
      
 ......................محافظة 

 مدیریة التربیة والتعــــــــلیم
 إدارة                التعلیمیة

 
 طلـــــب

 تغییر مسار تعلیم طالب من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى بأنواعھ
 

 ................................................................................................................أسم الطالب 
 .......................................................الدیانة .................................................... الجنسیة 
    یوم       شھر      سنة          

  ٢٠٠٠ / ١٠ / ١: السن فى ................................ تاریخ میالد الطالب 
 ) ......................................................................ان وجد ( الرقم القومى / رقم البطاقة الشخصیة 

 ....... ...................................-:ت ............................................................. محل االقامة 
 ......................................................................................................أسم ولى أمر الطالب 

 .........................................................................................................وظیفة ولى األمر 
 .........................................................................................................ن ولى األمر عنوا

 ...................................................................مجموع درجات شھادة اتمام مرحلة التعلیم االساسى 
 ...............................................................................................بھا المدرسة الثانویة المقید 

 ) .................................................................................. منازل – خاص –رسمى ( النوعیة 
 :     /      /تاریخ القید ...................... .....................أخر صف دراسى مقید بھ 

 ...............................................................................................مدة البقاء بالصف الدراسى 
 .................................) .........................................................ناجح / راسب ( حالة الطالب 

 :       /      /سنة الرسوب أو النجاح فى الصف الثانى الثانوى 
 :        /      /سنة الرســــــــــــــوب فى الصف الثالث الثانوى 

 ) تجارى –اعى  زر–صناعى ( نوعھا ................................................ المدرسة المراد االلتحاق یھا 
 

  مقدم الطلب          /    /                                                                   :تحریرا فى

 : ..............................          االســم         
 : ..............................                   التوقیع        
 ..............................: الصفـة                            

 
 . عاما عند التقدم للحصول على الخدمة ٢٤مراعاة اال یزید سن الطالب عن  •
 .یحق للطالب التقدم بطلب الحصول على الخدمة دون التقید بسنة الرسوب  •

 
  

 ...................محافظة 
 مدیریة التربیة والتعـــــــلیم

 ارة                التعلیمیةإد
     

 إیصال
 .........................................../ الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید  ...................................... /اس  تلمت أن  ا 

الحصول مستندات  كافة مستوفیا   طلب تغییر مسار تعلیم طالب من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى بانواعھ  بشأن
    /      /:  بتاریخ . ……......………وقید الطلب برقم على الخدمة 

 /         /                                التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            
 توقیع الموظف المختص                  
            ) .................................(  

 



 

 مة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاك
 

 فىش   أن تیس   یر الحص   ول عل   ى الخ   دمات   ١٩٩٨ لس   نة ٤٢٤٨  رق   موفق   ا لق   رار رئ   یس مجل   س ال   وزراء 

 طل   ب تغیی   ر مس   ار تعل   یم طال   ب م   ن الث   انوى الع   ام إل   ى الث   انوى الفن   ى بأنواع   ھ          الجماھیری   ة ومنھ   ا خدم   ة   

 ١/١٠/٢٠٠٥بتاریخ قـ  ـا للـ  ـوارد بھـ ـذا النم  وذج الص  ادر تلت زم الجھ  ات اإلداری ة المعنی  ة بتقدیــ  ـم الخدم ة وف        

م ن تحدی  د    )، ووزارة التربی ة والتعل  یم والمحافظ ات   الجھ  از المرك زى للتنظ یم واالدارة  كثم رة للتع اون ب ین    (    

ن  المحددة إلنجازھ ا ، أو اإلع ال   الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات      والمبالغ للمستندات واألوراق 

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

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 .شھادة میالد الطالب أو مستخرج رسمى منھا  –

 )  .وى فقط بالنسبة لطلبة الصف األول الثان( بیان قید أو نجاح أو رسوب للصف األول الثانوى  –

 . بیان الرسوب أو النجاح بالنسبة لطلبة المرحلة األولى من الثانویة العامة  –

 . بیان الرسوب بالنسبة لطلبة المرحلة الثانیة من الثانویة العامة  –

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 .جنیھان طابع نقابة مھن تعلیمیة یلصق على الطلب   –

 .ابع تعلیم یلصق على الطلب جنیھا واحدًا ط –

أربعة جنیھات رسم إضافى لصالح صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة یتم دفعھا عند قبول طلب  –

 .االلتحاق 

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .یتم إعالن نتیجة قبول الطالب قبل بدایة العام الدراسى  –

 .ن الطالب الئقًا من الناحیة الصحیة والبدنیة یشترط لقبول طلب االلتحاق  أن یكو •
        

 

أو مبالغ إضافیة تحت أى   فى حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
 


