دولة ليبيا
منوذج رقم 2021/01

وزارة العمل والتأهيل

سعر النموذج  ( :جماني )

منوذج موافقة إستجالب باإلسم
السيد

................................................................................................. /

حنن ...................................................................... :جنسيتها  ........................ :نوع النشاط  ....................... :قطاع  ........................... :العنوان .......................................................... :

املدينة  ..................................... :رقم اهلاتف  ................................................... :اسم
نتقدم إليكم بهذا الطلب نأمل فيه املوافقة على إستجالب باالسم لعدد (

املندوب  .............................................................:هاتفه ............................................................. :

) مستخدم أجنيب حسب األمساء والبيانات املدرجة ،وذلك لإلستفادة من خدماتهم يف التخصصات واجملاالت املدونة

قرين كل إسم ،ونتعهد باإللتزام بتشغيل وتدريب العناصر الوطنية وفق النسب املقررة واحملددة بالقوانني والتشريعات والضوابط املعمول بها  ،طبقاً لإلجراءات اليت حتددها وزارة العمل والتأهيل .

ر.م

اإلسم بالكامل حسب اجلواز

تاريخ
امليالد

اجلنس

رقم جواز السفر

صالحية اجلواز

اجلنسية

املؤهل
العلمي

التخصص

املهنة

مدة
اخلربة

األجر
احملدد
(د.ل)

سنة من تاريخ
الدخول

1
2

مــــــــــدة
العقـــــــد

3
4
5
6

يعتمد
جهة العمل .......................................... /

رئيس /القسم /الوحدة املختص

مد ير /إدارة االستخدام /مكتب االستخدام النوعي  /مكتب العمل والتأهيل

الصفـــــــة .......................................... /
التوقيع مع اخلتم .................................... /

التوقيع ........................................./

التوقيع مع اخلتم ...................................................../

يقدم الطلب من  4نسخ أصلية إلدارة االستخدام  /مكتب االستخدام النوعي /مكتب العمل والتأهيل /املختص مرفقا باملستندات املؤيدة واملطلوبة من طرف وزارة العمل والتأهيل.
مت اصدار هذا الطلب من طرف وزارة العمل والتأهيل للعمل به كنموذج موحد – متوفر على صفحة وزارة العمل والتأهيل على شبكة املعلومات الدولية.
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يعتمد
جهة العمل .......................................... /

رئيس /القسم /الوحدة املختص

مد ير /إدارة االستخدام /مكتب االستخدام النوعي  /مكتب العمل والتأهيل
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التوقيع مع اخلتم .................................... /

التوقيع ........................................./

التوقيع مع اخلتم ...................................................../

يقدم الطلب من  4نسخ أصلية إلدارة االستخدام  /مكتب االستخدام النوعي /مكتب العمل والتأهيل /املختص مرفقا باملستندات املؤيدة واملطلوبة من طرف وزارة العمل والتأهيل.
مت اصدار هذا الطلب من طرف وزارة العمل والتأهيل للعمل به كنموذج موحد – متوفر على صفحة وزارة العمل والتأهيل على شبكة املعلومات الدولية.

