
  
  

   بسم اهللا الرحمن الرحيم 
                                            المملكة األردنية الهاشمية
   مؤســـسة التدريب المهني

   تنظيم العمل المهني                                   مديرية
   )( ..……………..………………مركز التدريب المهني/معهد

  استبدال شهادة صادرة عن مؤسسة التدريب المهني باجازة مزاولة المهنةطلب 
   

  :بيانات شخصية ال -1
                    :                                               الرقم الوطني                                                     ----------:  ة الجنسي              

  

  

      
         ذكر               انثى  :الجنس     

  /    /    الوالدة         تاريخ -------------------- : مكان الوالدة  

 ------- هاتف        )   (    الرمز البريدي-----ب .ص------الحي-------- المدينة : السكن -أ   :     عنوان مقدم الطلب

    -:المحل /  مكان العمل اسم الشركة المؤسسة -  ب

  

  ------- هاتف        )   (    الرمز البريدي-----ب .ص------الحي--------المدينة                                          

  :   /     /  تاريخ صدورها ----------    جواز سفر          هوية أحوال       دفتر عائلة    رقمها           : وثيقة إثبات الشخصية     

  جامعي               كلية مجتمع                    ثانوي                 أساسي       أمي                 :     التحصيل العلمي     

     200 :      /       /   تاريخ تقديم الطلب                   سنة           :        عدد سنوات الخبرة العملية

  : بيانات الشهادة -2
      :     مسمى الشهادة 
  .. ………مهنية لمستوى               تحقيق مستوى                        شهادة تلمذه         تحقيق مهنة

  .……………    شهادة تعليم ثانوي تطبيقي                                         شهادة تدريب لمستوى 

  ن المتدربين توقيع مقدم الطلب          توقيع مسجل شؤو: ..................   تاريخ اصدارها : ......................                         رقم الشهادة 
  

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

    
  خمسة دنانير                                                       : رسم اجازة مزاولة المهنة -3

 رقم الوصل  التاريخ  امين الصندوق / ختم وتوقيع المحاسب 

  

 ...............................يرمصادقة المد

   

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

   

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

                                                                                                                               
  :التدقيق   – 4

                    راسب ناجح       :           وكانت النتجية                                                                                     مهنة /  عمل في تقدم المواطن لالختبار    
  رلم يتقدم المواطن لالختبا      

                                    : ......................                       اسم وتوقيع المدقق  
  
                   :................................توقيع مقرر اللجنةيمنح االجازة         تحجب االجازة                    * :        قرار لجنة معادلة الشهادات-5

   :هني تنظيم العمل الممديرية تنسيبات -6
  ….......…………الرقم الرمزي للعمل       ...…….....………مستوى   …..……..............  …………يمنح إجازة مزاولة مهنة  لعمل           

  ... ……………………………………………………………………………………          تحجب اإلجازة بسبب

                          توقيع مدخل البيانات                              تاريخ االصدار             تاريخ االنتهاء   الجازة                رقم ااسم و توقيع المدقق     

  -------------                ..............                   /    / 200               /   /       200              ....................                      
                         

  .......................................   اسم مستلم االجازة -7

    دفتر عائلة           مدنية           هوية أحوال   جواز سفر         : وثيقة إثبات الشخصية

    :   /     /رها  تاريخ صدو             ---------- رقمها
                                                   200:      /     /  تاريخ االستالم                                                                 :....................................توقيع مستلم االجازة 

  
  

  
                                                                                                          

        اسم العائلة       اسم الجد        أسم األب  االسم األول
 ) :حسب وثيقة إثبات الشخصية(االسم الكامل  

يرفق  قرار اللجنة * 

   : .............................................)البرنامج/ التخصص (مسمى العمل

  

 

  ختم
  

  املعهد/ املركز 


