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أخي المواطن ....
في  لك  هاديًا  ليكون  الدليل  هذا  يديك  بين  نضع 
المعامالت التي تحتاجها من حيث اجراءتها والوثائق 

المطلوبة لها ، توفير للوقت والجهد .

ان مديرية تنظيم العمل المهني ومن خالل وحداتها 
المؤسسة  ومعاهد  مراكز  كافة  في  المنتشرة  الفنية 
حصولك  لتسهيل  بمراجعتها     ،فبادر  لخدمتك  وجدت 

على اي من الخدمات.

اخي المواطن ....
تحسين  اجل  من  به  تزوينا  ارجو   ، يهمنا  واقتراحك  رايك 
االقتراحات  صندوق  خالل  من  وذلك  المقدمه  الخدمة 
الموجود في االقسام الخاصة بتنظيم العمل المهني .



استبدال شهادة تدريب صادرة من مؤسسة التدريب المهني ذات مستوى باجازة  مزاولة المهنة

الوثائق المطلوبة
• وثيقة اثبات شخصية

• شهادة تدريب صادرة من مؤسسة التدريب المهني ذات مستوى مهني مصدقة   .
• تعبئة النموذج الخاص المتوفر لدى وحدة تنظيم العمل المهني او لدى قسم تصنيف  العاملين في مديرية تنظيم العمل المهني 

.

اإلجراءات
•  مراجعة وحدة تنظيم العمل المهني لدى اقرب معهد قريب من متلقي الخدمة او قسم تصنيف العاملين لدى مديرية  

تنظيم العمل المهني .  
تعبئة النموذج المعتمد لذلك  لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد او لدى قسم  تصنيف العاملين .  •

تدقيق الطلب من قبل مسؤول الوحدة  او كاتب الوحدة .   •
دفع الرسوم المقررة لدى المحاسب  .  •

رفع المعاملة بموجب كتاب رسمي الى مديرية تنظيم العمل المهني الصدار الشهادة .  •
اصدار الشهادة من قبل القسم المختص وارسالها الى المركز / المعهد او تسليمها لصاحبها .  •

الوقت المتوقع

اسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد
 (١٠) دقائق في مديرية تنظيم العمل المهني والمعاهد التي تصدر الشهادات .

الرسوم
الشهادات الصادرة قبل ٢٠١٢: (٥) دنانير.
الشهادات الصادرة بعد ٢٠١٢: (١٠) دنانير.

المكان
معاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في كافة انحاء المملكة 

مديرية تنظيم العمل المهني .

خدمات ذات صلة

الحصول على اجازة  مزاولة المهنة  •
الحصول على اجازة بدل فاقد-تالف  الجازة مزاولة المهنة  •

تعديل بيانات إجازة مزاولة المهنة حسب قرار المحكمة  •
إصدار إجازة مزاولة مهنة (بدل تالف-فاقد، تجديد)  •

األشخاص المستفيدين من الخدمة  
الحاصلون على شهادة تدريب مستوى من مؤسسة التدريب المهني  

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد

مالحظات
مدة الشهادة (اجازة مزاولة المهنة ) :

خمسة سنوات بموجب احكام القانون وحسب تاريخ اصدار اجازة مزاولة المهنة .

نموذج 
طلب إستبدال شهادة



إصدار إجازة مزاولة مهنة (بدل تالف-فاقد، تجديد)
الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية  •
صورة عن اجازة مزاولة المهنة ان وجدت ./لبدل فاقد  •

تعبئة نموذج اقرارخطي./لبدل فاقد  •
اجازة مزاولة المهنة التالفة./ لبدل تالف  •

إجازة مزاولة المهنة األصلية / للتجديد  •
تعبئة النموذج الخاص   •

اإلجراءات
مراجعة وحدة تنظيم العمل المهني لدى اقرب معهد قريب من متلقي الخدمة او قسم تصنيف العاملين لدى مديرية    •

تنظيم العمل المهني .  
تعبئة النموذج المعتمد لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد او لدى قسم تصنيف العاملين .  •

تدقيق الطلب من قبل مسؤول الوحدة او كاتب الوحدة.  •
تعبئة التعهد الخطي المقرر لفقدان الشهادة لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد/ بدل فاقد  •

دفع الرسوم المقررة لدى المحاسب  .  •
رفع المعاملة بموجب كتاب رسمي الى مديرية تنظيم العمل المهني الصدار الشهادة .  •

اصدار الشهادة من قبل القسم المختص وارسالها الى المعهد او تسليمها لصاحبها .  •

الوقت المتوقع
اسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد 

(١٠) دقائق في مديرية تنظيم العمل المهني والمعاهد التي تصدر الشهادات .

