وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١ج١٠/
إﺻﺪار إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺧﺎص ﺷﺮاﻋﻲ ﲟﺤﺮك
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان  /إدارة اﻹﺟﺎزات

أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺴﻦ ﻋﻦ  ١٧ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ )إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺮﻳﺎً( أو ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔﺮ )إذا ﻛـﺎن أﺟﻨﺒﻴـﺎً( ﺿـﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺷﺮاﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﺪون ﳏﺮك ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة
اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ ) – (Class 2أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﲑان اﻟﺸـﺮاﻋﻲ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ إدارة اﻟﺘـﺪرﻳﺐ وﳐﺘـﻮم ﲞـﺎﰎ اﳌﻌﻬـﺪ ﻳﻔﻴـﺪ إﺟﺘﻴـﺎز اﻟﻌﻤﻴـﻞ ﻟﻼﺧﺘﺒـﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳـﺔ
اﻟﻄ ـﲑان– اﻷرﺻــﺎد اﳉﻮﻳــﺔ – اﳌﻼﺣــﺔ اﳉﻮﻳــﺔ – ﻗ ـﻮاﻧﲔ اﻟﻄ ـﲑان – اﻻﺗﺼــﺎﻻت اﻟﻼﺳــﻠﻜﻴﺔ – اﳌــﺎدة اﻟﻔﻨﻴــﺔ وﺣــﺪود ﻗــﺪرات اﻟﻄــﺎﺋﺮة،-
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻤﻮذج  ١١١خ ع اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﲑان اﻟﺸﺮاﻋﻲ
ﺳﺠﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﳋﺎص ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻹﺻﺪار ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ إدارة ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﲑان اﻟﺸﺮاﻋﻲ وﳐﺘـﻮم ﲞـﺎﰎ اﳌﻌﻬـﺪ ﻣﻮﺿـﺤﺎً ﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺎت
اﻟﻄﲑان اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة وﻫﻲ :أداء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ  ٥٠ﺳـﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺎﺋﺮات اﻟﺸـﺮاﻋﻴﺔ ذاﺗﻴـﺔ اﻹﻗـﻼع ذات اﶈـﺮك ﻣﻨﻬـﺎ
 ٢٥ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻔﺮداً ﺗﺸﻤﻞ :
 ﺛﻼث رﺣﻼت إﺧﱰاق ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮداً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٥٠ﻛﻢ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ :
 ذﻫﺎب وﻋﻮدة ﺑﺪون ﻫﺒﻮط إﺧﱰاق ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ذﻫﺎب ﻣﻊ اﳍﺒﻮط ﰒ اﻟﻌﻮدة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪد  ١٠ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﺒﻮط ﻣﻊ اﶈﺮك ﻣﻨﻔﺮداً
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪد  ١٠ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﺒﻮط ﻣﻊ اﶈﺮك ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً وﻣﻨﻔﺮداً
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻄﲑان اﻟﺸﺮاﻋﻲ ﺑﺪون ﳏﺮك ﻣﻨﻔﺮداً ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎب اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻴﺎرات اﳍﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﺻﻮرﺗﲔ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وإﺻﺪار اﻹﺟﺎزة
زمن أداء الخدمة :

 ٥أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻔﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺪء اﳋﺪﻣﺔ

رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة ٢٠ :ﺟﻨﻴﻪ رﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٣ +ﺟﻨﻴﻪ دﻣﻐﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ١٠ +ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
رسوم الخدمة ٣٦٠٠ :ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ(
توقيت دفع الرسوم :

ﻗﺒﻞ أداء اﳋﺪﻣﺔ

مواعيد العمل اليومية من الساعة  ٩صباحاً إلى  ٢مسا ًء عدا أيام الجمعة والسبت
فاكس٢٢٦٨٨٣٤١:
لالستفسار يرجى االتصال بأرقام٢٢٦٨٨٣٤٢ - ٤٣ – ٤٥ :
إصدار رقم ١ :

بتاريخ ٢٠٠٤ /٠٦ / ٢٠ :

تعديل رقم ٢ :
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بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٥ :

