
 األزھر الشریف
 ریةـــــــقطاع المعاھد األزھ

  االزھریة ……………منطقة
  …………….......……معھد 

  
  المعاھد االزھریة وطالباتمساعدة من حساب تعاون طالبطلب 

 
  ……………………………………………………صاحب الفضیلة شیخ معھد  / السید 

  ..دالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وبع 

 : كرم بالموافقة على صرف مبلغ مساعدة لى وبیاناتى كما یلى و من فضیلتكم التنرج

 ................ ........ بھالصف الدراسى المقید........................................................ اسم الطالب 

  ................................... السكن عنوان محل............................................ةسبب طلب المساعد

 ..............رقم تلیفونھ........................... صفتھ ............................................ اسم ولى االمر 

 ...............................تاریخ وجھة اصدارھا.................................. بیانات تحقیق الشخصیة رقم 

 ولفضیلتكم وافر الشكر واالحترام ،،،

  ھ مقدم                                                                                                       

 .......................: ـم ـ                                                                 االس/:    /      تحریرا فى
 :........................                الصفــة        

   ......................:   التوقیع                
 

 : بمعرفة المعھد  تمألافادة

..................... االزھرى بان الطالب المذكور اسمھ اعاله مقی د بالص ف   ....................... یفید معھد  

ورقمـــــــــــ    ـة .................. ومش    ترك بحس    اب تع    اون ط    الب وطالب    ات المعاھ    د االزھری    ة للع    ام  

 ...................................وقیمتھا ....................تاریخ اخر مساعده للطالب .......... بالكشــوف 

 .....................................تاریخھ ............... .............................................رقم الشیك 

 :بیانات تمإل فى حالة الحوادث 

 ...................................الساعة ........................... یوم ..................  تاریخ وقوع الحادث 

 ................................................بب الحادث س................................ عنوان موقع الحادث 

 ...............................................رقم وتاریخ محضر الشرطة والنیابة او محضر التحقیق اإلدارى 

 .................. ...................عنوان سكن الطالب ........................................... عنوان المعھد 

 ..................................................................................المسافة بین المعھد وسكن الطالب

 .وھذه افادة منا بذلك 

 شیخ المعھد         المختص

............         ............. 

 :    /    /تحریرا فى 

 



 : المنطقة افادة تمأل بمعرفة

 /منطقة 

روجعت بیانات ھذا الطالب وتأكد م ن ص حتھا م ن واق ع س جالت المنطق ة وتب ین أن المعھ د ق د س دد اش تراكات                

ووج   دت ............... ف   رع ................ بن   ك :   /    /      بت   اریخ ......... الحس   اب بإیص   ال إی   داع رق   م 

ص   رف مطابق   ة للمس   تندات المطلوب   ة بظــــــھرھــــــــــ   ـذا النم   وذج      المس   تندات المرفقــــــــــ   ـة والمؤی   دة لل  

 غیر مستوفیة / ومستوفیة 

 ..........................................................................................................ونطلب استیفاء 

 ....................................................................................................وملخص الحالة ھو  

........................................................................................................................... 

 ویقترح صرف مبلغ    
 ................................: .............................فقط       

 
 ......................................................................................................................باسم 

 ............../ من الئحة الصندوق ووفقـــــا لجدول التعاون بند............................. وذلك وفقا للماده رقم 

 

 

 مدیر المنطقة(              )                                     موجھ اول التربیة االجتماعیة (               ) الباحث 
  

         (                )                       
 :       /       /تحریرا فى 

 

 :رأى االدارة المركزیة لرعایة الطالب 

 یستخرج شیك بمبلغ    قرش           جنیھ      

 ................................................................فقط                          ......          ........     

 .................................../ .................................................................................باسم 

 ..............................................................................................................نظرا لألتى 

 

 

 المركزیة             الباحث        رئیس القسم          مدیر االدارة          المدیر العام              رئیس االدارة

   (                  )     (               )    (         )  (               )                  (            )  

 

 

 
 
 
 

 قرش           جنیھ
........          ...... 

خاتم 
 المنطقة

 خاتم
 اإلدارة المركزیة



 

 
 : بمعرفة االخصائى االجتماعى بالمعھد  یعدبحث اجتماعى

 :بیانات اولیھ : اوال 

 .....................................................الحالة الدراسیة ......... .............................اسم الطالب 
 ..............صلتھ بالطالب ....................... اسم ولى االمر ........................... تاریخ ومحل المیالد 

 .........................................................................................................مھنة ولى االمر 
 .............................................................................................................سبب البحث 

........................................................................................................................... 
 :بیانات االسرة : ثانیا 

 االسم م
صلتھ 

 بالطالب
 السن

الحالة 

 التعلیمیة

الحالة 

 الصحیة

الحالة 

 االجتماعیة
 مالحظات الدخل

 

 

 

 

 

        

 :مصادر جمع البیانات : ثالثا 
 -:       تم جمع البیانات من 

٢.......................  ........................ .١............................................................. . 
     ٤. ................................................  ٣............................................................. . 

 :تشخیص الحالة : رابعا 
...............     ....................................................................................................... 

......................................................................................................................      
  :الظروف الخاصة لالسرة: خامسا 

......................................................................................................................      

