
 محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم 

 التعلیمیة .…………إدارة 
 

  المدارس  الرسمیةبإحدىطلب إلتحاق طالب مصرى عائد من الخارج 
 

   التعلیمیة……………………………مدیر إدارة / السید االستاذ
 

  وبعد…تحیة طیبة 
 

 …………….………………..……………………………   :أرجو التفضل بالموافقة على إلحاق الطالب التالیة بیاناتھ بمدرسة

   ……………………………………………….……………………..……………………………………………: اسم الطالب 

  …………………………………………………………………………………………………………………: تاریخ المیالد  

 ..…………………………………………………………..…سنة .. ………شھر .……………یوم  /    ١٠ / ١السن فى 

  ………………………………………………………………………………………………………….………: عنوان السكن 

 ..………..…………………………………….…………………………………………………: ولى االمر / أسم والد الطالب 

 .………………..…………………………) الثانى /  االول  ( الدور…………………………..…………: التخصص / الشعبة 

 ..…………………………..………………………………………………………………: الصف الدراسى المراد االلتحاق بھ 

 .….…………..…………………………………………………………………………………………:  منھ الطالب البلد العائد

 ……..……… : جھة اإلصدار……….…………… :  تاریخ اإلصدار……….………………:رقم جواز السفر المثبت بھ الطالب 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 /   /تحریرا فى    
                                         مقدم الطلب                                                           

 
 ……………………………… :االسم
 ……………………………… :الصفة 
 ……………………………… :التوقیع 

 
 -: رأى إدارة شئون الطلبة 

 
 الموافقة على قبول الطالب بالمدرسة        

  
 عدم الموافقة على قبول الطالب بالمدرسة

 ……………….………………………………………………….……………………………: درسة الموافقة على إلحاق الطالب بم
                                        

                                             مدیر إدارة شئون الطلبة 
 ………………………: االسم 
 ………………………:                                                          التوقیع 

 
 لإیصـا

 
 ..……….…………………………………الطلب المقدم من السید .. …………………….……………………………استلمت أنا 

 ) الرسوم / المستندات (  مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة  …………………………………………………………بشأن 
 /    /  بتاریخ        ………وقید الطلب برقم 

 /    / التاریخ المحدد النجاز الخدمة     
                                                          توقیع الموظف المختص  

(                         ) 
 
 



 

 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

فى  شأن تبسیط إجراءات  حصول المواطنین   على خدمات وزارة ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨ وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم   

التربیة و التعلیم ومنھا خدمة إلتحاق طالب مصرى عائد من الخارج إلحدى المدارس الرسمیة ، تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم 

م ن  - كثمره للتع اون ب ین وزارت ى التنمی ھ االداری ھ ، والتربی ھ والتعل یم        -١/٦/٢٠٠١ج الصادر بتاریخ الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذ    

تحدید للمستندات واألوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ،والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھ ا ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا          

 :ذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى وأى مخالفھ ل. فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 
 

 : المستندات  واألوراق المطلوبة : أوال 
       

 :نموذج طلب التحاق طالب مصري والمتوافر بإدارة شئون الطلبة واالمتحانات باإلدارة التعلیمیة مرفقا بھ المستندات االتیة 

 .شھادة المیالد األصلیة للطالب أومستخرج رسمى منھا  •

 ٠صورة من جواز السفر المثبت بھ الطالب بعد االطالع على األصل  •

صورة ضوئیة منھ مع مراعاة أن تكون الشھادات الدراسیة موثقة ومعتمدة من وزارة التعلیم بالدولة القادم منھا + المؤھل الدراسي الحاصل علیھ الطالب  •

 ٠الطالب ومن  الخارجیة المصریة 

 
 
 
 :للحصول على الخدمة  المبالغ المقررة : ثانیا 

 
 ٠قیمة طابع تعلیم ویلصق على الطلب ) جنیھا واحدا فقط (  جنیھ ١
  ٠وتحصل فقط على طلبات االلتحاق بمدارس التعلیم الثانوي بأنواعھ ) أربعة جنیھات فقط ( جنیھ ٤

 
 
 

 : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة :ثالثا 
     

 ٠ومین من تاریخ تقدیم الطلب   یتم الحصول على الخدمة فى خالل ی
 
 
 
 
 
 : فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافیة  تحت اى مسمى  یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة -

 : المحافظــــــــــــــــــــــــــة               ت  
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ت : المركز الرئیسى بالقاھرة             :  ھیئھ الرقابة اإلداریة           

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة    ت  
 