الرسوم
(٥) دنانير./ لبدل فاقد_ تالف

(١٠) دنانير./ للتجديد

المكان
معاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في كافة انحاء المملكة  •

•  مديرية تنظيم العمل المهني 

مالحظات
مدة الشهادة (اجازة مزاولة المهنة ) :

خمسة سنوات بموجب احكام القانون وحسب تاريخ اصدار الشهادة المفقوده .
يتم دفع كامل الرسوم (١٠دنانير) عن كل خمس سنوات مضت

خدمات ذات صلة
الحصول على اجازة  مزاولة المهنة  •

تعديل بيانات إجازة مزاولة المهنة حسب قرار المحكمة  •
استبدال شهادة تدريب صادرة من مؤسسة التدريب المهني ذات مستوى باجازة  مزاولة المهنة  •

األشخاص المستفيدين من الخدمة
الحاصلون على شهادة مزاولة مهنة من مؤسسة التدريب المهني

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد

المؤسسات الشريكة
ال يوجد

نماذج استبدال: 
نموذج بدل فاقد

نموذج تالف 
نموذج تجديد



إصدار شهادات (بدل تالف-فاقد، كشف عالمات،ترجمة)
 

الوثائق المطلوبة
وثيقة إثبات شخصية (البطاقة الشخصية أو جواز السفر).  •

صورة عن الشهادة أو الكشف المراد ترجمته  •
صورة عن ( صفحة المعلومات ) من جواز السفر/للترجمة  •

الشهادة األصلية التالفة./ بدل تالف  •

اإلجراءات
مراجعة مديرية القبول والتسجيل, أو مسجل المتدربين في أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني  •

تعبئة نموذج طلب وثيقة.  •
دفع الرسوم المقررة.  •

الوقت المتوقع
•       من خالل المراجعة المباشرة لمديرية القبول والتسجيل: من نصف ساعة :ساعة واحدة.

•        من خالل مراجعة المعهد: أسبوعان.

الرسوم
بدل فاقد وتالف

 ديناران   اما المتدربون الملتحقين من بداية ٢٠١٥ فما فوق فالرسوم دينار واحد
الترجمة

 ديناران  اما المتدربون الملتحقين من بداية ٢٠١٥ فما فوق فالرسوم ٥ دنانير

المكان
مديرية القبول والتسجيل/ الدوار الثامن    •

مسجل المتدربين في أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني   •

خدمات ذات صلة
تصديق الشهادات الصادرة من مؤسسة التدريب المهني  •

استبدال (شهادة تدريب لمستوى _ شهادة تحقيق المهنة) بإجازة مزاولة المهنة  •
األشخاص المستفيدين من الخدمة  

كافة الحاصلين على شهادات تدريب من مؤسسة التدريب المهني  

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد شروط

مالحظات

يتم اصدار كشف العالمات باللغة العربية في المعهد المعني للخريج

المؤسسات الشريكة
ال يوجد

النموذج 
نموذج طلب وثيقة
نموذج طلب وثيقة



التسجيل في برنامج التعليم الثانوية التطبيقي

الوثائق المطلوبة
ملف الطالب المحول من وزارة التربية والتعليم  •
٦ صور شخصية للذكور و ٤  لإلناث قياس ٦ *٤.  •

اإلجراءات
 مراجعة معاهد التدريب المهني الذي تم تحويل الطالب عليه  .

وقت انجاز الخدمة
نصف ساعة 

تكون فترة التدريب سنتين يقضيهما المتدرب في مركز التدريب المهني ومواقع عمل متخصصه من ضمنها فترة عمل تحت 
اشراف المؤسسة ومدتها ستة اشهر.

شروط الحصول على الخدمة
أن يرد اسمه في الكشوفات المحولة من وزارة التربية والتعليم

الرسوم
ال يوجد

المكان
كافة معاهد  مؤسسة التدريب المهني

األشخاص المستفيدين من الخدمة
المحولون من وزارة التربية والتعليم

مالحظات
اليوجد

المؤسسات الشريكة
أصحاب العمل والمحالت المهنية

خدمات ذات صلة  
مزاولة المهنة

التصديق
منظومة

النموذج المعد لهذه الغاية
طلب التحاق ببرامج التدريب المهني في مؤسسة التدريب المهني 



التسجيل في برنامج تدريب مستوى
برامج تدريب المستوى تنقسم إلى (ماهر،محدد مهارات،مهني،سياحي) // وضع توضيح للتخصصات حسب المستويات والعائالت 

المهنية

الوثائق المطلوبة
•   صوره عن شهادة الوالده.