......................................................................................................................      
 :رأى الباحث  : سادسا

......................................................................................................................      
 (                  )   توقیع شیخ المعھد (                      )                               اسم الباحث     

 ................یع التوق
 :     /      /تحریرا فى :     /     /                                                 تاریخ تحریر البحث

 
 
 

 األزھر الشریف
 قطاع المعاھد األزھریة

  االزھریة…………… منطقة
  …………………معھد 

 ایصال
 ...........................................................طل              ب المق              دم م              ن الس              ید ال.......................................اس              تلمت ان              ا

توفیا كاف      ة    المعاھ      د االزھری       ة   وطالب      ات مس      اعدة م       ن حس      اب تع      اون ط       الب   بش      أن طل      ب      الحص      ول عل      ى الخدم       ة   مس       تنداتمس      
                             /     /     بتاریخ     . ………………وقید الطلب برقم 

 /     / لتاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       ا
  المختـصتوقیع الموظف                                                

                                                                                                                         ...................)   (.... 



 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا
 

 فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 للــوارد اقتلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفمساعدة من حساب تعاون طالب وطالبات المعاھد االزھریة  طلب 

  .     ٢٠٠٥/  ٤ / ١ریخ   بھـــــذا النموذج الصادر بتا
 من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ  ) كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  ، واالزھر الشریف (

  -رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا ددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن ـ المحالزمنیةالمطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات 
 : وذلك على النحو التالى  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 :مستندات عامة لكافة انواع الحاالت  * 

 ) .االصل لالطالع ( صوره معتمدة من مستند اثبات شخصیة ولى االمر  -
 -:ة بكل حالھ على حده وفقا لما ھو مبین بالجدول التالى مستندات خاص         * 

 المستندات المطلوبة نوع الحالة م
 الوالدین وفاة الطالب اواحد ١

 او ولى االمر العائل
 .صورة معتمدة من شھادة الوفاة او تصریح الدفن  .١
 .صورة معتمدة او خطاب معتمد من محضر الشرطة او النیابة  .٢
ة یفید ان ولى االمر المتوفى كان یعول االسره فى حالة وفاة خطاب من الوحدة المحلی .٣

 ) .أو اى مستند یفید ان ولى االمر العائل كان یعول االسرة ( العائل 
 .صورة شھادة میالد الطالب فى حالة وفاة االم او ولى االمر من جھة االم  .٤

 لعالج اكثر او اصابة الطالب وتحتاج ٢
 .  یوم ٢١اقل من 

 .من احدى الوحدات الطبیة الحكومیة المختصة او من التأمین الصحى تقریر طبى  -١
 صورة معتمدة او خطاب معتمد من محضر الشرطة او النیابة  -٢

اصابة الطالب ونتج عنھا بتر او فقد  ٣
 .اى من اعضاء الجسم 

تقریر طبى من احدى الوحدات الطبیة الحكومیة المختصة على ان یكون الحادث تم اثناء  .١
لطالب او عودتھ من المعھد أو اثناء ممارستھ نشاط طالبى داخل المعھد او ذھاب ا

 . خارجھ تنظمھ االجھزة المركزیة او التى یكون االزھر ممثال فیھا 
الكوارث والنكبات العامة او الخاصة  ٤

. 
 صورة معتمدة او خطاب معتمد من محضر الشرطة او النیابة او محضر التحقیق اإلدارى  .١
 .لوحدة المحلیة او ادارة التنظیم یحدد الخسائر والتلفیات خطاب من ا .٢
 .خطاب من الوحدة البیطریة فى حالة نفوق المواشى  .٣

تقریر طبى من التأمین الصحى أو من احدى الوحدات الطبیة المختصة عن الحالة  .١ التغذیة الخاصة ٥
 .توصیة بالتغذیة الخاصة .یتضمن 

 االجھزة التعویضیة ٦

 . التأمین الصحى عن الحالة یحدد نوع الجھاز تقریر طبى من .١
ثالثة عروض اسعار للجھاز المطلوب یحدد فیھ جھة التصنیع واسم من یستخرج لھ  .٢

 .الشیك 
 .خطاب من التأمین الصحى یفید تعذر صرف او تصنیع الجھاز عن طریق التأمین  .٣

عالج وفحوص طبیة وعملیات  ٧
 جراحیة 

من التأمین الصحى أو من احدى الوحدات الطبیة صورة معتمدة من التقریر الطبى  .١
 .الحكومیة المختصة تحدد نوع العالج او العملیة او الفحوص 

 صرف            تكالیف االدویة  ٨

 
 

 .صورة معتمدة من فاتورة تكالیف االدویة -١
 .صورة التقریر الطبى من التأمین الصحى عن الحالة واالصل لالطالع  -٢

   :المقررة للحصول على الخدمة المبالغ :  ثانیا
   مجانا الخدمةتقدم 

الیتم الحصول على المساعدات اال بعد سداد االشتراك المقرر لحساب تعاون طالب وطالبات  المعاھد االزھریة  : ملحوظة*  
      .عن العام المطلوب فیھ المساعدة 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 .راءات والصرف خالل خمسة واربعون  یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا         تتم اإلج

 
 

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

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

 :مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت 
 

١ 
٣ 


