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Engineering Consultant Office Details   بيانات المكتب االستشاري الهندس                          

Name:   : االسم  

Enrolment No. - Category - Specialty:  التخصص :  -الفئة -رقم القيد  

Enrolment expiry date:  القيد: تاري    خ انتهاء صالحية  

Commercial Registration:  :رقم السجل التجاري 

Email:   
ون  يد اإللكبر : البر  

Office number +974   :هاتف المكتب 

Nominated Engineers’ Details - Ministry of Municipality 
Registration  

حسب تسجيل وزارة البلدية –بيانات المهندسي   المرشحي     

Name 1:  1االسم : 

QID: رقم البطاقة الشخصية :   

Registration No. & Grade:  والفئةرقم القيد :   

Email: 
يالبريد اإللكترون   

Mobile No: 
   هاتف الجوال

Name 2:  2االسم : 

QID: رقم البطاقة الشخصية :  

Registration No. & grade: رقم القيد والفئة :   

Email: 
يلبريد اإللكترونا   

Mobile No: 
   هاتف الجوال

In case more nomination, please submit a list of names in a separate sheet and attach it with the Form. Qatar Rail will advise the final number 
of attendees  

ر الدورة التدريبيةلحضو العدد النهائيفادتكم بريل بإال رفاقها مع النموذج. ستقوم شركة  قائمة باألسماء في ورقة منفصلة وإ  إعداد، يرجى ترشيح المزيد من األشخاص في حالة  

    I confirm reading and understanding the defined IVV Consultant registration terms and requirement published in Qatar Rail website 

   اإللكتروني لشركة الريل موقعال منشورة على ومحددة استشاري أعمال المراجعة والتقييم المستقلة حسب ما هي  قيدشروط ومتطلبات  أت وفهمت قربأنني أؤكد 

In Charge Engineer Name  المهندس المسؤول  In Charge Engineer Signature 

QID    رقم البطاقة الشخصية   

In Charge Engineer Registration No:       قيد المهندس المسؤول  مرق  

Mobile No.:  Consultant office Stamp   الهاتف الجوال 

Email:    اإللكتروني دالبري 

Date:    التاريخ 

Send complete form to RPZ@qr.com.qa   RPZ@qr.com.qa :  قم  ي
ون  يد اإللكبر   بإرسال النموذج بعد تعبئته إىل البر
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Document Submission Checklist   قائمة المراجعة الخاصة بتقديم المستندات                                                                                                        

Consultant Office Document   المكتب االستشاري اتمستند   

☐ Valid consultant office Commercial Registration  التجاري ساري المفعول للمكتب االستشاري  السجل ا  

☐ Consultant Registration Certificate – Category A شهادة قيد المكتب االستشاري )الفئة األوىل( لدى وزارة البلدية
from Ministry of Municipality 

     شهادة قيد المكتب االستشاري )الفئة األوىل( لدى وزارة البلدية

☐ In Charge Engineer Registration from Ministry 
Of Municipality  

  قيد المهندس المسؤول لدى وزارة البلدية

☐ In Charge Engineer QID رقم البطاقة الشخصية للمهندس المسؤول   

☐ 

1x page: Previous experience in earthworks and civil 
engineering, infrastructure, structural monitoring, 
analysis, calculation, geotechnical works 
etc        

ة صفحة واحدة: ال  ي أعمال الحفر والهندسة المدنية والبنية الخبر
سابقة ف 

ي  والتحليل والحسابالمنشآت حالة مراقبة التحتية و 
واألعمال   اإلنشان 

         الجيوتقنية

Consultant Office - Nominees Document االستشاريمن قبل المكتب  المرشحي    مستندات                     

☐ Nominee 1 - Registration Certificate - Ministry of 
Municipality 

  شهادة القيد لدى وزارة البلدية –المرشح األول 

☐ Nominee 1 - QID  رقم البطاقة الشخصية       –المرشح األول  

☐ Nominee 1 - Resume  ة الذاتية –المرشح األول          السبر

☐ Nominee 2 - Registration Certificate - Ministry of 
Municipality 

ي المرشح 
    شهادة القيد لدى وزارة البلدية – الثان 

☐ Nominee 2 – QID   ي
  رقم البطاقة الشخصية –المرشح الثان 

☐ Nominee 2 – Resume ي  المرشح
ة الذاتية –الثان        السبر