صوره مصدقة عن آخر مؤهل علمي .  •
٦ صور شخصية للذكور و ٤  لإلناث قياس ٦ *٤.  •

صوره عن دفتر العائلة صفحة رقم (١) وصفحة الوالدين وصفحة الطالب نفسه.  •
دفتر خدمة العلم لمن حصل عليه للذكور.  •

صوره عن بطاقة احصاء الجسور وتصريح االحتالل مع بيان لون بطاقة احصاء الجسور البناء الضفة الغربيه.  •
صورة عن بطاقة المعونه الوطنيه للطالب الذي تتقاضى اسرته معونه من صندوق المعونه الوطنية.  •

اإلجراءات
•  مراجعة معاهد التدريب المهني  .// وضع رابط للمعاهد

تعبئة  النموذج المعد لهذه الغاية .  •
الحصول على موافقة لجنة القبول والتسجيل في المعهد.  •

وقت انجاز الخدمة
نصف ساعة 

ا بأن مدة الفصل  تتراوح مدة البرنامج التدريبي ما بين (فصل، فصلين،ثالث فصول، أربعة فصول تدريبية) حسب طبيعة التخصص علمً
التدريبي ٧٠٠ساعة.

شروط الحصول على الخدمة
معرفة القراءة والكتابه./محدد المهارات  •

•  انهاء الصف العاشر االساسي كحد ادني./ماهر
انهاء الصف الثاني الثانوي (مدرسة) بنجاح كحد ادنى وال يقبل كشف عالمات الثانويه العامة للراسبين./مهني  •

ان ال يقل عمر المتقدم عن (١٦) عاما.  •
ان يكون المتقدم الئقا للمهنة المتقدم اليها.  •

ان يكون موقف المتقدم سليما مع قانون خدمة العلم.  •

دفع الرسوم التدريبية والتأمينات المقررة.  •

الرسوم
دينار واحد طلب تسجيل لجميع المستويات

٣٠ دينار لألردنيين وأبناء غزة المقيمين للفصل الواحد و ٦٠ دينار لغير األردنيين للفصل الواحد
٣٠ دينار لبرنامج المشروع السياحي /المستوى األول لألردنيين وأبناء غزة المقيمين و ١٢٠ دينار لغير األردنيين

ا للعاملين في مؤسسة التدريب المهني وأبناءهم وأزواجهم مجانً
ويعفى من الرسوم حسب الشروط التالية // رابط اعفاءات

وبدل خدمات وأجور التدريب حسب الرابط التاية : بدل خدمات واجور تدريب

المكان
كافة المعاهد  / حسب توفر التخصص في المعهد // وضع رابط للمعاهد

األشخاص المستفيدين من الخدمة
األردنيون

غير األردنيين
وأبناء غزة المقيمين

مالحظات
ال يوجد

المؤسسات الشريكة
أصحاب العمل والمحالت المهنية

خدمات ذات صلة  
مزاولة المهنة

التصديق
منظومة

النموذج المعد لهذه الغاية
طلب التحاق ببرامج التدريب المهني في مؤسسة التدريب المهني 



التعليم اإللكتروني
البرامج والمناهج والتعليم اإللكتروني

الرجاءالضغط على أيقونة الخدمات االلكترونية لفتح صفحة الخدمة االلكترونية 

خدمات ذات صلة
برامج تدريبية في مجال السالمة و الصحة المهنية

الوثائق المطلوبة
اليوجد

اإلجراءات
الدخول إلى أي متصفح

كتابة الموقع التالي
/http://www.e-training-vtc.gov.jo

الوقت المتوقع
أي وقت
الرسوم

ال يوجد رسوم

المكان
أي مكان

األشخاص المستفيدين من الخدمة
أي شخص

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد شروط

مالحظات

الحصول على اجازة مزاولة المهنة

الوثائق المطلوبة
هوية شخصية سارية المفعول  •

صورة شخصية حديثة   •
دفتر خدمة العلم مؤجل  •

شهادة خبرة مصدقة حسب االصول للمتقدمين ضمن المستوى المهني .  •
تعبئة النموذج الخاص المتوفر لدى وحدة تنظيم العمل المهني   •

