
 وزارة القوى العاملة والهجرة 

 ..……………: منطقة 
 ………………: مكتب 

 
 

 
طلب الحصول على شهادة قيد لحملة المؤهالت وغير حملة المؤهالت

 )متعطل / مشتغل / مستجد (
 

 )هذا الطلب يحرر بمعرفة طالب الخدمة ( 
 

 ………………………………................ : النــوع  ………………………… ………:االســــــــــــــــــــــــــــم 

 ............… ……………………… ………: ...قسم أو مرآز الميالد …… .…………………:ـــــــالد تــــاريـــــخ المي

 )متعطل / مشتغل / مستجد     ( :الحاله  العملية …….………………… :محافظـــــــــة الميــــالد 

 .................…………………………………………………………………………………..: محــــــــــل اإلقـــــــامـة 

 ….......….. ..................... : سنة التخرج … ………………: جهة التخرج …………………:ل الــــــدراسى المـــؤهــ

 .................…… ……………………………………………………………………………: : التــــخـــــــــــــــــصص

 )بدون مؤهل / بالمؤهل :         ( الرغبه فى الــقيـــد 

 ................………………………………………………………………………………… :جهة العمل الحالية للمشتغل 

 ................…………… ………..........:  مدة الخبرة :................................................. المـــــهــــــــــــــــنــــــة
 

 :بيانات خاصة باإلعاقة 
                       ....................................................................……………………………………… …:مؤسســــة التأهيــــــــل 

 ..…..................................…:   حالـة العجز…………: تاريخ انتهاء صالحيتها ..... ………:رقم شهـــــادة التأهـــيل 

 ....…………………………………………………………………………………………………: األجــــهزة التعـــويضية 

 ............................………………: ..العمل المؤهل له……………………… ): إن وجد ( المؤهل المدون بشهادة التأهيل 

 

 

       مقدم الطلب                                                         /       /                                         : التاريخ 

 

 ………………………                                التـــوقيـــع
 

 
 إيصال 

 
ا   تلمت أن يد    ……………………………اس ن الس دم م ب المق تندات   ……………………..……/  الطل ة المس توفيا آاف  مس

 : والتى يتم تسليمها اليوم مع رجاء مراعاة مايلى …………الخاصة بطلب الحصول على شهادة قيد
 …………………… إلى ……………………: ن صالحية شهادة القيد لمدة عام تبدأ من إ) ١(
 . للمكتب لتجديدهافى حالة عدم الحصول على فرصة عمل خالل عام من تاريخ صدور شهادة القيد يرجى الحضور) ٢(

 توقيع الموظف المختص                     :       /       /تحريرا فى 
                          (                                   )             

 

 
 

طلب الحصول على شهادة قيد لحملة المؤهالت وغير حملة المؤهالت
 )متعطل / مشتغل / مستجد (

............. .............   شمال سيناءمحافظة والهجرة مديرية القوى العاملة 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات  الحصول على الخدمة 

م                   وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق    فى شأن تبسيط إجراءات حصول  المواطنين على الخدمات  ١٩٩٨ لسنة  ٤٢٤٨وفق
ة المؤهالت و غ       يد لحمل ى شهادة ق ة الحصول عل نها خدم يرية و م ة المؤهالت   الجماه تعطل / مشتغل  / مستجد ( ير حمل ) م

 بوزارة القوى العاملة والهجرة ، تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ
ات        -١/٨/١٩٩٩  رة و المحافظ ة والهج وى العامل ة والق ية االداري ى التنم ن وزارت تعاون بي ثمرة لل د لل -آ ن تحدي تندات  م مس

ا     ن رأيه الن ع ا ، أو اإلع ددة إلنجازه ية المح تات الزمن ة ، و التوقي ى الخدم ول عل ة للحص بالغ المطلوب  واألوراق، و الم
 :  و أى مخالفة لذلك ترتب المسئولية و ذلك على النحو التالى٠فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :  المستندات  واألوراق المطلوبة :أوال 
 لحملة المؤهالت مؤهالتلغير حملة ال

 

 )األصل لالطالع .           ( الشخصية / البطاقة العائلية * 

نو      *  ان الع ب إذا آ رة المكت ة بدائ يد اإلقام تند يف الى  أي مس ان  الح

 لطالب الخدمة مختلفا عن العنوان المدون بالبطاقة المدنية 

 )األصل لالطالع )   .          ( الخ ....إيصال آهرباء ،( 

 )األصل لالطالع .                       ( المؤهل الدراسى * 

يد أو  من الخدمة العامة لحملة المؤهالت العليا              *  . الموقف من التجن

)           األصل لالطالع ( 

 .الرقم التأمينى * 

بة للمتعطل يكتفى بتقديم استمارة رقم       تأمينات بدال من ) ٦( وبالنس

 )األصل لالطالع  (    .                  الرقم التأمينى   

 

  فى حاالت اإلعاقة يلزم تقديم شهادة تأهيل مهنى سارية المفعول باإلضافة إلى المستندات المطلوبة: ملحوظة 

 
 :بالنسبة للعامل الفنى ) ١(

 )األصل لالطالع (       .          الشخصية/ البطاقة العائلية * 
أي مستند يفيد اإلقامة بدائرة المكتب إذا آان العنوان الحالى * 

 لطالب   
       الخدمة مختلفا عن  العنوان المدون بالبطاقة المدنية 

 )األصل لالطالع (   ) .      الخ …ل  آهرباء ،  إيصا        ( 
 شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة  الخبرة المعتمدة من جهة     

)  األصل لالطالع  (                         .   العمل ان وجدت  
 )األصل لالطالع .                 ( رخصة القيادة للسائقين     * 

 . للعاملين فى مجال  األغذية        أو الشهادة الصحية
 ) األصل لالطالع                                                   ( 

 .      أو رخصة مزاولة المهنة للممرضات والممرضين 
 )األصل لالطالع                                                   ( 

 )األصل لالطالع       ( .               الموقف من التجنيد     * 
 .الرقم التأميني    * 

تأمينات بدال من ) ٦(       وبالنسبة للمتعطل يقدم استمارة رقم 
 ) األصل لالطالع                   ( .        الرقم التأمينى 

 :بالنسبة للعامل الغير فنى ) ٢(
 )صل لالطالع األ.               ( الشخصية  / البطاقة العائلية * 

أي مستند يفيد اإلقامة بدائرة المكتب إذا آان العنـــــــوان     * 
الحالى لطالب الخدمة مختلفا عن  العنوان المدون بالبطاقة 

 )األصل لالطالع ) .   ( الخ ...إيصال آهرباء ، ( المدنية 
 ) األصل لإلطالع      ( .               الموقف من التجنيد      * 

 .الرقم التأمينى    *  
تأمينات بدال من ) ٦(        وبالنسبة للمتعطل يقدم استمارة رقم 

 )األصل لإلطالع  (    .                      الرقم التأمينى 
 

 
 .تؤدى الخدمة مجانا :  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيًا 

  . م تلتزم جهة اإلدارة بإستخراج شهادة القيد فى نفس اليو: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا   
 
 
 

 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك االتصال بإحدى
 : الجهات التالية

 ٣٢٠٥٧١ :المحافظـــــــــــــــــــــــــة   ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية  
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