
 
 األزھر الشریف   

 قطاع المعاھد األزھریة
  لالمتحانات اإلدارة المركزیة

 طلب
 اتاستخراج بیان نجاح أو رسوب للشھاد

 
 رئیس االدارة المركزیة لالمتحانات باالزھر الشریف صاحب الفضیلة/ السید 

  وبعد   ........السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

  -:للطالب الموضحة بیاناتھ فیما یلى ) رسوب /  نجاح( راج بیان ارجو التكرم بالتنبیھ نحو استخ

 …........... المذھب   ……………… )كفیف/ مبصر     (النوع………………………اسم الطالب

 …………………………..………المنطقة ………………………………………اسم المعھد

 ................. )لثانىا/ االول( الدور /    /      سنة التخرج   ……………المؤھل المراد استخراج بیاناتھ

 …………...................……رقم الجلوس . …….…………………………التخصص /  الشعبة

 ………………………………………………………......…الجھة التى سیقدم إلیھا المستخرج 

 .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

 

   مقدم الطلب                                                                                                
  ………………:                                                                  االسـم /:    /        تحریرا فى

 .………………:         الصفـة         
.  ………………:        التوقیع         

                    
 

 
 

 االزھر الشریف
 اع المعاھد االزھریةقط

   لالمتحاناتاإلدارة المركزیة
 إیصال

 ......................................................الطلب المقدم من السید............................ استلمت انا

 مس   توفیا كاف   ة متطلب   ات الحص   ول عل   ى الخدم   ة   .  للش   ھادات او رس   وبنج   اح بش   أن طل   ب اس   تخراج بی   ان  
 /     /     بتاریخ     . ………………وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
  توقیع الموظف المختص                                         

                                                                         )…………………                           (



 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

 استخراج بیان نجاح أو رسوب للشھادات ،  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة طلبالجماھیریة ومنھا خدمة 

  .  ٢٠٠٥ / ٤ / ١ریخ  للــوارد بھـــــذا النموذج الصادر بتااـم الخدمة وفقبتقدیـ

 من تحدید للمستندات ) كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  ، واالزھر الشریف (

رأیھا فى ددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن ـواألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المح

 : وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  -الطلب المقدم للحصول علیھا 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 . االصل لالطالع  و الطلب مستند اثبات شخصیة  مقدم صورة من -

 .  ایصال سداد الرسوم  المقررة  -

 
 :ى الخدمة المبالغ المقررة للحصول عل: ثانیا 

 جنیھ         قرش

 رسم استخراج بیان او كشف درجات باللغة العربیة ) جنیھان وخمسة وثمانون قرشا (  ٢ ٨٥ 

 ة ـــرسم استخراج بیان او كشف درجات باللغ) ثالثة جنیھات وخمسة وثالثون قرشا (  ٣ ٣٥ 

              .العربیة مصدق علیھ لتقدیمھ للخارج    

                                                                                           
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

یتم استخراج بیان النجاح او الرسوب خالل ثالثة ایام من تاریخ تقدیم الطلب لالدارة المركزیة           

  .لالمتحانات

  

 
 

 على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضافیة أو مبالغ تحت أى مسمى فى حالة عدم الحصول
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 : ..........................االزھر الشریف ت 
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ : المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


