
 
  التضامن االجتماعىوزارة 
   .................... بمحافظةالتضامن االجتماعىمدیریة 

 .................... ...................... مركز إعداد اسر منتجة
 

 طلب االلتحاق بمراكز إعداد األسر المنتجة
 ........................................................................................ :الثالثى لطالب الخدمة االسم 

 ............................... :محل اإلقامــة  .............................................................. :العنوان 
 ............................... :  محافظة .............................. : جھة المیالد/     :    /تاریخ المیالد

 یوم       شھر       سنھ                                    
       ..............................:        السن أول الدورة 

 ..............................                :الحالة االجتماعیة
  :الحاصل علیھا إن وجدت  الشھادات

 )جیـد / متوسط / ضعیف  : ( ام بالقراءة والكتابة درجة اإللم
 انثى / ذكر :       النـــوع 

 ................................. :صلتھ بالمتدرب ...................................................: اسم ولى األمر 
  ..................................................................................... .....ولى األمر/ اسم مقدم الطلب 

 ........................................ التوقیع                       / /تحریرا فى   
 
 

 ....................................... .............................. ..............................تقریر الكشف الطبى
 .............................. .............................. ............................................. :الحالة العامة 

 یمین             یسار                                    
               .............................. :   العینین وقوة اإلبصـار

  .............................. ....................................................................: الجھاز الھضمـــى 
   .............................. .............................. .....................................: الجھــ     ـاز التنفس      ى  

   .............................. .............................. .......................................:ـاز الحركىالجھــ 
  .............................. .............................. ...........................................: العضــــ       ـالت 

  ....................................................................................................الجلـد وفروة الرأس 
  ......................................... ....................................:مدى مالءمتھ للعمل فى مجال التدریب 

    
 ئمغیر مال/ مالئم :       نتیجة الكشف 

 ………………………………اسم المدیر المسئول 
 …………………………… التوقیع           /   /تحریرا فى    

 
  التضامن االجتماعىوزارة 
   ……………… بمحافظة التضامن االجتماعىمدیریة 

 …………………………………مركز إعداد اسر منتجة 
 ــالإیصـــــــــــ                                                      

 
 الطل                  ب المق                  دم م                  ن ………………………………………اس                  تلمت أن                  ا 

بشأن االلتحاق بمراكز إعداد األس ر المنتج ة   مس توفیًا كاف ة             ... …………………………………السید
    ……………………وقی   د الطل   ب برقـــــ   ـم  )  الرس   وم/ المس   تندات (متطلب   ات الحص   ول عل   ى الخدم   ة  

 /      / وتاریخ      
 /      /خدمة      التاریخ المحدد إلنجاز ال

 توقیع الموظف المختص                         
                                                                                (                            )  



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 
إجراءات  حصـول الم واطنین   تیسیر فى شـأن ١٩٩٨ لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       

  ، التض امن االجتم اعى  على الخدمات الجماھیریة ومنھا  خدمـة االلتحاق بمراكز إعداد األسر المنتج ة ب وزارة        

 ١/٩/٢٠٠٦  تلتزم الجھات االداریھ المعنیة بتقدیم الخدمھ وفقا للوارد بھذا النموذج  الصادر بتاریخ 

 من تحدید - االجتماعي  والمحافظات ووزارة التضامن تعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ، كثمره لل 

للمس تندات واألوراق ، والمب  الغ المطلوب ة للحص  ول عل ى الخدم  ھ ، والتوقیت ات الزمنی  ة المح ددة إلنجازھ  ا ، أو      

 ترت  ب المس  ئولیة وذل  ك عل  ى النح  و واى مخالف  ھ ل  ذلك. اإلع  الن ع  ن رأیھ  ا ف  ى الطل  ب المق  دم للحص  ول علیھ  ا  

 -: التالى

 :المستندات و األوراق المطلوبة: أوًال 

 ).األصل لإلطالع(شھادة المیالد أو مستخرج رسمى منھا        /العائلیة / البطاقة الشخصیة  •

 .٦×٤صور فوتوغرافیة مقاس ) ٤(عدد  •

 ).األصل لإلطالع              (صور الشھادات الدراسیة إن وجدت                              •

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :ثانیا 

یسدد طالب الخدمة عند االلتحاق بالمركز اشتراكا رمزیا یحدد بمعرفة لجنة االشراف بالجمعیة  •

 .المختصة ویجوز اإلعفاء من سداد ھذا االشتراك وفقا لما یسفر عنھ البحث االجتماعى

 :المحددة إلنجاز الخدمة التوقیتات : ثالثا 

تعلن جھة اإلدارة قرارھا فى طلب االلتحاق بمراكز إعداد األسر المنتجة خالل شھر من تاریخ تقدیم 

 .الطلب مستوفیا كافة المستندات المطلوبة

 

 

 

فى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافیة تحت أى مسمى 

 -:االتصال بإحدى الجھات   التالیة یمكنك 

 :المحــــافظـــــــــــــــــــة      ت 

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 

 


