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 قطاع المعاھد األزھریـــــــة
 اإلدارة المركزیة لألمتحانات

 ......................منطقة 
 طلـــــب

  )الشھادات / النقل (إعادة قید طالب فصل بسبب الغیاب
 "خالل العام الدراسى  " 

 
 رىاألزھ..................................... السید صاحب الفضیلة شیخ معھد 

 وبعد....         السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
 / ..............................................ولى أمر الطالب / والد / .............................. مقدمھ لفضیلتكم 
وال ذى فص ل بس بب    ./ ....... ......للع ام الدراس ى    ................... من المرحلة   ................... المقید بالصف   
 :     /      /بتاریخ ................ وقد تم إنذاره بموجب اإلنذار رقم :     /     /         الغیاب بتاریخ 

برج  اء التك  رم بالموافق  ة عل  ى إع  ادة قی  ده بالمعھ  د ، علم  ًا بإن  ھ ل  ن یتك  رر غیاب  ھ وس  یلتزم بالحض  ور خ  الل الم  دة   
 اسى ، وفى حالة تكرار غیابھ یكون للمعھد الحق فى فصلھ نھائیًا دون أدنى مسئولیة علیھ ،المتبقیة من العام الدر

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،
 

  ولى األمر/ الوالد توقیع      /    /                                                                    :تحریرا فى

                     )    ( ............................. 
 "من واقع السجالت  " -:بیانات تستوفى بمعرفة شئون الطالب 

 ..................................................................................................التدرج الدراسى للطالب 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 بالمعھد....................................................... الب على إعادة قید الط) غیر موافق / موافق ( المعھد 

 -:ذلك وفقًا لالسباب اآلتیة 
............................................................................................................................. 

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

 توقیع    توقیع          توقیع المختص
      شیخ المعھــــد  مدیر شئون الطالب                          )(

 :    /     /تحریرا فى 

                إعتماد           إعتماد 
 )للشھادات (     مدیر المنطقة األزھریة                                        رئیس اإلدارة المركزیة لالمتحانات 

               )(                   (                                                     )                
        

                                                      
 :    /    /  تحریرا فى :    /    /                                                      تحریرا فى 

 
 االزھر الشریف

 قطاع المعاھد األزھریـــــــة
 اإلدارة المركزیة لألمتحانات

 ...........منطقة ....... معھد 
 إیصال

 ................................................../ الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید    ................................................ /اس  تلمت أن  ا  
) ھادات ـــــــــالش/ النقل  ( بالمعھد والذى فصل بسبب الغیاب/ ................................................ ید الطالب  إعادة قبشأن

 .……......………وقی     د الطل     ب ب     رقم مس     تندات الحص     ول عل     ى الخدم     ة  كاف     ة مس     توفیا  "خ     الل الع     ام الدراس     ى " 
     /      / :  بتاریخ

 /         /                                ز الخدمة            التاریخ المحدد إلنجا
  توقیع الموظف المختص                  
                  ) …………………………(  

 م لالمتحانات.خاتم أ خاتم المنطقة



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

دمات ش  أن تیس  یر الحص  ول عل  ى الخ         ف  ى ١٩٩٨ لس   نة ٤٢٤٨  رق  م وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء     

 " خ الل الع ام الدراس ى   " ) الش ھادات   / النق ل ( طلب إعادة قید طالب فصل بسبب الغی اب  الجماھیریة ومنھا خدمة   

 ١/٤/٢٠٠٥بتاریخ تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدیــ  ـم الخدم  ة وفقـ  ـا للـ  ـوارد بھـ  ـذا النم  وذج الص  ادر          

 م  ن تحدی  د للمس  تندات واألوراق   )، واألزھ  ر الش  ریف دارةالجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واال كثم  رة للتع  اون ب  ین  (

 المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھ ا ف ى الطل ب     الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات   والمبالغ

 -: وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -المقدم للحصول علیھا 

 
 :األوراق المطلوبةالمستندات و: أوال 

 .ولى أمر الطالب واألصل لالطالع  / مستند إثبات شخصیة والد    -

 ) .ان وجد ( صورة من قرار فصل الطالب من المعھد   -

 :مستند یثبت سبب الغیاب   -

 .شھادة طبیة معتمدة من التأمین الصحى فى حالة المرض   §

 .ما یثبت حدوث الظرف الطارئ   §

 
 : للحصول على الخدمة المبالغ المقررة: ثانیا 

 .تقدم الخدمة مجانا      -

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .یتم البت فى طلب إعادة قید طالب فصل بسبب الغیاب خالل إسبوع من تاریخ تقدیم الطلب للمعھد  –

        

 

 

 

 

 

أو مبالغ إضافیة تحت أى  ت فى حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندا

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :األزھر الشریف ت 

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
 


