
 محافظة   
   مدیریة التربیة والتعلیم 

 ……… نموذج رقم                           التعلیمیة……………  إدارة 
 ) مستعجل –عادى  (                                                                                          

 
 رسوب/ طلب الحصول على بیان  نجاح 

 
 مدیر إدارة شئون الطلبة واالمتحانات/ اذ   السید األست

  
 تحیة طیبة وبعد                 

 
 )األجنبیة  /  العربیة (صادر باللغة ) رسوب / نجاح ( أرجو الموافقة على استخراج بیان          

خارج / داخل الجمھوریة    ( ………………………………………………:   وذلك لتقدیمھ إلى
 )الجمھوریة 

 
 : ى بیانات الطالب    وفیما یل

 .....................……………..…………..……..…………………………:  االسم  

 …………….………….....................…..……………………………: المدرسة  

 )الثاني /  األول (  الدور …………………………:  السنة الدراسیة المطلوب استخراج بیانھا 

 …………………..…………………………: التخصص /   الشعبة 

  :    …………………………………………لغة األجنبیة األولى  ال
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
 

 /     /  التاریخ     
 :                                                                                              مقدم الطلب 

 ………………………………… :االسم                                                                

 …………….....……………… :الصفة 

 التوقیع 

 
 یستخرج البیان مصدقا علیھ اذا كان مطلوبا لتقدیمھ خارج الجمھوریة : ملحوظة 

 
 یصالا

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

 ) الرسوم –المستندات ( یا كافة متطلبات الحصول على الخدمة مستوف.      ………………………………………بشأن 

     /    / بتاریخ     ………وقید الطلب برقم 

 /   /                                                          التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة   

 توقیع الموظف المختص                                                                                                                         
                                                                                                                          (                       )     



 القواعد الحاكمة إلجراءات  الحصول على الخدمة                                               

 ف ى ش أن تبس یط إج راءات حص ول  الم واطنین عل ى  خ دمات         ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجل س ال وزراء رق م        
 بتق دیم الخدم ة وفق ا    رس وب ،  تلت زم الجھ ات اإلداری ة المعنی ة     /  وزاره التربیة و التعلیم ومنھا خدمة استخراج بی ان نج اح           

م ن  -ی ة ، و التربی ة والتعل یم     كثم رة للتع اون ب ین وزارت ى التنمی ة اإلدار     -١/٦/٢٠٠١للوارد بھذا النموذج  الصادر بت اریخ      
تحدید للمستندات واألوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنی ة المح ددة إلنجازھ ا ، أو اإلع الن      

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

 : وراق  المطلوبة المستندات واأل:أوال 
رسوب وھو متوافر فى / ال یطلب من الطالب أي مستندات وإنما یقدم نموذج طلب الحصول على بیان نجاح         

 .اإلدارات  التعلیمیة 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا
 .یصرف النموذج مجانًا ویلصق علیھ طابع  تعلیم قیمتھ جنیھا واحدًا   -
اوكشف درجا ت او التصدیق على الشھادات ) رسوب / نجاح (  من الطالب عند طلب استخراج بیان  یحصل -

 الدراسیة
     الرسم االتى بحسب االحوال 

 
 الرسم المقرر

 
 

 المسلسل
 

 
 نوع البیان

 الطلب المستعجل الطلب العادي

التصدیق على الشھاده او االستمارة  ١
 البیضاء الدالھ على النجاح

 )سبعة جنیھات ونصف (  ج ٧٫٥ )اربعة جنیھات ونصف (  ج ٤٫٥

 )ثمانیة جنیھات فقط ( ج ٨ )خمسة جنیھات فقط ( ج ٥ بیان أو كشف درجات باللغة العربیة ٢
بیان أو كشف درجات باللغة العربیة  ٣

 ومصدق علیھ لتقدیمھ خارج الجمھوریة
 ) ونصف فقطثمانیة  جنیھات(ج ٨٫٥ )خمسة ونصف جنیھا فقط  (ج ٥٫٥

بیان أو كشف درجات مترجم إلي لغة  ٤
 أجنبیة

 )ثمانیة  جنیھات ونصف فقط( ج ٨٫٥ )خمسة ونصف جنیھا فقط  (ج ٥٫٥

بیان أو كشف درجات مترجم إلي لغة  ٥
أجنبیة ومصدق علیھ لتقدیمھ خارج 

 الجمھوریة

 )تسعة جنیھات فقط  ( ج ٩ )ستة جنیھات فقط  ( ج ٦

 
لمقید بمدرسة خاصة بمصروفات بجمیع مراحل التعل یم بم ا فیھ ا ری اض األطف ال ف ى حال ة طلب ھ اس تخراج          وبالنسبة للطالب ا  

بیان قید أو بی ان خ اص بنت ائج امتحان ات النق ل یس دد رس م اس تخراج البی ان المطل وب مخص وما من ھ الرس م اإلض افى وق دره                 
مارة البیضاء الدالة على النجاح فیبل غ جنیھ ا واح دا ، كم ا     جنیھان فى جمیع الحاالت عدا حالة التصدیق على الشھادة او االست   

 .یحصل منھ  مبلغ عشرون جنیھا مقابل النقل او التحویل بین المدارس 
 . وفى حالة طلب البیان لتقدیمھ خارج جمھوریة مصر العربیة یكتفى بتحصیل الرسم المطلوب الستخراج البیان  

   
 :خدمة التوقیتات المحددة  إلنجاز ال:ثالثا

 .یتم الحصول على البیان المستعجل في ذات یوم تقدیم الطلب 

 .یتم الحصول على البیان العادى فى الیوم التالى من تقدیم الطلب 
 
 
 

 : یة فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافیة تحت اى مسمى  یمكنك االتصال بإحدى الجھات التال
 :المحافظـــة   ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھرة  ت : ھیئھ الرقابة اإلداریة    
 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


