وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة

 ١ج١٤/

كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

إﺻﺪار اﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﱰ

المكتب المختص

:

إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان  /إدارة اﻹﺟﺎزات

مطالب أداء الخدمة

:

أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ )إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺮﻳﺎً( أو ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔﺮ )إذا ﻛـﺎن أﺟﻨﺒﻴـﺎً( ﺿـﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺧﺎص ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﱰ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة
اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ اﳌﻄﻠﻮب ﳌﺴﺘﻮى ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ) – (Class 1أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ)ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
ﺗﻘــﺪﱘ وﺛﻴﻘــﺔ اﻟﻨﺠــﺎح ﰲ اﳌﻘــﺮر اﻟﻨﻈــﺮي – ﻣﺴــﺘﻮى ﻃﻴــﺎر ﲡــﺎري ﻫﻠﻴﻜــﻮﺑﱰ – ﻣﻌﺘﻤــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻌﻬــﺪ ﻣﺼــﺮ ﻟﻠﻄـﲑان أو اﻟﻜﻠﻴــﺔ اﳉﻮﻳــﺔ وﳐﺘــﻮم
ﺑﺸﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ) (ECAR Part 61 Sub “E” Item 61.133 Paragraph C
ﺗﻘﺪﱘ ﳕﻮذج اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉـﻮي ) (Flight Test Reportﻣـﻦ ﻣﻌﻬـﺪ ﻣﺼـﺮ ﻟﻠﻄـﲑان أو اﻟﻜﻠﻴـﺔ اﳉﻮﻳـﺔ واﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻣـﻦ اﳌـﺪرب وإدارة
اﻟﺘــﺪرﻳﺐ ــﺎ وﺧﺘﻤــﻪ ﺑﺸــﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤــﺎدﻩ ﻣــﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘــﻴﺶ اﳉــﻮي ﺑــﻮزارة اﻟﻄ ـﲑان اﳌــﺪﱐ – اﻧﻈــﺮ اﳋﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٦ﻓﺮ (٢ /ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﻮذج

ﺗﻨﺒﻴﻪ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻮي ﺻﺎﱀ ﳌﺪة  ٧أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ

ﺳﺠﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﳋﺎص ﺑﻄﺎﻟـﺐ اﻹﺻـﺪار ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ إدارة ﺗـﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻬـﺪ ﻣﺼـﺮ ﻟﻠﻄـﲑان أو اﻟﻜﻠﻴـﺔ اﳉﻮﻳـﺔ وﳐﺘـﻮم ﺑﺸـﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ
ﻣﻮﺿــﺤﺎً ﺑــﻪ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻄـﲑان اﳌﺆﻫﻠــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻹﺟــﺎزة وﻫــﻲ :أداء ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ١٠٠ﺳــﺎﻋﺔ ﻃـﲑان ﻣــﻦ ﻣﻌﻬــﺪ ﻃـﲑان ﻣﻌﺘﻤــﺪ
ﲜﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ أو  ١٥٠ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﻣﻦ أي ﻣﻌﻬﺪ ﻃﲑان آﺧﺮ )ﳝﻜﻦ أداء  ١٠ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻃﲑان ﲤﺜﻴﻠﻲ( ﺗﺸﻤﻞ:
 ٣٥ ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﻗﺎﺋﺪ
 ١٠ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﻗﺎﺋﺪ ﻋﱪ اﻟﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻄﺎرﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺒﻮط
 ٥ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﻟﻴﻠﻲ ﺗﺸﻤﻞ  ٥ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﻼع وﻫﺒﻮط ﻛﻘﺎﺋﺪ
 ١٠ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان آﱄ ﳚﻮز ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٥ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﲤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﶈﺎﻛﻲ )(Simulator
ﺻﻮرﺗﲔ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وإﺻﺪار اﻹﺟﺎزة
ﻃﻠﺐ ﳕﻮذج (Airman License and/or Rating Application) 12330-6-2-30
ﳕﻮذج ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ )(MFC ENROLLMENT FORM
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 ٢٧٠٠ :ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ(
 ٩٥ﺟﻨﻴﻪ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ(
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 :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٥ :

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 :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٥ :

