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 -1مؤهالت مدير الخدمات االرضية
حاصل على مؤهل عالى .
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري )
خبرة في مجال الخدمات االرضية ال تقل عن  51عام
قام بالعمل كمسئول عن ادارة التشغيل او الصيانة و االصالح مدة التقل عن سنتين .
 -2مؤهالت مسئول ادارة التشغيل
مؤهل عالى مناسب
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  51سنوات.
قام بالعمل كمسئول عن ادارة خدمة الطائرات او خدمة الركاب او خدمة تمون االغذية او خدمة نقل البضائع و االمتعة او
خدمة تمون الطائرات بالوقود مدة التقل عن سنتين .
 -3مؤهالت مسئول ادارة الصيانة  /االصالح
حاصل على بكالوريوس هندسة أو شهادة معتمدة للعمل مهندس صيانة معدات .
الحصول على الدوارات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  51سنوات.
قام بالعمل كمسئول عن ادارة الوش او المخازن مدة التقل عن سنتين .
 -4مؤهالت مسئول خدمة الطائرات
مؤهل متوسط على االقل
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري  -توجيه الطائرات للوقوف على المواقع( االرشاد )  -تزويد /
تشغيل وحدة القوى الكهربائية  -معدات إدارة المحركات(كهربائية أو هوائية) -سحب ودفع الطائرة تنظيف الطائرة من الخارج
والداخل  -تفريغ  /تنظيف  /غسل التواليتات وإعادة تعبئة السوائل  -إعادة تعبئة الطائرة بمياه الشرب  -إزالة الثلج عن
الطائرة أجهزة تكييف الهواء األرضية  -سحب وجر المعدات واألجهزة  -نقل أمتعة الركاب من الطائرة للمطار والعكس -
وضع  /إزالة ساللم الركاب  -وضع  /إزالة سيور التحميل -وضع/إزالة المعدات الالزمة للتحميل والتفريغ ).
 -1مؤهالت مسئول خدمة الركاب
مؤهل متوسط على االقل
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري – نقل ( الركاب – الركب الطائر – –VIPالمعاقين ).
 -6مؤهالت مسئول خدمة تمون االغذية
مؤهل متوسط على االقل
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري –تجهيز المواد الغذائية  -غسيل/تنظيف معدات التموين المتنقلة
وكذلك الموجودة بالطائرة  -نقل/تفريغ/تحميل حمولة التموين من مواد غذائية من/إلى الطائرة – السالمة والصحة المهنية ).
 -7مؤهالت مسئول خدمة نقل البضائع و االمتعة
مؤهل متوسط على االقل
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري –تجهيز مقطورات نقل الحاويات والبضائع من الطائرة لمبنى
المطار أو مجمع البضائع والعكس  -عربات لنقل البضائع الخاصة مثل المواد القابلة للتلف والحيوانات الحية والبضائع الثمينة
وأفالم األخبار والبضائع الخطرة والشحنات الخاصة  -تحميل وتفريغ البضائع والبريد وأمتعة الركاب – السالمة والصحة
المهنية ).
 -8مؤهالت مسئول خدمة تمون الطائرات بالوقود
مؤهل متوسط على االقل
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
الحصول على الدوارات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري –تزويد الطائرة بالوقود  -سحب الوقود من الطائرة – السالمة
والصحة المهنية )
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 -9مؤهالت مسئول ادارة الورش
حاصل على بكالوريوس هندسة أو شهادة معتمدة للعمل مهندس صيانة معدات .
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري – دورات صيانة المعدات التابعة للشركة )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
 -51مؤهالت مسئول ادارة المخازن
مؤهل متوسط على االقل
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – االداء البشري – ادارة المخازن )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  7سنوات.
 -55مؤهالت مسئول متابعة ادارة الصيانة  /االصالح
حاصل على بكالوريوس هندسة أو شهادة معتمدة للعمل مهندس صيانة معدات .
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري – دورات فى صيانة وإصالح المعدات الفنية
للطائرات )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  9سنوات.
قام بالعمل كمسئول عن ادارة الوش او المخازن مدة التقل عن سنتين .
 -52مؤهالت متابعة مسئول ادارة التشغيل
مؤهل عالى مناسب
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري – دورات قى تشغيل المعدات الفنية لخدمة
الطائرات )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  9سنوات.
