
 ………………محافظة 
 التربیة والتعلیممدیریة 

  التعلیمیة……………إدارة 
 طلب

 تحویل طالب من التعلیم األزھرى إلى التعلیم العام
 

 التعلیمیة دارةاالمدیر / السید األستاذ 
  ،،،تحیة طیبة وبعد

 ...……………………………………مر الطالبأولى /  والد ……………………….……………مقدمھ لسیادتكم 
بمعھ  د .. ……….…………………………………………………والمقی  د بالص  ف     /      /       م  یالد الت  اریخ 

 األزھری   ة خ   الل  ..................................األزھ   رى الت   ابع لمنطقـــــــــ   ـة  . ……………………………
 /        /العام الدراسى     

 
ى التعلیم العام على أن یتم برجاء التكرم بالموافقة على تحویل الطالب المذكور من التعلیم األزھرى إل

 . القریبة من عنوان سكنھ  ................................................الحاقھ بمدرسة 
 ولسیادتكم جزیل الشكر وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،                   

 ولى األمر/   توقیع الوالد         
     /    /  تحریرا فى 

                )  …………………………(  
 

 
 
 
 

 ولى اال مر/ إقرار الوالد 
 

 ..………………………………………………مر الطالب  أولى/ والد .. ……….…………………………اقر أنا 
 / للعام الدراسى    ………………المطلوب تحویلھ من التعلیم األزھرى إلى التعلیم العام للصف 

 .إلنجلیزیة وھذا إقرار منى بذلك بأننى مسأول مسأولیة كاملة عن نتیجتھ فى مادة اللغة ا
 مر الطالبأولى / توقیع والد             
            ) ……………………………(  

 
 
 

 ……………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 
 التعلیمیة……………إدارة 

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

من التعلیم األزھرى إل ى التعل یم الع ام مس توفیا كاف ة          .………………………………………ن تحویل الطالب    أبش
 /       /بتاریخ      .. ……………وقید الطلب برقم)  الرسوم –المستندات ( متطلبات الحصول على الخدمة 

 /       /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      
                        توقیع الموظف المختص                                                   

               )……………………………( 

 طابع تعلیم
 فئـــــة  

 جنیھ واحد



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

ن تبسیط إجراءات حصول المواطنین أ فى ش١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     

ل یم األزھ رى إل ى التعل یم الع ام ب وزارة       على الخدمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة طل ب تحوی ل طال ب م ن التع               

 .التربیة والتعلیم 

 ٢٨/٦/٢٠٠٧تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریـخ 

من تحدید )  التربیة والتعلیم والمحافظات ووزارة ،الجھاز المركزى للتنظیم واالدارةكثمرة للتعاون بین  ( 

ندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن للمست

 : وذلك على النحــو التالى -لیة  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئو-عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال  

 .ب أو صورة  مستخرج رسمى منھا صورة من شھادة میالد الطال -

 .موافقة المنطقة األزھریة على التحویل  -

 .بیان حالة معتمد من المنطقة األزھریة موضحا بھ التدرج الدراسى للطالب  -

 .صورة مستند إثبات محل إقامة الطالب مع تقدیم األصل لالطالع  -

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیا  

 جنیھ قرش

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

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 .یتم البت فى الطلب بعد أسبوع من تاریخ تقدیمھ 

 

 
 
 

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

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
 


