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 دولة قطر  –سلوك )أو ما يعرف بالفيش( الو ةسيرالاستخراج شهادة حسن 

 لتفاصيل وإرشادات وشروط استخراج شهادة حسن سير وسلوك أو الفيش يمكن االطالع على الصفحة المخصصة لها في الموقع الرئيسي. 

 أوالً: لالستخراج من داخل دولة قطر: 

 إلى إدارة األدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية إلصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. يمكن للمقيمين تقديم طلب 

•  ً  : عن طريق بوابة الخدمات اإللكترونية لوزارة الداخلية القطرية تقديم الطلب إلكترونيا

 ال بد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية لالستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة الخدمات اإللكترونية. -1

https://eservices.moi.gov.qa/eservices-لوزارة الداخلية ) بوابة الخدمات اإللكترونية الدخول بالبطاقة الذكية إلى -2

portal  ) 

 سيرة والسلوك". اختيار "الخدمات العامة" ثم "شهادة حسن ال -3

 اختيار "تقديم طلب"، وتحديد الغرض من الشهادة، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة.  -4

 . )6*4)صورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية وصورة شخصية مقاس وهي إرفاق المستندات المطلوبة  -5

 لاير قطري(، ثم تقديم الطلب.  10تبلغ ) إدخال بيانات بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة االئتمان لدفع الرسوم المقررة والتي -6

 بعد تقديم الطلب، يصلك إيصال مالي متاح للتنزيل.  -7

لمتابعة الطلبات، يستخدم خيار "متابعة الطلبات" بدالً من "طلب شهادة جديد" لمعرفة حالة الطلب، وفي حال وجود نواقص   -8

 في المرفقات، يقوم المستخدم باختيار الطلب وإرفاقها.

 ل على هذه الخدمة في أي وقت، ويكون إتمامها فور انتهاء المستخدم من تنفيذ المعاملة.يمكن الحصو -9

•  ً  : 2تطبيق مطراش عن طريق  تقديم الطلب إلكترونيا

 المتحرك في الهاتف 2ش الدخول على تطبيق مطرا .1
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 قسم الخدمات خدمات عامة في اختيار  .2

 

 وسلوك ةرة حسن سييار خدمة شهاداخت .3
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 ديمه. قيمكن اختيار متابعة الطلبات لمعرفة حالة الطلب بعد ت ، تقديم طلباختار  .4

 

تكتب  ، الجهة الموجه إليها )وهي الرقم الشخصي  نات المطلوبةالبيا   تعبئة(، ثم  يشخصحد اختار )في حالة التقديم لشخص وا .5

( والمستوى 7)رقم    الفقرة  يار الغرض كما فياخت،  (6كما في الفقرة رقم )  (طريكية في ق ة األمرسفارة الواليات المتحد،  كتابة

 .(9كما في الفقرة رقم ) ي الخاص بك(يميل الشخصخال عنوان البريد اإللكتروني )اإل( ثم إد8رقم )الفقرة يمي كما في التعل
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 كية بالدوحة.هادة وهي سفارة الواليات المتحدة األمرية المجه إليها الشخال اسم الجهاد .6

 

 ، استخدام الشهادة خارج الدولة تيار الغرض من شهادة حسن السيرة والسلوكاخ .7
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 ليمي يار المستوى التعاخت .8

 

 ك.عنوان البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص بل ادخ .9
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 يار أفراد العائلة ثم إدخال بياناتهم. ، اختفي حالة التقديم ألسرة .10

 

 ى صحة المعلومات المقدمة.الموافقة عل  .11

 

http://www.zoaldv.com/


ي رحلة الحلم األمريكي 
 
 خطوة بخطوة ف

 

www.zoaldv.com 

 

 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

يار نوع بطاقة الدفع )بطاقة بنكية أو بطاقة ائتمان( ثم  ختا  ،لاير قطري للشخص الواحد( 10ج الشهادة )رسوم استخرادفع  .12

 غط على زر دفع. وبعد ذلك الض ثم الرمز السري لبطاقة وتاريخ انتهاء البطاقةادخال رقم البطاقة واسم حامل ا

 

 ثم ادخال الرقم الشخص والجهة الموجه إليها. (.4) الفقرة رقممتابعة الطلبات في يار يتم اختات ابعة الطلبلمت .13
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 ( كما في المثال أدناه.على حالة الطلب )مطبوعة االطالع .14

 

 كما موضحة في صفحة وزارة الداخلية القطرية في الفيسبوك. االستخراجخطوات  .15
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 تقديم الطلب ورقياً:  •

 (. ZOAL DV موقع نموذج الطلب منول على )يمكن الحص وتعبئته. نموذج الطلب تنزيل -1

 (. 4x6إرفاق صورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين مقاس ) -2

 طريق سلوى. –إدارة األدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية التوجه إلى   -3

 تقديم الطلب والمرفقات إلى إدارة األدلة والمعلومات الجنائية. -4

 لاير قطري( 10دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ )  -5

 ثانياً: توثيق الشهادة من وزارة الخارجية القطرية: 

  قطري(. لاير 100رسوم التوثيق لشهادة حسن سير وسلوك ) -1

 ( ظهراً.1( صباحاً إلى الساعة )7تقدم إدارة الشؤون القنصلية خدمة التوثيق في قسم التصديقات بمبنى اإلدارة من الساعة ) -2

أم صالل، الهالل، الريان، الشمال، الظعائن،  ،الوكرة مسيمير  كما تتوفر خدمة التوثيق في مراكز الخدمات الحكومية في -3

 فترتين:  على عنيزة، الخور، الوسيل، الشحانية 

a.  ظهراً. 1:00صباحاً وحتى  7:30الفترة الصباحية من الساعة 

b.  لخور، الوسيل، مساءاً )عدا مراكز الشمال، الظعائن، عنيزة، ا 7:00مساءاً وحتى   3:00الفترة المسائية من الساعة

 والشحانية(.

 اً: لالستخراج من خارج دولة قطر: لث ثا

يمكن للمقيمين السابقين في دولة قطر واللذين غادروا البالد نهائيًا تقديم طلب إلى أي من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولة قطر   .1

 ة بهم. بالخارج للحصول على شهادة حسن السير والسلوك الستخدامها في شؤونهم الخاص

 تقديم كتاب توضيح سبب طلب الشهادة، وتحديد الفترة الزمنية التي قضاها مقدم الطلب في دولة قطر. .2

 إرفاق أصل بطاقة البصمات الصادرة من الجهات األمنية المعنية موثقة من سفارة قطر في دولة مقدم الطلب.  .3

 (.5×4( صور شمسية )مقاس  4ر الجديد )إن وجد(، وعدد )تقديم صورة من جواز السفر المتضمن اإلقامة، وصورة من جواز السف .4

 الرسوم:  .5

a. ( أو ما يعادله بعملة ال 20توثيق بطاقة البصمات من السفارة القطرية )دولة التي توجد بها السفارة.لاير 

b. ( 10إصدار شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية القطرية  .)لاير قطري 

c.  لاير قطري(. 20وزارة الخارجية القطرية )توثيق شهادة حسن سير وسلوك من 
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 : قطريأو الفيش ال  كوحسن سير وسلرابعاً: نماذج لشهادة  

 

 يرة والسلوك من غير توثيق وزارة الخارجية القطرية حسن السة نموذج لشهاد
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 السلوك مع توثيق وزارة الخارجية القطرية نموذج لشهادة حسن السيرة و
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 قية ورة حسن السيرة والسلوك بالطريقة ال لب شهادنموذج ط
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