
                       القوى العاملة والھجرةوزارة
 ………………:  رقم قید الطلب      ...........مدیریة القوى العاملة والھجرة بمحافظة 

 ................منطقة 
 ................مكتب 

                                                                                   
 

  طلـــــب
  سنة٤٥  :١٨من أكبر التدریب السریع على المھن المختلفة

 

 ……………………الجنسیة . ………………) أنثى / ذكر ( النوع .. …………………………………… ……:اسم المتدرب

 ..…………………محافظة ..  …………مركز / قسم ..……….……………محل المیالد :      /      /      تاریخ المیالد 

 ..…….……)إن وجـد ( رقم التلیفون .. …………محافظة . …………مركز /  قسم … …..………………:اإلقامة محل 

 /    /تاربخ صدورھا    ...........محافظة............سجل مدنى)...............رقم قومى/ عائلیة/شخصیة (رقم البطاقة 

 .......................... التخصص .........................................) لذوى المؤھالت( المؤھل الدراسى وتاریخھ 

 ) . ضعیفة – متوسطة –جیدة  ( - لغیر ذوى المؤھالت -درجة إجادة القراءة والكتابة 

 ………………………….…) تذكر أن وجدت ( ....................... وتاریخھا ..............................المھنة الحالیة 

 )تذكر أن وجدت ....................... ( تاریخھا ..........................................بق لھ ممارستھا االعمال التى س

 )تذكر أن وجدت ...................... ( تاریخھا ..............................................المھن السابق التدریب علیھا 

 ) .تحت الطلب / معاف نھائى / معاف مؤقت / ة أدى الخدم( الموقف من التجنید 

 -:المھن التى یرغب التدریب علیھا 

 :رغبة أولى  .١

 :رغبة ثانیة   .٢

 :رغبة ثالثة   .٣

 .علما بأننى غیر ملتحق بأى مدرسة أو منشأة قطاع خاص أو عام أو حكومى 

 ……………………                 اسم مقدم الطلب /    /                                                     تحریرا فى     

 ……….……………………                    التوقیع            

 
  ........... بمحافظةمدیریة القوى العاملة والھجرة

 ................مكتب ............منطقة 
 إیصال

 ..………………………..…………………………………/ الطلب المقدم من السید ……………………………………/ استلمت أنا 
 كافة متطلبات الحصول على الخدمـــــــــــة سنة مستوفیا ٤٥ : ١٨ أكبر منبشأن طلب التدریب السریع على المھن المختلفة 

  /       /    بتاریخ. ……………وقید الطلب برقم 
 /       /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       

 توقیع الموظف المختص           
                   ………………………… 

 صورة

 شخصیة 

 حدیثة

 یعطى ھذا النموذج مجانا



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
 ف  ى ش  أن تبس  یط إج  راءات حص  ول الم  واطنین عل  ى  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨  رق  موفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء 

 س نة  ب وزارة الق وى    ٤٥ : ١٨من رأكب  الخدمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة طل ب الت دریب الس ریع عل ى المھ ن المختلف ة               

 .العاملة والھجرة 

 ١/٣/٢٠٠٣تلت   زم الجھ   ات اإلداری   ة المعنی   ة بتقدیــ   ـم الخدم   ة وفقـ   ـا للـ   ـوارد بھـ   ـذا النم   وذج الص   ادر بتاریـ   ـخ  

اق م ن تحدی د للمس تندات واألور   ) المحافظ ات  وكثمرة للتعاون بین وزارتى التنمی ة اإلداری ة ، الق وى العامل ة والھج رة              (

اإلع  الن ع  ن رأیھ  ا ف  ى الطل  ب المق  دم       المح  ددة إلنجازھ  ا ، أو  الزمنی  ةوالتوقیت  ات المطلوب  ة للحص  ول عل  ى الخدم  ة  

 - : وذلك على النحو التالى  -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة - اـعلیھ للحصول

 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) .األصل لالطالع ( لرقم القومى ا/ العائلیة / صورة البطاقة الشخصیة  –

 ) .األصل لالطالع (أو شھادة محو األمیة لغیر ذوى المؤھالت ) إن وجد ( صورة المؤھل الدراسى  –

 ) .األصل لالطالع ( صورة شھادة القید بمكتب القوى العاملة  –

  .)االصل لالطالع  ( ما یفید الموقف من التجنید –

 ) .إن وجدت ( لحاصل علیھا المتدرب   شھادة الخبرة أو الدورات السابقة ا –

 . صورة شخصیة حدیثة لمقدم الطلب تلصق إحداھما على الطلب ٢عدد  –

 

 -: المقررة للحصول على الخدمة المبالغ: ثانیا 

 ) .بدون رسوم ( تؤدى ھذه الخدمة مجانا         

 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .خالل أسبوعین من تاریخ انتھاء التوقیت المحدد لتقدیم الطلبات        یتم البت فى الطلب 

 

 

إضافیة أو مبالغ تحت أى مسمى یمكنك  فى حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات

 :االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

  ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: ة ت المركز الرئیسى بالقاھر: ھیئة الرقابة اإلداریة  

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


