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

:

 ٨ﻓﺮ١/
ﻓﺤﺺ وﺛﺎﺋﻖ إﺻﺪار إﺟﺎزة ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺪون ﻃﺮاز
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﲎ

ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج 12110-200
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﺼﻐﲑة )أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ٥٧٠٠ﻛﺠﻢ( أو اﳍﻠﻴﻜﻮﺑﱰ ،ﻳﻠﺰم ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﲣﺼﺺ ﻃﲑان :
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )(Basic ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ) (Human Factorﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﲟﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان. أوراق ﺧــﱪة ﻋﻤﻠﻴــﺔ ) (Work Sheetsﳌــﺪة  ٦ﺷــﻬﻮر ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻄ ـﲑان أو اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﻤــﻞ أو ﻳﺘــﺪرب ــﺎ +ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺪﳎﺔ ) . ( CD
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﲣﺼﺺ ﻛﻬﺮﺑﺎء أو ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ :
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )(Basic ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ إﱃ ﻃﲑان )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﻓﻘﻂ( أوراق ﺧــﱪة ﻋﻤﻠﻴــﺔ ) (Work Sheetsﳌ ـﺪة  ٦ﺷــﻬﻮر ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻄ ـﲑان أو اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﻤــﻞ أو ﻳﺘــﺪرب ــﺎ +ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺪﳎﺔ ) .( CD
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس )ﻃﲑان – ﻛﻬﺮﺑﺎء( ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت )(Regulation ﺷﻬﺎدة ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ ﺑﺈﻣﺒﺎﺑﺔ
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ أوراق ﺧــﱪة ﻋﻤﻠﻴــﺔ ) (Work Sheetsﳌــﺪة  ٦ﺷــﻬﻮر ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻄ ـﲑان أو اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﻤــﻞ أو ﻳﺘــﺪرب ــﺎ +ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺪﳎﺔ ) .( CD
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﻜﺒﲑة )أﻛﱪ ﻣﻦ  ٥٧٠٠ﻛﺠﻢ(
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﲣﺼﺺ ﻃﲑان:
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس -ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )(Basic
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إصدار رقم ١ :
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تعديل رقم ٣ :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ :

 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ أداء ﻓﱰة ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺪة  ١٨ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻜﺒﲑة ﰲ أي ﺷـﺮﻛﺔ ﻃـﲑان أو ﺻـﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﺗﺸـﻤﻞأوراق ﺧــﱪة ﻋﻤﻠﻴــﺔ ) (Work Sheetsﳌــﺪة  ٩ﺷــﻬﻮر ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﻷﺧــﲑة  +ﻧﺴــﺨﺔ ﺑﺼــﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﻄﻮاﻧﺔ
ﻣﺪﳎﺔ ) .( CD
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﲣﺼﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ:
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ إﱃ ﻃﲑان ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )(Basic اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ أداء ﻓﱰة ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺪة  ١٨ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻜﺒﲑة ﰲ أي ﺷـﺮﻛﺔ ﻃـﲑان أو ﺻـﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﺗﺸـﻤﻞأوراق ﺧـﱪة ﻋﻤﻠﻴـﺔ ) (Work Sheetsﳌـﺪة  ٩ﺷـﻬﻮر ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﻷﺧـﲑة  +ﻧﺴـﺨﺔ ﺑﺼـﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﻄﻮاﻧﺔ
ﻣﺪﳎﺔ ) .( CD
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ أو ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﲣﺼﺺ ﻛﻴﻤﻴﺎء :
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )(Basic اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ أداء ﻓﱰة ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺪة  ١٨ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻜﺒﲑة ﰲ أي ﺷـﺮﻛﺔ ﻃـﲑان أو ﺻـﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﺗﺸـﻤﻞأوراق ﺧـﱪة ﻋﻤﻠﻴـﺔ ) (Work Sheetsﳌـﺪة  ٩ﺷـﻬﻮر ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﻷﺧـﲑة  +ﻧﺴـﺨﺔ ﺑﺼـﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﻄﻮاﻧﺔ
ﻣﺪﳎﺔ ) .( CD
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس )ﻃﲑان – ﻛﻬﺮﺑﺎء( ﺷﻬﺎدة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت )(Regulation ﺷﻬﺎدة ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ ﺑﺈﻣﺒﺎﺑﺔ
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ ﺷﻬﺎدة ﺧﱪة ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ أي ﳎﺎل ﻫﻨﺪﺳـﻲ ،أو ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮات اﳉﻮﻳـﺔ ﳌـﻦ أﻣﻀـﻰ ﻓـﱰة اﻟﺘﺠﻨﻴـﺪﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ أداء ﻓﱰة ﺧﱪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﺪة  ١٨ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻜﺒﲑة ﰲ أي ﺷـﺮﻛﺔ ﻃـﲑان أو ﺻـﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﺗﺸـﻤﻞأوراق ﺧــﱪة ﻋﻤﻠﻴــﺔ ) (Work Sheetsﳌــﺪة  ٩ﺷــﻬﻮر ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﻷﺧــﲑة  +ﻧﺴــﺨﺔ ﺑﺼــﻴﻐﺔ  PDFﳏﻤﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﻄﻮاﻧﺔ
ﻣﺪﳎﺔ ) .( CD
ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻒ ﳊﻔﻆ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﲞﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
زمن أداء الخدمة

:

 ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺪء اﳋﺪﻣﺔ

رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة ٢٠ :ﺟﻨﻴﻪ رﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٩٠ +ﻗﺮش دﻣﻐﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ١٠ +ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
رسوم الخدمة :ﺑﺪون رﺳﻮم
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 ٣ :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ :

