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

:

١١ج١/
إﺻﺪار إﺟﺎزة ﻣﻀﻴﻒ ﺟﻮي
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺴﻦ ﻋﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ،٦٠وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻـﻮرة ﺑﻄﺎﻗـﺔ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻘـﻮﻣﻰ )إذا ﻛـﺎن ﻣﺼـﺮﻳﺎً( أو ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔﺮ )إذا
ﻛﺎن أﺟﻨﺒﻴﺎً( ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات
ﻻﺋﻖ ﻃﺒﻴﺎً )اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ( – .اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٢ﻓﺮ(
اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ اﳉﻮﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ وﻳﻼﺣﻆ اﻵﰐ:
 اﳌﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  :ﻋﺎم ،ﻃﺮاز ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت؛ ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺤـﺎ ﻢ ﺑـﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺑـﻮزارة اﻟﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ ﳉﻤﻴـﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻣـﺎ ﻋـﺪا
ﻣﻀﻴﻔﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺤﺎ ﻢ ﲟﺮﻛﺰ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان -اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٤ﻓﺮ(
 اﳌﻮاد  :إﺳﻌﺎﻓﺎت أوﻟﻴﺔ ،ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺧﻄﺮة؛ ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺤﺎ ﻢ ﲟﺮﻛﺰ أو ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﻮزارة
ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻔﺮﻗـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ وﺗﺸـﻤﻞ ) (Ditching - Shoot - Fireوﺗُﺴـﺘﺜﲎ ﻣـﻦ ﺷـﺮط ) (Ditchingاﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم
ﺑﺎﻟﻄﲑان داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ
اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘـﺪرﻳﺒﺎت اﻷرﺿـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﺮاز اﳌـﺮاد اﻹﺻـﺪار ﻋﻠﻴـﻪ واﻟﺘـﺪرﻳﺐ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻹﺧـﻼء واﻟﻄـﻮارئ )(Ground Awake
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي -اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٦ﻓﺮ(٢ /
ﻋﻤﻞ ﻋﺪد  ١٠ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﲑان ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﳌﺮاد اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺪرب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻄﲑان ﻋـﻦ ٥
ﺳﺎﻋﺎت ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ إﺧﺘﺒــﺎر ﻛﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ اﻟﻄـﺮاز اﳌـﺮاد اﻹﺻــﺪار ﻋﻠﻴــﻪ أﺛﻨــﺎء ﺗﻨﻔﻴــﺬ آﺧــﺮ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﻄـﲑان ﲢــﺖ إﺷـﺮاف ﻣــﺪرب ﻣﻌﺘﻤــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻮزارة ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي -اﻧﻄﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٦ﻓﺮ(

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻳﺮاﻋﻰ أداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ) (Basic Indoctrinationﻣﻌﺘﻤـﺪة ﻣـﻦ رﺋـﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴﺶ اﳉـﻮي -اﻧﻄـﺮ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﻛـﻮد
رﻗﻢ ) ٦ﻓﺮ(٢ /
ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻹﺻﺪار ﻣﻮﻗﻊ ﳑﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺻﻮرﺗﲔ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وإﺻﺪار اﻹﺟﺎزة
ﻓﺮﻗﺔ اﻣﻦ ﻃﲑان .

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻳﺮاﻋﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹﺻﺪار ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ – أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ

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(
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 :

