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 كمة إلجراءات الحصول على الخدمالقواعد الحا

 
 فى شأن تیسیر الحصول عل ى الخ دمات الجماھیری ة    ١٩٩٨ لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       

 ،  تلت  زم الجھ ات اإلداری  ة  )ش ھادات  ال/ نق  ل ال( الموافق  ة عل ى دخ  ول االمتح ان م  ن الخ ارج   ومنھ ا خدم  ة طل ب   

 . ٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ  بھـــــذا النموذج الصادر  للــوارداالمعنیة بتقدیــم الخدمة وفق

 م ن تحدی د للمس تندات واألوراق    ) واالزھ ر الش ریف   كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  ،         (

ددة إلنجازھ ا ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى      ـ المح  الزمنی ة والمبالغ  المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات            

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

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) .االصل لالطالع ( صورة من مستند اثبات شخصیة مقدم الطلب  -

 .ایصال سداد الرسوم  -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
         

 -:وافقة یتم سداد رسم قدره وفى حالة الم 
 جنیھ  قرش 

 رسم دخول االمتحان) جنیھان وخمسة واربعون قرشا (  ٢ ٤٥ 

          

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

  . للمعھدالبت فى الطلب خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب      یتم 
 
 
 
 
 

المح دد أو طل ب مس تندات إض افیة أو مب الغ تح ت أى مس مى        فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت      
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

  ٥٩٧٢٨٣٣: االزھر الشریف ت 
  ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨  : المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


