
 جمھوریة مصر العربیة
   وزارة التربیة والتعلیم

 
 استمارة التقدم                                                   

 ………                    الختبار االلتحاق بفصول ومدرسة المتفوقین بالمرحلة الثانویة العامة عام 
 

    …………………التعلیمیة بمحافظة ………………………إدارة /                        مدیریة 
      
 بیانات الطالب: أوال 

 ..          ………………………………………….…………………………………………………اسم الطالب  
         یوم     شھر     سنة 

 .…….   ……   …… عمره فى أول أكتوبر التالى لالمتحان             ………………تاریخ میالد الطالب 
 .......................………………ى شھادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلیم األساسى المدرسة الحاصل منھا عل

 .….......………………………………………………..……………اإلدارة التابع لھا مدرسة الطالب / المدیریة 
 …......…………………….……رقم جلوس الطالب فى امتحان شھادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلیم األساسى 

 …......………………………………………………………………………….…………………  اسم والد الطالب
 ….....……………..…………………………………………………………………………: عنوان الطالب كامال 

 .......………………….…………… بمدرسة ……………سنة نجاح الطالب فى امتحان نھایة الحلقة االبتدائیة 
 .......…………….…………………بمدرسة .…… ……………سنة نجاح الطالب من الصف األول اإلعدادى 
 .......………………….……………بمدرسة .…… ……………سنة نجاح الطالب من الصف الثانى اإلعدادى 

  درجة…………المجموع الكلى لدرجات الطالب فى امتحان شھادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلیم األساسى 
 

                   توقیع ولى األمرتوقیع الطالب               /   /                               تحریرا فى  
…………………………                                                                         ……………………… 

 
 اإلدارة التعلیمیة / رأى المدیریة : ثانیا 

بقسم االمتحانات وشئون التعلیمیة بأنھ تمت مراجعة بیانات الطالب على السجالت المحفوظة ……………إدارة / تشھد مدیریة 
 ..…………………………………………) غیر صحیحة تذكر / صحیحة ( الطلبة ووجدت

 اإلدارة التعلیمیة/ مسئول االمتحانات        مسئول الخدمات             مدیر االدارة                        خاتم المدیریة 
      التعلیمیةوشئون الطلبة               التعلیمیة                   

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

 
 

 ـ: تنبیھ عام 
درجة ولمدرسة المتفوقین ………………ال یقل المجموع الكلى لدرجات الطالب المتقدم الختبار اإللتحاق بفصول المتفوقین عن 

 .درجة………………للبنین بعین شمس عن 
 
 
 

 وزارة التربیة والتعلیم 
 .……………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 

  التعلیمیة …………………………إدارة 
 إیصــال

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

حصول على الخدم ة  وقی د     مستوفیا  متطلبات ال   …………………………………………………………………………بشان  

 /  / بتاریخ    ……………………………………الطلب برقم 

                                    
   توقیع الموظف المختص

 
(                       ) 

 رقم الجلوس

    صورة
 فوتوغرافیة 

 حدیثة
 للطالب

٦×٤ 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول  على الخدمة 
 

ط إجراءات حصول المواطنین على الخ دمات   فى شأن تبسی١٩٩٨  لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم        
الجماھیریة ومنھا خدمھ التقدم الختبار اإللتحاق بفصول و مدرسة المتفوقین بالمرحلة الثانویة العامة بوزارة  التربیة والتعلیم،تلتزم 

ه للتعاون بین وزارتى التنمیھ كثمر-١٩٩٩/  ١/٨الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج  الصادر بتاریخ    
 من تحدید للمس تندات واألوراق، والمب الغ المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة ،والتوقیت ات        -االداریھ ، والتربیھ والتعلیم والمحافظات   

وذلك على وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة . الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
 :النحو التالى 

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
   عدد 
  .صورة فوتوغرافیة حدیثة للطالب ٢ -
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :   ثانیا 
 

  فقرة ٣وفقا للمادة ( طابع تعلیم على االستمارة  لصالح صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة ) جنیھا واحدا ( جنیھ ١  -

 ).  بإنشاء صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة ١٩٨٩ لسنة ٢٢٧ من القانون رقم ٦

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة  : ثالثا

تعلن جھة اإلدارة قرارھا فى خدمة التقدم الختبار االلتحاق بفصول و مدرسة المتفوقین بالمرحلة الثانویة العامة فى موعد غایتھ 

 .بر من كل عام أول سبتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 :المحافظة                             ت 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ت : ة المركز الرئیسى بالقاھر: ھیئھ الرقابة اإلداریة              

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       وزارة التربیة والتعلیم 

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

 
 

 اختبار 
 .  ………االلتحاق بفصول  ومدرسة المتفوقین بالمرحلة الثانویة العامة عام  

  برقم الجلوسبطاقة اإلخطار
 
 

 :بیانات یحررھا الطالب 
 

 .………………………………………………………………………………………………اسم الطالب  
 ..……………………………………التعلیمیة بمحافظة .. …………………………………إدارة / مدیریة 

 ..……………………………………………………………………………………: عنوان الطالب كامال 
 

 :بیانات تحررھا لجنة النظام والمراقبة 
 

 ..…………………………لجلوس رقم ا
 ..……………………………………:  بمدینة ……………………………: مقر لجنة االختبارات بمدرسة 

 رئیس لجنة النظام والمراقبة                                   /   /                                                تحریرا فى    
                                                  ……………………………………………… 

 
 
 

         وزارة التربیة والتعلیم 
 ………………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 

  التعلیمیة ..………………………………إدارة 
 
 

 اختبار 
 ………االلتحاق بفصول ومدرسة  المتفوقین بالمرحلة الثانویة العامة عام                   

 بطاقة تحقیق شخصیة
 

 :حررھا الطالب بیانات ی
 

 .…………………………………………………………………………………………………اسم الطالب 
 ..…………………………التعلیمیة بمحافظة . ………………………………………………إدارة / مدیریة 

 
 :بیانات تحررھا لجنة النظام والمراقبة 

 
 .………………………………رقم الجلوس 

 .…………………………………: بمدینة .. …………………………: مقر لجنة االختبارات بمدرسة 
 

 رئیس لجنة النظام والمراقبة /   /                                                 تحریرا فى    
                             …………………………………………… 

 
 

   صورة
فوتوغرافیة 

 حدیثة
 للطالب


