--PRESS RELEASE-dans appoints First Emirati Female Duty Manager in Dubai to manage Air Traffic Control
Operations

Dubai, United Arab Emirates, 30th April 2019: In an unparalleled step in line with HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai,
vision on development of National talent; Dubai Air Navigation Services (dans), the leading air
navigation services provider managing Dubai and part of the Northern Emirates airspace,
appoints the first female UAE National duty manager in the Emirate of Dubai.
Marwa Al Matrooshi, who joined the Organisation in 2004 as an Air Traffic Control Officer (ATCO),
has become the first ever Emirati Female successfully endorsed to become a Duty Manager in
the Air Traffic Control (ATC) Tower in Dubai. The Duty Manager’s role operates from the Air
Traffic Control Tower at Dubai International Airport (DXB), where she is responsible for managing
the daily direction of ATC operations, as well as ensuring consistency in safety and service
delivery. In addition, Marwa will also be responsible for managing an entire watch which

comprises of five Air Traffic Control Officers working on different positions within ATC operations
in the ATC tower.
H.E. Mohammed A. Ahli, the Director General of Dubai Civil Aviation Authority and the CEO of
Dubai Air Navigation Services stated: “In trust of the avowed direction of HH Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, affirming the
importance of the role of the youth as the main driving engine of the nation’s success story; HH
Sheikh Mohammed has stated that the youth are the beacon of light of the present as well as the
future, and that it is with the spirit of the youth that we have been able to become a pioneering
nation. Moreover, HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum has dedicated a strategy to
enhance confidence, provide opportunities and investment, and create an innovative
environment for the youth to excel in. Marwa Al Matrooshi is a vigorous example of an Emirati
lady who has lived by and fulfilled the vision of HH Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. A
profound example of a young lady dedicated, hardworking and ambitious to strive high to become
the first ever UAE National female appointed as a duty manager in the Air Traffic Control Tower
at Dubai International Airport (DXB). It is our honor and pride to have Marwa as part of our
Organisational team, and we salute her for setting a pioneering example to all other Emirati ladies
in order to encourage them to join unique sectors such as that of Air Traffic Management”.
Over a career span of 14 years in ATC Operations with dans, Marwa’s hard work, perseverance
and dedication for growth and development translates through her career path developing to
take up more challenging and advanced roles in dans. While maintaining her ATCO currency,
Marwa’s passion to support her peers was demonstrated through her role as Training specialist,
where she was able to train newly joined trainees striving to follow her example and become Air
Traffic Control Officers. Marwa’s ambition and vision for growth did not stop there, she then
became an ATC examiner responsible for conducting annual checks on existing ATCOs who have
been working in the Organisation as well as initial checks to validate new controllers. Successfully
endorsed by the General Civil Aviation Authority (GCAA) to become a duty manager, Marwa
underwent a period of on-job training for 6 months and completed the duty manager course
conducted internally by the Department of Operational Training & Standards in the Organisation.
Dubai Air Navigation services (dans) is the air navigation services provider that manages the
Dubai and part of the Northern Emirates airspace. dans also provides air navigation services for
airport authorities and numerous prestigious airlines, including the World’s busiest airport in
terms of international passenger numbers-Dubai International Airport(DXB).