كتاب رسمي من دائرة المتقدم اذا كان من موظفي القطاع العام .  •

اإلجراءات
مراجعة وحدة تنظيم العمل المهني لدى اقرب معهد قريب من متلقي الخدمة .  •

تعبئة طلب التقدم لالختبار لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد .  •
تدقيق الطلب من قبل مسؤول الوحدة او كاتب الوحدة .  •

تعبئة المستوى المهني والتخصص المهني من خالل ضابط التدريب او المدرب المختص .  •
دفع بدل اجور االختبار المهني المقرر للمحاسب .  •

تحديد موعد لالختبار النظري والعملي .  •
اجراء االختبار في الموعد المحدد .  •

استيفاء رسم (١٠) دنانير في حالة النجاح باالختبار النظري والعملي .  •
رفع المعاملة بموجب كتاب رسمي الى مديرية تنظيم العمل المهني الصدار الشهادة .  •

اصدار الشهادة من قبل القسم المختص وارسالها الى المعهد  •

شروط الحصول على الخدمة
 يشترط فيمن يتقدم الختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.

الوقت المتوقع
اسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد 

(١٠) ايام في مديرية تنظيم العمل المهني .



الرسوم
في حال التقدم للمستوى المهني بدل اجور االختبار (٤٠) دينار.  •

في حال التقدم للمستوى الماهر بدل اجور االختبار (٣٠) دينار.  •
في حال التقدم للمستوى محدد المهارات  بدل اجور االختبار (٢٠) دينار.  •

في حالة النجاح في االختبار يستوفى (١٠) دنانير رسم اصدار اجازة .  •

المكان
معاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في كافة انحاء المملكة 

األشخاص المستفيدين من الخدمة
العاملين

خدمات ذات صلة
استبدال شهادة تدريب صادرة من مؤسسة التدريب المهني ذات مستوى باجازة  مزاولة المهنة  •

الحصول على اجازة بدل فاقد-تالف  الجازة مزاولة المهنة  •
تجديد اجازة  مزاولة المهنة  •

تعديل بيانات إجازة مزاولة المهنة حسب قرار المحكمة  •

مالحظات
* يتم اصدار شهادات مزاولة المهنة باالضافة الى المديرية في كل مديرية التدريب المهني / اقليم الشمال  ومعاهد  التدريب 

المهني االتية : ( العقبة ،الطفيلة ، معان ،مؤاب ، االختبارات والتدريب ، الهاشمية ، عين الباشا ، سحاب ، القويسمه ، ياجوز ) .
مدة الشهادة (اجازة مزاولة المهنة ) :

خمسة سنوات بموجب احكام القانون 

التنسيب بمنح أو حجب الشهادة في ضوء المعايير التالية:-  •
يكون المتقدم ناجحا في االختبار النظري إذا حقق كحد أدنى (٧٠٪) من العالمة المخصصة.  •

يكون المتقدم ناجحا في االختبار االدائي  إذا حقق كحد أدنى (٧٥٪) من العالمة المخصصة، وبشرط أن ال تقل العالمة    •
المتحصلة عن كل سؤال من أسئلة االختبار االدائي عن (٧٠٪) من العالمة المخصص.   

إذا لم يحصل المتقدم على عالمة الحد األدنى للنجاح في أحد جزئي اختبار تحديد المستوى (النظري أو العملي) أو     •
كليهما يتقد الختبار تحديد المستوى في الجزء الذي رسب في خالل عام واحد من تاريخ تقدمه لالختبار مع دفع الرسوم    

المقرر لالختبار حسب المستوى.  

المؤسسات الشريكة
ال يوجد

النموذج المعد لهذه الغاية
نموذج مزاولة مهنه



إصدار شهادات

 كشف عالمات باللغة العربية 
ترجمة الشهادات وكشف العالمات الصادرة من مؤسسة التدريب المهني للغة اإلنجليزية

الوثائق المطلوبة
وثيقة إثبات شخصية (البطاقة الشخصية أو جواز السفر).  •

صورة عن الشهادة أو الكشف المراد ترجمته  •
صورة عن ( صفحة المعلومات ) من جواز السفر/للترجمة  •

اإلجراءات
مراجعة معهد التدريب المهني المعني لخريجيه  •

تعبئة نموذج طلب وثيقة.  •
دفع الرسوم المقررة.  •

الوقت المتوقع
ساعة واحدة.

