  Aviation Store : http://jeppdirect.jeppesen.com/index.jsp
 
Aviation References Textbooks : http://www.asa2fly.com/Textbooks-C7.aspx?
 gclid=CMfqwbzC0L0CFYeUfgodLCQARg
 
FAA Written Test Preparation App : http://www.dauntless-soft.com/products/groundschool/
 iphone/
 
 Garmin Pilot App : https://itunes.apple.com/us/app/garmin-pilot/id340917615?mt=8
 
NOAA Radar US : https://itunes.apple.com/us/app/noaa-radar-us-hd-weather-radar/
 id415411639?mt=8
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.تم فتح باب القبول لبرنامج االبتعاث #وظيفتكـوبعثتك الجديد من 10 رمضان الى 23 رمضان
ومن ضمن التخصصات هيا تخصصات الطيران

 .اصبحت الفرصة متاحة االن لطالب الثانوي وطالب البكالوريس لدراسة الطيران والتخرج كطيار
 يمكن لطالب الثانوي التقدم لبرنامة بكالوريس علوم طيران

.ويمكن لطالب البكالوريس التقدم لبرنامج الدبلوم مابعد البكالوريس على تخصص طيران تجاري
شروط االبتعاث وشروط جهة التوظيف مرفقة في الصور.

رابط التقديم:
https://ksp.mohe.gov.sa/ksp11/Pages/Index

بالتوفيق للجميع،،، 
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االخاتمة 

   

جعل هللا االنجاحح حليیفي وو إإيیاكم٬، وو ووفقنا هللا في ما تغربنا ألجلهھ 

عمارر االجهھني 

 @teeto_ammar

مشرفف مجموعة ططالبب االطيیراانن 

 2015

 Saudis In USA Aviation Students Group

 Facebook:

 /https://www.facebook.com/groups/126702300696635

 Instagram:

   https://instagram.com/aviationstudents/

**تم إإعداادد ووتعديیل هھھھذاا االدليیل بناءاا على االوااقع في االوقت االحالي٬، وو يیرااعى أأنن ااألنظمة يیتم تحديیثهھا خصوصا 

مع االملحقيیة أأوو ووززااررةة االتعليیم االعالي وواالخطوطط االجويیة االعربيیة االسعودديیة ٬، لذاا ووجب االتنويیهھ مع تمنيیاتنا لكم 

بالتوفيیق.
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