
 
وط واألحكام الخاصة  امج ذات الشر  البر

 
 المدني معهد دميرأوزو المهني إدارة خدمات النقل وخدمات مقصورة الطيران

 المتقدم بحق حالي أو سابق عدم وجود سجل جنائي -1

كغ عن آخر رقمين من طولها  5)وأن ال يتعدى وزنها أكثر من سم  801و 160خاص باإلناث، أن يتراوح طول المرشحة بين  -2

 كغ.50عن  ينقصكغ وأال  70سم فيجب أال يزيد الوزن عن  165كغ(. مثال: إذا كان الطول 15عنه أكثر من   ينقصوأال 

كغ عن آخر رقمين من طوله وأال ينقص  5سم ) وأن ال يتعدى وزنه أكثر من  190و 170بالنسبة للذكور، أن يتراوح الطول بين  -3

 كغ. 55كغ وأال ينقص عن  75سم فيجب أال يزيد الوزن عن  170إذا كان الطول كغ(. مثال:  15عنه أكثر من 

تقرير من المؤسسات الصحية المرخصة من قبل المديرية  على المرشح إحضار يجبأن تكون الحالة الصحية مناسبة للسفر ) -4

 الجوية(. الصحي مناسب للرحالت وضعهبأن تفيد العامة للطيران المدني 

 م والندوب وما إلى ذلك على األجزاء المرئية من الجسم عند ارتداء زي طاقم المقصورة. والوشيمنع منعاً باتاً  -5

 إدارة النقل الجوي المدني ،إدارة خدمات النقل ،زو المهنيأودمير معهد

 .يمنعه من الحصول على بطاقة دخول المطار سابق أوحالي عدم وجود سجل جنائي  -1
)ضعف / نقص السمع، فقدان البصر / قصور،  الصحية، بما يفيد خلو المرشح من من اللجنة)كمال األهلية(  الحصول على تقرير -2

أداء مهنته أو أي مهمة قد توكل إليه. كما يشترط أال يمض على تاريخ  عنأو من أي مشكلة صحية قد تمنع أو تعيق المرشح إلخ( 

 التقرير من المستشفى أكثر من ستة أشهر. هذا صدور
 

 .قسم األمن والحماية الخاص ،حماية الملكية واألمن ،العلوم التقني المهني معهد
 
 

1-   ً  .عمدا هامدة سنة أو أكثر لجريمة ارتكبلعليه بالحبس  أال يكون محكوما

واألمن الجرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري ك قبل المرشح المحكوم بإحدى الجرائم التالية: ال ي  ف حتى في حال العفو،و -2

المنشطات، واالختالس، واالبتزاز، والرشوة،  وأ، وجرائم المخدرات أو الجرائم الجنسيةالحياة الخاصة، التعدي على ، والعام

األموال ل يغسولتزوير، اوالتالعب، وباإلفالس االحتيالي،  ةداناإلعدم ووالسرقة، االحتيال، التزوير، إساءة استخدام األمانة، 

 .الناشئة عن الجريمة والتهريب والدعارة

أو  الحياة الخاصة،التعدي على  وأ، أو اإلخالل باألمن العامعدم وجود تحقيق أو مقاضاة جارية على جرائم ضد النظام الدستوري  -3

 .، والمخدرات أو المنشطاتالتحرش واالغتصاب

 أي مهمة قد توكل إليه.القيام ب ه عنأال يكون مصابًا بمرض جسدي أو عقلي أو إعاقة قد تمنع -4

ضابط أمن خاص" ، يتم الحصول عليه من المستشفى أو من  ال مانع من أن يصبح"عبارة طلب تقرير طبي مكتوب عليه  -5

 .مؤسسة صحية مناسبة

 كحول أو مخدرات. ليس مدمناضطراب في الشخصية )السيكوباتية(؛ لديه ض نفسي أو يأ( الطب النفسي: مر

 .األعصاب: ليس لديه اضطراب عصبي قد يمنعه من أداء خدماته األمنية الخاصةعلم المخ وب( 

 العين: ليس مصاباً بالعمى أو العمى الليلي. -ج
 

ً د( أنف أذن حنجرة: يجب أال يكون   .ضعف في السمع قد يمنعه من أداء الخدمة األمنية الخاصةب مصابا
 