--ENDS--

-بيان صحفي--مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية (دانز) تعين أول إماراتية مديراً مناوباً
إلدارة عمليات مراقبة حركة المالحة الجوية فى إمارة دبي
دبي،اإلمارات العربية المتحدة 30،ابريل  :2019في خطوة غير مسبوقة تماشيا مع رؤية سمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ،رعاه
هللا  -للتطوير الكوادر الوطنية ،قامت مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية المزود الرائد لخدمات
المالحة الجوية ،والتي تدير المجال الجوي إلمارة دبي وجزءا من المجال الجوي لإلمارات الشمالية
بتعيين أول مواطنة إماراتية في منصب مديرا مناوبا على مستوي إمارة دبي.
التحقت مروة المطروشي بالمؤسسة عام  2004في منصب ضابط مراقبة المالحة الجوية ،وأصبحت
أول إماراتية يتم اعتمادها بنجاح لتكون مديرا مناوبا في برج مراقبة حركة المالحة الجوية بإمارة دبي.
ويعمل المدير المناوب من داخل برج المراقبة بمطار دبي الدولي ،حيث يكون مسؤوال عن تنسيق
المهام اليومية لعمليات مراقبة الحركة الجوية باإلضافة إلى ضمان استمرارية عناصر السالمة وتقديم
الخدمات .عالوة على ذلك ،ستكون مروة مسؤولة عن فريق إدارة عمليات المراقبة بالكامل و الذي
يتضمن خمسة مراقبين يعملون في مواقع مراقبة مختلفة داخل قسم عمليات مراقبة المالحة الجوية
ببرج المراقبة.
صرح سعادة محمد عبد هللا أهلي ،المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي
لمؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية ":أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ،رعاه هللا ،في أكثر من مناسبة عن
أهمية دور الشباب في صناعة قصة نجاح دولة االمارات العربية المتحدة ،حيث أعرب سموه قائال أن
الشباب أمل الحاضر والمستقبل ،وبروح الشباب نحقق المراكز األولى ،وأكد ان شباب اإلمارات اليوم
قادر على استباق المتغيرات وخوض التحديات .هذا ,ووضع سموه إستراتيجية لشباب الوطن والتي
تسعي لتعزيز الثقة وتقديم الفرص واالستثمار وتأمين بيئة مبتكرة حرصا على صناعة أفضل نموذج
لتمكينهم .تأتي مروة المطروشي كمثال للمرأة اإلماراتية الدؤوبة التي حققت رؤية صاحب السمو،
وعملت بكل جهد طامحة للمركز األول فى عملها لتصبح أول سيدة إماراتية تتقلد منصب مدير مناوب
لبرج مراقبة المالحة الجوية بمطار دبي الدولي .وبالرغم من اعتقاد العديد أن قطاع خدمات المالحة
الجوية يقتصر على الرجال فقط نظرا للتحديات المتعددة مثل أوقات العمل بنظام المناوبة ،تأتي مروة
لتتحدى وتغير جميع هذه المعتقدات .نفتخر بتواجد مروة من ضمن فريق عمل المؤسسة ونحييها
كونها رمز رائد يشجع المرأة االماراتية على االلتحاق بهذه القطاعات المميزة".
وخالل مسيرة مروة المهنية التي امتدت  14عاما في قسم عمليات مراقبة حركة المالحة الجوية
مع مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية ،انعكست مثابرتها وتفانيها من أجل تحقيق النمو والتطوير
على مسارها المهني لتلعب أدوارا أكثر تحديا وارتقاء في المؤسسة .وفي الوقت الذي حافظت فيه
على دقتها في عملها بقسم عمليات مراقبة حركة المالحة الجوية ،أثبتت مروة شغفها في دعم

زمالئها من خالل دورها كمدربة ،حيث تمكنت من تدريب المتدربين الجدد الذين بذلوا قصارى جهدهم
ليحذوا حذوها ويصبحوا ضباط مراقبة حركةالمالحة الجوية .ولم يتوقف طموح مروة ورؤيتها للنمو عند
هذا الحد ،حيث أصبحت مفتش لمراقبة حركة المالحة الجوية مسؤولة عن إجراء الفحص السنوي
على مسؤولي مراقبة الحركة الجوية القائمين بالمؤسسة ،باإلضافة إلى عمليات الفحص األولية
العتماد المراقبين الجدد .ومن أجل أن تحصل مروة على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لتقلد
منصب مدير مناوب ،خضعت لتدريب دام ستة أشهر أثناء عملها وأكملت دورة مدير المناوبة التي
يقدمها قسم التدريب التشغيلي بالمؤسسة.
تعد مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات المالحة الجوية الذي يقوم
بإدارة المجال الجوي لكل من دبي وجزء من اإلمارات الشمالية .كما تقدم المؤسسة خدمات المالحة
الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة ،بما في ذلك مطار دبي الدولي
الذي يعد المطار األكثر استخداما في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

--النهاية--

