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نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١٤ج
إﺻﺪار إﺟﺎزة ﻣﺮﺣﻞ ﺟﻮي ﺑﺪون ﻃﺮاز
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

ﻃﺒﻘـﺎً ﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت اﻟﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ اﳌﺼـﺮي رﻗـﻢ  (ECAR 65 Sub H Items 65.129 & 65.133) ٦٥ﻓـﺈن اﻷﻓـﺮاد
اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻖ ﳍﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻹﺻﺪار إﺟﺎزة ﻣﺮﺣﻞ ﺟﻮي ﺑﺪون ﻃﺮاز ﻫﻢ :
 ذوي اﳋﱪة ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺣﻴﻞ اﳉﻮي )ﻣﺪﱐ أو ﻋﺴﻜﺮي( ﲟـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋـﻦ ﺳـﻨﺘﲔ ﺧـﻼل اﻟـﺜﻼث ﺳـﻨﻮات اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘـﺎرﻳﺦ
ﻃﻠﺐ اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن واﺣﺪاً ﻣﻦ اﻵﰐ :
 ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻗﻢ ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي )ﻳُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻹﺻﺪار( راﺻﺪ ﺟﻮي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﱰﺣﻴﻞ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي )ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز إﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ( ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮﻳﺔ أو ﻣﺸﺮف ﻓﲏ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﻮﻳﺔ )ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز إﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ( ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﺣﻞ ﺟﻮي ﻟﻪ ﺧﱪة ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﻧﻘﻞ ﺟﻮي )ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات (
 ﻣﻦ أدى ﺑﻨﺠﺎح اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ واﺟﺘﻴﺎز إﺧﺘﺒﺎرا ﺎ ﺑﻨﺠﺎح
ﺷﺮوط اﻹﺻﺪار
 أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ  ٢١ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار
 ﺗﻘـﺪﱘ ﺷـﻬﺎدة ﻣــﻦ اﳌﻌﻬـﺪ اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ ﺑﺈﻣﺒﺎﺑــﺔ ﺗﻔﻴـﺪ اﻟﻨﺠــﺎح ﰲ اﻟـﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴـﺔ اﳌﺆﻫﻠــﺔ ﻃﺒﻘـﺎً ﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت اﻟﻄـﲑان اﳌــﺪﱐ
اﳌﺼﺮي رﻗﻢ (ECAR 65 Sub H Item 65.127) ٦٥
 إﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ وﲢﺖ إﺷﺮاف اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ اﳌﺼﺮي رﻗﻢ  –(ECAR 65 Sub H Item 65.131) ٦٥راﺟﻊ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) ٦ﻓﺮ(.
 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 ٩٠٠ :ﺟﻨﻴﻪ
 ٧٠ﺟﻨﻴﻪ )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 :
إصدار رقم ١ :

بتاريخ ٢٠٠٤ /٠٦ / ٢٠ :

تعديل رقم ٢ :
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