
 
 ……………محافظة 

 مدیریة التربیة والتعلیم
  التعلیمیة………إدارة 

  
 طلب الحاق طالب وافد بالمدارس الرسمیة

 ....................................................أنثى/ ذكر:  النوع …………………………………………………اسم الطالب 

 :………………………………………………………الدیانة . ……………………………………………………الجنسیة 

   یوم         شھر           سنة        

                                  ١/١٠/٢٠٠٠ السن فى         /          /           تاریخ المیالد      

 ...………………………………………………………………………………………………ع   .م.عنوان اإلقامة داخل ج

 ....................................................................صفتھ......................................................اسم ولى األمر

 ………………………………………………………………...... ………………………………………وظیفة ولى األمر

  ……………………………………………………………………………………………………عنوان ولى األمر الحالى 

    /          /سة لمرحلة التعلیم األساسي      تاریخ الحصول على شھادة اتمام الدرا

 .............................................................................................مجموع درجات اتمام مرحلة التعلیم االساسى 

 ………………………………………………………………………………………اللتحاق بھا ااسم المدرسة التى یرغب 

  ................................التخصص/  الشعبة.. ………………………………………لدراسى المراد االلتحاق بھ الصف ا

        .ال ارغب فى تدریس لغة أجنبیة ثانیة  /  ارغب …………………………اللغة األجنبیة األولى )         الثاني / األول ( الدور 

 مقدم الطلب                                                                                                                          

  ..........................:   االسـم  :    /          /                                                                           تحریرا فى 
 : ........................التوقیع                                                                                                             

 ………………:  الصفـة                    

  :رأى ادارة شئون الطلبة  
 

 .األمنى مؤقتا لحین ورود االستعالم  إلحاقا................................الموافقة على قبول الطالب بمدرسة     
 .عدم الموافقة على قبول الطالب   .

 .وذلك فى ضوء االشتراطات المعلنة بلوحة اإلعالنات باإلدارة التعلیمیة       
 ةمدیر إدارة شئون الطلب                                                                                            

 ………………………  :االسم                                                                                       

 ………………………: التوقیع                                                  /     :        /تحریرا فى         
 

 ...…………محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم

 ……………… إدارة
 إیصال

 ...........................................................الطلب المقدم من السید................................................استلمت انا
. ……......…بشأن طلب الحاق طالب وافد بالمدارس الرسمیة  مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة وقید الطلب برقم 

 /     /     بتاریخ     
 /     / 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 

 .الجماھیریة ومنھا خدمة طلب إلحاق طالب وافد بالمدارس الرسمیة 
 .٢٠٠٥ /١٠ /١ریخ ارد بھـــذا النموذج الصادر بتا للــوا تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفق    

من تحدید ) وزارة التربیة والتعلیم والمحافظات و كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  ،    (
 أو اإلعالن للمستندات واالوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة النجازھا 

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

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
  دد اإلقامةج بھ الطالب او المستند الدال على الجنسیة صالحا لالستعمال ومالمثبتصورة من جواز السفر  -

  .)واالصل لالطالع ( 
فى حالة تعذر تقدیمھا یستعاض عن ذلك بصورة جواز ( ة المیالد األصلیة للطالب او مستخرج رسمى منھا شھاد -

 ) .السفر 
 .الشھادات الدراسیة األصلیة مصدقا علیھا من الجھات المسئولة او مستخرج رسمى منھا او بیان النجاح معتمد  -
 االم الرقم القومىرة من بطاقة وصوأو وفاتھ صورة من مستند طالق االم المصریة من اجنبى  -

 شھادة من السفارة التى یتبعھا الزوج االجنبى أو من أى جھة رسمیة أخرى تفید بتركھ لالم  ،)االصل لالطالع ( 
 .المصریة وتزوجت 

 . دراسة الطالب عنموافقة سفارة الطالب او جھة رسمیة مسئولة  -
 .ئیین السیاسیین موافقة مكتب شئون الالجئین السیاسیین البناء الالج -
 .موافقة إدارة الحاكم العام بالنسبة للفلسطینیین  -
  . صورة فوتوغرافیة للطالب٢عدد  -
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 .على الطلب  جنیھا واحدا طابع دعم تعلیم یلصق -
  لصالح صندوقتحصل فقط على طلبات االلتحاق بمدارس التعلیم الثانوى بانواعھ  جنیھاتأربعة -

 . دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة 
 .و مدارس التعلیم االعدادى أ على طلب االلتحاق بریاض االطفال  یلصقجنیھا واحدا طابع نقابة المھن التعلیمیة -
 . على طلب االلتحاق بالتعلیم الثانوى وما فى مستواه یلصق جنیھان طابع نقابة المھن التعلیمیة  -

                                                                 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

طلبة المقیمین لیتم البت فى الطلب من قبل كل من االدارة التعلیمیة المختصة والمدرسة الملحق بھا الطالب بالنسبة ل -
 .نھایة شھر دیسمبر من كل عام تى حع خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا وذلك .م.داخل ج

یتم البت فى طلباتھم خالل اسبوع من تاریخ )  دیسمبر رنھایة شھ(  اسرھم بعد ھذا التاریخ معالطالب القادمون  -
 .تقدیم الطلب مستوفیا 

  :ملحوظة ھامة 
لحین انتظار رد ( ھا       تقوم االدارة التعلیمیة بتسلیم الطالب كتاب الحاق مؤقتا موجھ الى المدرسة الملحق ب

  .مرفقا بھ المستندات كاملة ) الجھات االمنیة على طلب الحاقھ 
 
 

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

 :المحافظة ت 
 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: رئیسى بالقاھرة ت المركز ال: ھیئة الرقابة اإلداریة 

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


