
 ..............محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم  

 التعلیمیة.......... إدارة ب…………..…مدرسة 
 

 طلب
 االعتذار عن أداء االمتحان

 مدیر مدرسة / السید األستاذ 

 ..تحیة طیبة وبعد

 ……………………...……………مر الطالبأولى /  والد ……………………………مقدمھ لسیادتكم 

 /الفصل الدراسى         .. ………………………………………………..………المتقدم المتحان 

.    ………………………………………………………رق   م الجل   وس /                للع   ام الدراس   ى            

بع ض  / نظ را الن الطال ب الم ذكور یم ر بظ روف ص عبة تح ول دون دخول ھ االمتح ان ف ى جمی ع الم واد             

 ، …………………………… ، ………………………………،  …………………………………) ت   ذكر(الم   واد

………………..………………،……………………………………، ……………………………… 

ظ رف اجتم اعى   / الم رض  ( لذلك یرجى التكرم بالموافق ة عل ى قب ول اعت ذاره ع ن أداء االمتح ان بس بب         

   )الدور الثانى /  االمتحان التكمیلى  (وتأجیلھ إلى) طارئ

 
 ،،،                                وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 
 ولى األمر/                                                                                     توقیع الوالد

 
 )………………………   (         /       /تحریرا فى    

 
 

          
 …………………مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة 

  التعلیمیة ……………بإدارة ………………مدرسة
 
 إیصال

 ………….………………………/الطلب المقدم من السید .. ………………………………………ستلمت أنا ا
 ع   ن أداء االمتح   ان مس   توفیا كاف   ة  ……………………………………………ن طل   ب اعت   ذار الطال   ب أبش   

 /    /بتاریخ   ..………وقید الطلــــــب برقم )  الرسوم –المستندات ( متطلبات الحصول على الخدمة 
 /       /ة      التاریخ المحدد إلنجاز الخدم

 
 توقیع الموظف المختص

 
)…………………………( 

 طابع تعلیم
 فئــــــــــة 

 جنیھ واحد



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ن تبس  یط إج  راءات حص  ول   أ ف  ى ش   ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م    

ة الم  واطنین عل  ى الخ  دمات الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة طل  ب االعت  ذار ع  ن أداء االمتح  ان ب  وزارة التربی        

 .والتعلیم 

 ١/٣/٢٠٠٣تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریـخ 

من تحدید للمستندات ) كثمرة للتعاون بین وزارتى التنمیة اإلداریة ، التربیة والتعلیم والمحافظات  ( 

ات  المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیت

 -: وذلك على النحــو التالى - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال  

 .ولى األمر مع تقدیم األصل لالطالع /  الوالد  بطاقة الرقم القومىصورة  -

 ) .فى حالة االعتذار بسبب المرض ( ة الطبیة المختصة عن الحالة المرضیة للطالب تقریر من الجھ -

 .المستند المؤید لالعتذار بسبب الظروف االجتماعیة الطارئة  -

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیا  

 جنیھ قرش

 .طابع تعلیم یلصق على الطلب ) جنیھ واحد (  ١ -

 -:حددة إلنجاز الخدمة التوقیتات الم: ثالثا 

 .یتم البت فى طلب االعتذار عن أداء االمتحان خالل عشرة أیام من تاریخ تقدیم الطلب 

 

 

 
 
 

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

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
 
 