قام بالعمل كمسئول عن ادارة خدمة الطائرات او خدمة الركاب او خدمة تمون االغذية او خدمة نقل البضائع و االمتعة او
خدمة تمون الطائرات بالوقود مدة التقل عن سنتين .
 -53مؤهالت مسئول ادارة الجودة
حاصل على مؤهل عالى .
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري – دورت فى الجودة وتحسين اآلداء )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  51سنوات.
 -54مؤهالت مسئول ادارة السالمة
حاصل على مؤهل عالى .
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري –  – SMSاألمان والسالمة )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  51سنوات.
 -51مؤهالت مسئول ادارة التدريب
حاصل على مؤهل عالى .
الحصول على الدورات الالزمة في ( االدارة – التشريعات – االداء البشري – دورات فى مجال التدريب )
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  51سنوات.
 -56مهندس صيانة المعدات
حاصل على بكالوريوس هندسة أو شهادة معتمدة للعمل مهندس صيانة معدات .
الحصول على التدريب والتأهيل المناسب لشغل هذه الوظيفة (اساسى – تخصصى – تشريعات – تقدمى ).
خبرة عملية مناسبة فى مجال العمل ال تقل عن  1سنوات.
* مشـرف التشغيـل
مؤهل متوسط أو فوق المتوسط
اإللمام باللغة اإلنجليزية
الحصول على التدريبات
[ تأهيلية خدمات أرضية – استقبال وترحيل طائرات – تحميل وتفريغ – البضائع الخطرة – أمن وسالمة على المهبط –
إرشاد طائرات – العوامل البشرية – دفاع مدنى وحريق -قيادة معدات (رخصة قيادة مناسبة مع نوعية الترخيصات الصادرة
من إدارات المرور)
خبرة علمية فى استقبال وترحيل الطائرات وجميع األعمال المتعلقة بخدمة الطائرات لمدة ال تقل عن عشر سنوات .
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 -57فنى المعدات
مؤهل متوسط
اإللمام باللغة اإلنجليزية
خبرة علمية وفنية فى إصالح وتشغيل المعدات الخاصة بخدمة الطائرات أو المماثلة لها لمدة خمس سنوات.
الحصول على الفرق التأهيلية المناسبة االساسية والتخصصية والفرق التنشيطية كل فى اختصاصه.
 -58فنى استقبال وترحيل طائرات
مؤهل متوسط
اإللمام باللغة اإلنجليزية
الحصول على الفرق التدريبية :
( تأهيلية خدمات أرضية – استقبال وترحيل طائرات – إرشاد طائرات – أمن وسالمة على المهبط – قيادة معدات (رخصة
قيادة مناسبة مع نوعية الترخيصات الصادرة من إدارات المرور) -اإلطفاء والدفاع المدنى والحريق – العوامل البشرية ).
 -59سائق المعدات
مؤهل دبلوم
رخصة مهنية بدرجاتها المختلفة (أولى – ثانية – ثالثة) الصادرة من إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية .
الحصول على الفرق التدريبية :
[ تأهيلية خدمات أرضية – األمن والسالمة على أرض المهبط – اآلمنة على المهبط – المسئوليات والواجبات الفنية للتشغيل
– قيادة المعدات (متوافقة مع نوعية الترخيصات الصادرة من إدارات المرور) -اإلطفاء والدفاع المدنى والحريق – العوامل
البشرية ] .
 -25ضابط التحميل
مؤهل فوق المتوسط  /مؤهل عالى .
إجاده باللغة اإلنجليزية
الحصول على التدريبات التاليه:
( تأهيلية خدمات أرضية – التحميل والتفريغ (طب ًقا لنوعية الطائرات) – أنواع البضائع والطرق المثلى للتحميل والتفريغ
بالطائرات والنقل والتخزين وكذلك حركة المعدات األرضية دخول وخروج المعدات على الطائرات طبقا ً لما هو منصوص
عليه بالفصل الثالث من هذا الدليل  -األمن والسالمة على أرض المهبط – الدفاع المدنى والحريق – العوامل البشرية –
طرازات طائرات الشركة – .) D G R
 -22العمال (تحميل وتفريغ – نظافة داخلية  /خارجية ) طائرات
مؤهل دبلوم  /إعدادية .
