
 .................محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم  

 التعلیمیة........ بإدارة .............. مدرسة 
 طلب

 وقف قید طالب فى السنة الدراسیة المقید فیھا 
 مدیر المدرسة / السید األستاذ 

 ..تحیة طیبة وبعد
 ...………………………………ولى أمر الطالب/  والد ………..…………………مقدمھ لسیادتكم 

  /              للعام الدراسى    .. ……………………المقید بالمدرسة بالصف 
لھ  بدخول االمتحان من  أرجو التكرم بالموافقة على وقف قید الطالب المذكور مع السماح

عدم الرغبة فى االنتظام بالدراسة والتحویل إلى نظام   (الخارج فى ھذه السنة وذلك بسبب
 ) .طارئ ظرف قھرى / مرض أو اإلصابة  ال/ * ازلـــــــــالمن

                وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،                   
 ولى األمر/                                                                                     توقیع الوالد

 
 .................. )( ......                /       /تحریرا فى    

  . قبل بدء السنة الدراسیة بخمسة عشر یوما فى ھذه الحالةیتم تقدیم الطلب*  
       

 -) :یستوفى بمعرفة شئون الطلبة بالمدرسة ( بیان حالة الطالب 
 …………………الرقم التأمینى /      /          تاریخ المیالد     . ………………………………الطالب 

 صدر لھ قرار حرمان  /:      /       /        صدر لھ قرار فصل بتاریخ / ید قیده أع/ مقید ( وھو 
  /          :      خالل العام الدراسى :      /      /          )   من دخول االمتحان بتاریخ 

 یومـــا. ………………… وقد بلغ عدد أیام غیابھ ………………قسم . …….…………والطالب بالصف 
 ........................................................................................سبب  بحتى تاریخھ

 .من عدد أیام الدراسة الفعلیة % ١٥نسبة الـ ) لم یتجاوز / تجاوز ( علما انھ بذلك یكون قد 
 :    /      /تحریرا فى 

 ……………………اسم  مدیر المدرسة           …………………اسم الموظف المختص
 ………………………………التوقیع               ………………………………… التوقیع 
          
  

 
 

 ……………مدیریة التربیة والتعلیمیة بمحافظة 
 التعلیمیة…………………بإدارة ………………مدرسة

 
 إیصال

 …….…………………………الطلب المقدم من السید .. ………………………………………استلمت أنا 
 ف  ى الس  نة الدراس  یة المقی  د فیھ  ا مس  توفیا كاف  ة      ………………………………بش  ان وق  ف قی  د الطال  ب    

.. ………………وقی   د الطل   ب ب   رقم )  الرس   وم –المس  تندات  ( متطلب  ات الحص   ول عل   ى الخدمــــــ   ـة  
 /       /بتاریخ      

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

 طابع تعلیم
 فئـــــــة
 جنیھ واحد



 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا
ن تبس یط إج راءات حص ول    أ ف ى ش   ١٩٩٨لس نة   ٤٢٤٨وفقا لق رار رئ یس مجل س ال وزراء رق م         

المواطنین على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب وقف قید الطالب فى السنة الدراسیة المقید فیھا  

 .بوزارة التربیة والتعلیم 

 الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریـختلتزم 

من تحدید )  ، التربیة والتعلیم والمحافظات وزارتى التنمیة االداریةكثمرة للتعاون بین  ( ١/١/٢٠٠٣ 

ا ، أو للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھ

  وذلك - و أى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -:على النحــو التالى 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال  

 .ولى األمر مع تقدیم األصل لالطالع /  الوالد بطاقة الرقم القومىصورة  -

ثب ات حال ة الطال ب المرض یة م ن      إاإلص ابة ی تم تق دیم تقری ر     فى حالة طلب وقف القید للمرض أو          -

 .القومسیون الطبى العام أو أحد فروعھ بالمحافظات 

 .فى حالة طلب وقف قید الطالب للظرف القھرى الطارئ یتم تقدیم المستند المثبت لذلك  -

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیا  

 جنیھ قرش

 .طابع تعلیم یلصق على الطلب ) جنیھ واحد (  ١  - 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 وقف قید الطالب فى السنة الدراسیة المقید فیھا بالنسبة لجمی ع الح االت خ الل    یتم البت فى طلب   

 .شھر من تاریخ تقدیم الطلب 

 
 

 بالغ إضافیة تحت أى فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو م
 -:مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات آالتیة 

 : ت محافظة ال
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ھیئة الرقابة اإلداریة ، المركز الرئیسى بالقاھرة ت 

 :ت  محافظةالمكتب الرقابة اإلداریة ب
 
 