الرسوم
ديناران

المكان
مسجل المتدربين في معهد التدريب المهني المعني لخريجيه

خدمات ذات صلة
الحصول على بدل فاقد-تالف- تعديل بيانات ترجمه خاصة بإجازة مزاولة المهنة و شهادة تصنيف محل  •

ترجمة الشهادات الصادرة من مؤسسة التدريب المهني للغة االنجليزية  •
إصدار ترجمة شهادة وكشف عالمات باللغة اإلنجليزية من مؤسسة التدريب المهني  •

تصديق الشهادات الصادرة من مؤسسة التدريب المهني  •
اصدار شهادة بدل تالف- فاقد  •

استبدال (شهادة تدريب لمستوى _ شهادة تحقيق المهنة) بإجازة مزاولة المهنة  •

األشخاص المستفيدين من الخدمة
كافة الحاصلين على شهادات تدريب من مؤسسة التدريب المهني

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد شروط

مالحظات
ال يوجد

المؤسسات الشريكة
ال يوجد

النموذج 
ال يوجد



تصديق الشهادات الصادرة من مؤسسة التدريب المهني
 

الوثائق المطلوبة
الشهادة االصلية .  •

صورة عن الشهادة  •

اإلجراءات
مراجعة أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني,أو مديرية القبول والتسجيل . // وضع رابط المعاهد  •

تقديم الشهادة األصلية مع الصورة.  •
دفع الرسوم المقررة.  •

الوقت المتوقع
خمسة دقائق 

الرسوم
دينار واحد

المكان
التصديق لداخل ولخارج المملكة يتم من مديرية القبول  واما لداخل المملكة فيمكن من اي معهد

النموذج المعد لهذه الغاية
ال يوجد نموذج

األشخاص المستفيدين من الخدمة
كافة الحاصلين على شهادات تدريب من مؤسسة التدريب المهني

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد شروط

مالحظات
ال يوجد شروط

المؤسسات الشريكة
ال يوجد شروط

خدمات ذات صلة
الحصول على بدل فاقد-تالف- تعديل بيانات ترجمه خاصة بإجازة مزاولة المهنة و شهادة تصنيف محل  •

ترجمة الشهادات الصادرة من مؤسسة التدريب المهني للغة االنجليزية  •
إصدار ترجمة شهادة وكشف عالمات باللغة اإلنجليزية من مؤسسة التدريب المهني  •

الحصول على كشف عالمات باللغة العربية من مؤسسة التدريب المهني  •
اصدار شهادة بدل تالف- فاقد  •

استبدال (شهادة تدريب لمستوى _ شهادة تحقيق المهنة) بإجازة مزاولة المهنة  



تعديل بيانات إجازة مزاولة المهنة بموجب قرار المحكمة

الوثائق المطلوبة
وثيقة اثبات شخصية  •

اجازة مزاولة المهنة االصلية  .  •
قرار المحكمة  •

تعبئة النموذج   •

اإلجراءات
مراجعة وحدة تنظيم العمل المهني لدى اقرب معهد قريب من متلقي الخدمة او قسم تصنيف العاملين لدى مديرية    .١

تنظيم العمل المهني .  
تعبئة النموذج المعتمد لذلك  لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد او لدى قسم تصنيف العاملين .  .٢

تدقيق الطلب من قبل مسؤول الوحدة او كاتب الوحدة .  .٣
دفع الرسوم المقررة لدى المحاسب  .  .٤

رفع المعاملة بموجب كتاب رسمي الى مديرية تنظيم العمل المهني الصدار الشهادة .  .٥
اصدار الشهادة من قبل القسم المختص وارسالها الى المركز / المعهد او تسليمها لصاحبها .  .٦

الوقت المتوقع
اسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد 

(١٠) دقائق في مديرية تنظيم العمل المهني والمعاهد التي تصدر الشهادات .

الرسوم
دينار واحد

المكان
معاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في كافة انحاء المملكة  •

•  مديرية تنظيم العمل المهني 

مالحظات
مدة الشهادة (اجازة مزاولة المهنة ) :

خمسة سنوات بموجب احكام القانون من تاريخ انتهاء االجازة .