اإللمام باللغة اإلنجليزية
الحصول على التدريبات :
أ -عمال التحميل والتفريغ
تأهيلية خدمات أرضية – أنواع الشنط واألحجام الخاصة بها وكيفية التحميل والتفريغ بمخازن الطائرة–االختصارات الخاصة
بالمطارات والتمييز بينها – كيفية المناولة للبضائع الخطرة أو ذات الحساسية والقابلة للكسر -األمن والسالمة على أرض
المهبط  -الدفاع المدنى والحريق – العوامل البشرية] .
ب -عمال النظافة (الداخلية/الخارجية)
تأهيلية خدمات أرضية – تشغيل المكانس واألجهزة وأنواع المطهرات والتعقيم – النظافة الخفيفة -النظافة الكثيفة -األمن
والسالمة على أرض المهبط  -الدفاع المدنى والحريق – العوامل البشرية ] .
ج  -عمال تموين وتفريغ الطائرات بالمياه والتواليت :
كيفية خدمة الطائرات وتزويدها بمياه الشرب  -كيفية تشغيل مضخات المياه للطائرة – كيفية تفريغ ونظافة التواليتات
للطائرات وإعادة تموينها بالمياه المخلوطة بالمطهرات– تطهير عربات التواليتات -تأهيلية خدمات أرضية  -األمن والسالمة
على أرض المهبط  -الدفاع المدنى والحريق – العوامل البشرية ) .
ملحوظة :
الحصول على الشهادات الطبية الدورية بتمام اللياقة الطبية شرط لمزاولة المهنة .
د  -عمال التموين (أغذية) الطائرات
تأهيلية خدمات أرضية– نظافة الدواليب ومستلزماتها  -األمن والسالمة على أرض المهبط  -الدفاع المدنى والحريق -تشغيل
عربة االغذية من أعلى (الصندوق )-العوامل البشرية ].
ملحوظة :
الحصول على الشهادات الطبية الدورية بتمام اللياقة الطبية شرط لمزاولة المهنة
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ثانيًا  :الترخيصات واإلعتمادات :
تنقسم الترخيصات واإلعتمادات للعمل بخدمة الطائرات على أرض المهبط إلى :
 -5الترخيصات :
أ  -قيادة المعدات واألجهزة
* يتم إصدار هذه الترخيصات جميعها أوال من سلطة الطيران المدنى وبعد ذلك بمعرفة شركة ميناء القاهرة الجوى
والشركة المصرية للمطارات .
ً
* تحدد هذه الترخيصات المعدات المصرح بقيادتها طبقا للدرجات المحددة بالقواعد المنظمة للعمل بالخدمات األرضية
الصادرة من سلطة الطيران المدنى
ب  -ترخيص بمزاولة مهنة مهندس خدمات أرضية
* بعد اجتياز المهندس فرقة تأهيلية خدمات أرضية يمنح اعتماد مؤقت لمدة سنة.
* بعد اجتياز المهندس للفرق التخصصية والتدريب الميدانى يتم اعتماده بترخيص محدد المدة ويجدد كل سنتين.
* بعد اجتياز المهندس التأهيل لفرقة مدرب يتم اعتماده مدرب خدمات أرضية فى تخصصه أو المواد التى يثبت
صالحيته لتدريسها طب ًقا للتشريع . 315
جـ  -ترخيص بمزاولة ضابط ( تحميل وتفريغ)
* بعد اجتياز ضابط الحركة والتحميل لفرقة تأهيلية خدمات أرضية والتدريب الميدانى يمنح اعتماد مؤقت لمدة سنة
ويجدد بناء على الفرق األساسية .
* بعد اتمام الخبرة العملية لمدة  3سنوات والحصول على الفرق التنشيطية يمنح ترخيص مزاولة المهنة ضابط مسئول
تحميل ويجدد كل سنتين .
 - 2اإلعتمادات :
تنقسم اإلعتمادات إلى :
أ  -اعتماد مؤقت
* يمنح للعاملين الجدد (مهندسين – ضباط تحميل – فنيين – مهنيين – عمال)
[ بعد حصولهم على فرقة تأهيلية خدمات أرضية واجتياز التدريب الميدانى]
ب  -اعتماد (مهنيين – فني استقبال وترحيل طائرات  -عمال)
يمنح للعاملين بعد انته اء مدة الخبرة العملية وقدرها سنة وبعد اجتيازهم الفرق التخصصية األساسية ولمدة سنتين تجدد بناء
على اجتيازهم الفرق التنشيطية
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