
 
 

  القوى العاملة والھجرةوزارة
  مدیریة القوى العاملة والھجرة بمحافظة

 ........................                                                             نطقةم
 

 طلبات الطلبة للعمل أثناء الصیف تلقى 
 

 ..................................................مدیر منطقة / السید األستاذ 

 ..........تحیة طیبة وبعد     

 :أرجو التفضل بالموافقة على قیدى وترشیحى للعمل أثناء االجازة الصیفیة وبیاناتى كالتالى 

 .................... محل اإلقامة) .....................أنثى / ذكر ( النوع ...   ..............................سم الا

 .....................................................محل المیالد ........................................ یخ المیالد تار

 ...............  .........................................................مدرسیة  )  عائلیة / شخصیة ( نوع البطاقة 

 ..........................تاریخ صدورھا :  ..................... جھة صدورھا ............ ...........رقم البطاقة 

 : .............................................................................المعھد التابع لھ / الكلیة / اسم المدرسة 

.................................................................... :األعمال التى یستطیع ممارستھا / الخبرة السابقة 

........................................................................................................................... 

 ....................................................: ...........................وسیلة االتصال السریع بطالب الخدمة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام     

 

                           مقدم الطلب        /   / التاریخ    

                       ......................التوقیع                                                       
 

 
 .........محافظة 

 .....مدیریة القوى العاملة 
 یصالإ

 / ........................................الطلب المقدم من السید ........................................ / استلمت أنا 
 .  مستوفیا كافة متطلبات  المستندات المطلوبة بشأن القید بالعمل أثناء الصیف

     /    /                                    بتاریخ.................. قید الطلب برقم 
 توقیع الموظف المختص                                                                                            

 
......... )..........…......( 

 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

عل  ى الخ  دمات  حص  ول ال تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ رق  موفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء         

 .طلب تلقى طلبات الطلبة للعمل أثناء الصیف بوزارة القوى العاملة والھجرة الجماھیریة ومنھا خدمة 

 إلداری      ة المعنی      ة بتقدیــ      ـم الخدم      ة وفقـ      ـا للـ      ـوارد بھـ      ـذا النم      وذج الص      ادر   تلت      زم الجھ      ات ا

الجھ  از المرك   زى للتنظ   یم واإلدارة ووزارة الق   وى العامل   ة  كثم   رة للتع   اون ب   ین (  ٢٠٠٥ / ٤ / ١ـ  ـخ   بتاری 

 توقیت  اتوال  المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة     والمب  الغم ن تحدی د للمس تندات واألوراق    ) والھج رة والمحافظ ات  

 ترت ب   ل ذلك وأى مخالف ة   - عن رأیھا فى الطلب المقدم للحص ول علیھ ا   نأو اإلعال  المحددة إلنجازھا ،     الزمنیة

 - : وذلك على النحو التالى  -المسئولیة 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

ج واز  ( ص یة الطال ب    عاما فأكثر ، أو أى مس تند یثب ت شخ  ١٦الشخصیة لمن بلغ / البطاقة العائلیة     •

 )األصل لالطالع ) .                                                                  ( الخ ...... سفر ، 

خطاب من المدرسة أو الكلیة ، ش ھادة النج اح أو الرس وب    (  ان طالب الخدمة مازال طالبا       ت ما یثب  •

 ) .الخ ... 

 
 :لى الخدمة  المبالغ المقررة للحصول ع: ثانیا 

 .تؤدى الخدمة مجانا  

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 س اعة م ن ت اریخ تقدیم ھ للطل ب      ٤٨ تلتزم جھة اإلدارة بقید الطالب فى نفس الیوم ، وترشیحھ للعمل خالل        

 .فى حالة توافر فرصة عمل 

 

 

تح  ت أى  إض افیة  أو مب  الغدد أو طل  ب مس تندات       ف ى حال  ة ع دم الحص  ول عل ى الخدم  ة ف ى التوقی  ت المح      

 -: مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة ت

 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة   ت   

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


