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بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١ج٢٠/
إﺻﺪار اﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺧﻂ ﺟﻮي ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﺎزة أﺟﻨﺒﻴﺔ
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان  /إدارة اﻹﺟﺎزات

أﻻ ﻳﻘــﻞ اﻟﻌﻤــﺮ ﻋــﻦ  ٢١ﺳــﻨﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺗﻘــﺪﱘ ﺻــﻮرة ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻟــﺮﻗﻢ اﻟﻘــﻮﻣﻰ )إذا ﻛــﺎن ﻣﺼـﺮﻳﺎً( أو ﺟـﻮاز اﻟﺴــﻔﺮ )إذا ﻛــﺎن أﺟﻨﺒﻴـﺎً( ﺿــﻤﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪات
اﻹﺻﺪار

ﳕﻮذج اﻟﺴﻠﻄﺔ 12330-6-1-1

أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎزة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل )ﻋﻨﺪ اﺻﺪار اﻹﺟﺎزة( ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ أﺻﻞ اﻹﺟﺎزة)ﻟﻼﻃﻼع(
أن ﳛﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى أول ﰲ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ )(Class 1؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻔﺤـﺺ اﻟﻄـﱯ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﺴـﻴﻮن اﻟـﺪال ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ – أﻧﻈـﺮ اﳋﺪﻣـﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(

ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ اﻷﺟﻨﱯ ) ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ(

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ  -أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ١ﻓﺮ(
ﺳﺠﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﲑان اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺒﻪ
اﻟﻨﺠـﺎح ﰲ ﻣـﺎدة ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻄـﲑان – ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﺑـﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺑـﻮزارة اﻟﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ ﻣﺴـﺘﻮى ﻃﻴـﺎر ﺧـﻂ ﺟـﻮي -اﻧﻈـﺮ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )ﻛــﻮد
رﻗﻢ  ٤ﻓﺮ(
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ) (Basic Indoctrinationﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻤﻞ ـﺎ اﻟﻌﻤﻴـﻞ وﻣﻌﺘﻤـﺪة ﻣـﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴﺶ اﳉـﻮي -اﻧﻈـﺮ اﳋﺪﻣـﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد رﻗﻢ  ٦ﻓﺮ(٢ /
إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﳌﺮاد اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻴﻪ – أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٦ﻓﺮ ٦ ،١/ﻓﺮ(٢/
 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﳌﺪون ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي
 أو اﻟﻄﺮاز اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤـﻞ ـﺎ ﺑﻌـﺪ اﻟﻨﺠـﺎح ﰲ اﳌـﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ وﰲ اﻟﺘـﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﲢـﺖ إﺷـﺮاف اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲢﺮﻳﺮي وﺷﻔﻮي ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﲏ – اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٤ﻓﺮ ٧ ،ﻓﺮ(
اﻟﻨﺠــﺎح ﰲ اﻟﺘــﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﶈــﺎﻛﻲ ) (Simulatorوﻋﻠــﻰ اﻟﻄــﺎﺋﺮة ﲢــﺖ إﺷ ـﺮاف واﻋﺘﻤــﺎد اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘــﻴﺶ اﳉــﻮي ﺑــﻮزارة اﻟﻄ ـﲑان
اﳌﺪﱐ – أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٦ﻓﺮ(١ /
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻄﲑان اﻵﱄ وأن ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل – أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ )ﻛﻮد  ٢٦ج(
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 ٤٥٠٠ :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 :