خدمات ذات صلة
الحصول على اجازة  مزاولة المهنة  •

استبدال شهادة تدريب صادرة من مؤسسة التدريب المهني ذات مستوى باجازة  مزاولة المهنة  •
إصدار إجازة مزاولة مهنة (بدل تالف-فاقد، تجديد)  •

األشخاص المستفيدين من الخدمة
الحاصلون على شهادة مزاولة مهنة من مؤسسة التدريب المهني

شروط الحصول على الخدمة
المؤسسات الشريكة

نموذج استبدال: تعديل بيانات إجازة مزاولة المهنة بموجب قرار المحكمة



تعديل بيانات شهادة تصنيف محل
الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية  •
شهادة تصنيف محل االصلية   .  •

صورة عن بيانات التغيير( قرار حكم بتغيير االسم ، صورة عن تغيير المكان لرخصة المهن )  •
تعبئة النموذج الخاص المتوفر لدى وحدة تنظيم العمل المهني او لدى قسم تصنيف  المحالت في مديرية تنظيم العمل    •

المهني .المهني   

اإلجراءات
مراجعة وحدة تنظيم العمل المهني لدى اقرب معهد قريب من متلقي الخدمة او قسم تصنيف المحالت لدى مديرية    •

تنظيم العمل المهني .  
تعبئة النموذج المعتمد لذلك  لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد او لدى قسم تصنيف المحالت  .  •

تدقيق الطلب من قبل مسؤول الوحدة او كاتب الوحدة .  •
دفع الرسوم المقررة لدى المحاسب  .  •

رفع المعاملة بموجب كتاب رسمي الى مديرية تنظيم العمل المهني الصدار الشهادة .  •
اصدار الشهادة من قبل القسم المختص وارسالها الى المعهد او تسليمها لصاحبها  •

 الوقت المتوقع
اسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد 

نصف ساعة في مديرية تنظيم العمل المهني .

الرسوم
دينارين

المكان
جميع مراكز ومعاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في كافة انحاء المملكة 

قسم تصنيف المحالت  في  مديرية تنظيم العمل المهني

مالحظات
خمسة سنوات بموجب احكام القانون وحسب تاريخ اصدارها .

خدمات ذات صلة
الحصول على شهادة تصنيف محل

اصدار شهادة تصنيف محل (بدل فاقد – تالف، تجديد)

األشخاص المستفيدين من الخدمة
الحاصلين على شهادة تصنيف محل من مؤسسة التدريب المهني

شروط الحصول على الخدمة
ال يوجد

المؤسسات الشريكة
ال يوجد

نموذج استبدال: 
تعديل بيانات إجازة مزاولة المهنة 



اصدار شهادة تصنيف محل (بدل فاقد – تالف، تجديد)
الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية  .١
٢.  شهادة تصنيف محل االصلية  / للتجديد

شهادة تصنيف المحل التالفة ./ بدل تالف  .٣
صورة عن شهادة التصنيف ان وجدت / بدل فاقد  .٤

تعبئة النموذج الخاص   .٥

اإلجراءات
مراجعة وحدة تنظيم العمل المهني لدى اقرب معهد قريب من متلقي الخدمة او قسم تصنيف المحالت لدى مديرية    -١

تنظيم العمل المهني .  
تعبئة النموذج المعتمد لذلك  لدى مسؤول وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد او لدى قسم تصنيف المحالت  .  -٢

تدقيق الطلب من قبل مسؤول الوحدة او كاتب الوحدة.  -٣
تعبئة التعهد الخطي المقرر لفقدان الشهادة/ بدل فاقد  -٤

دفع الرسوم المقررة لدى المحاسب  .  -٥
رفع المعاملة بموجب كتاب رسمي الى مديرية تنظيم العمل المهني الصدار الشهادة .  -٦

اصدار الشهادة من قبل القسم المختص وارسالها الى المعهد او تسليمها لصاحبها  -٧

 الوقت المتوقع
اسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى وحدة تنظيم العمل المهني في المعهد 

نصف ساعة في مديرية تنظيم العمل المهني .

الرسوم
خمسة دنانير /للتجديد

دينارين / لبدل فاقد_تالف

المكان
جميع مراكز ومعاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في كافة انحاء المملكة 

قسم تصنيف المحالت  في  مديرية تنظيم العمل المهني

مالحظات
خمسة سنوات بموجب احكام القانون وحسب تاريخ اصدارها .

خدمات ذات صلة
الحصول على شهادة تصنيف محل
تعديل بيانات شهادة تصنيف محل

األشخاص المستفيدين من الخدمة
الحاصلين على شهادة تصنيف محل من مؤسسة التدريب المهني

شروط الحصول على الخدمة

المؤسسات الشريكة
نموذج استبدال: نموذج تجديد شهادة تصنيف محل

نموذج طلب الحصول على وثيقة بدل تالف فاقد لشهادة تصنيف المحل المهني


