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نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

٣ج١/
إﺿﺎﻓﺔ ﻃﺮاز ﻹﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎرى
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺿﺎﻓﺔ
إﺟﺘﻴﺎز اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮاز وﻫﻲ :
 إﺟﺘﻴﺎز اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮاز ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺪرﺑﲔ ﻣﻌﺘﻤـﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻰ أن ﻳـﺘﻢ ﻋﻘـﺪ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻮى اﻟﻔـﲏ – ﻋﻠـﻰ اﻟﱰﺗﻴـﺐ -
ﺑﻮزارة اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﺮاﻛـﺰ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﳍـﻢ – راﺟـﻊ اﳋـﺪﻣﺘﲔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺘﲔ
ﻛﻮد  ٤ﻓﺮ  ٧ ،ﻓﺮ
 إﺟﺘﻴﺎز اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ:
 ﺗﻘ ــﺪﱘ ﳕ ــﻮذج اﻟﺘ ــﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻬ ــﺎز اﶈ ــﺎﻛﻲ ) (Simulatorﻃﺒﻘ ـ ـﺎً ﻟ ــﺪﻟﻴﻞ اﻟﻄ ــﺎﺋﺮة اﳌ َﻌ ــﺪ ﻟ ــﺬﻟﻚ ) Trainingُ
(Manual

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻛﻲ  ،Class Dﳝﻜﻦ أداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﶈﺎﻛﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أداءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة

-

ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة ) ،(Basic Trainingوﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة ) (Training Manualﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺪرﺑﲔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ وﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ رﺋـﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴﺶ اﳉـﻮي
– راﺟﻊ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد  ٦ﻓﺮ ٦ ،١/ﻓﺮ.٢/

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﳚﺐ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺪة ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﶈﺎﻛﻲ ) (Simulatorواﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ،وإذا
زادت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳُﻌﺎد اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺗﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮاز ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي ،وإذا ﲡﺎوزت اﳌﺪة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗُﻌﺎد اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
ﻣﺮة أﺧﺮى.
إذا ﲤﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮاز ﻟﺪى اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﻳُﺴﺘﺜﲎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﳋﺎص ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﳌﺆﻫﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻘﺪم اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
مواعيد العمل اليومية من الساعة  ٩صباحاً إلى  ٢مسا ًء عدا أيام الجمعة والسبت
فاكس٢٢٦٨٨٣٤١:
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ﲡﺪﻳــﺪ اﻹﺟــﺎزة ﳌــﺪة  ١٢٠ﻳــﻮم ﺑﻐــﺮض اﻟﺘــﺪرﻳﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄ ـﺮاز اﳉﺪﻳــﺪ اﳌﻄﻠــﻮب إﺿــﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹﺟــﺎزة وذﻟــﻚ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒــﺪء ﰲ إﺟ ـﺮاءات
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﺸﺮط ﺳـﺮﻳﺎن اﻟﻠﻴﺎﻗـﺔ اﻟﻄﺒﻴـﺔ واﺟﺘﻴـﺎز اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮي ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺮاز اﳌـﺮاد إﺿـﺎﻓﺘﻪ ،وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻴـﻞ ﺗﻘـﺪﱘ
ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗُﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮاز اﳌﺮاد إﺿﺎﻓﺘﻪ
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ إﻟﺘﺤــﺎق اﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﺑﺈﺣــﺪى ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄـﲑان أو ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ إﱃ أﺧــﺮى ،ﳚــﺐ ﺗﻘــﺪﱘ ﺷــﻬﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﻔﻴــﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ) (Basic Indoctrinationﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي
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:

 ١٨٠٠ﺟﻨﻴﻪ
 ٤٥ﺟﻨﻴﻪ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ(

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 :
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