
 األزھر الشریف
 قطاع المعاھد األزھریة

   ..................منطقة
  ..................معھد 

 )ثانوى/ اعدادى/ ابتدائى( طلب استخراج بیان حالة قید طالب من واقع السجالت
  )  اتشھادال  / نقلال( 

  االزھرى………………………………………صاحب الفضیلة شیخ معھد / السید 
  ..د اهللا وبركاتھ وبعالسالم علیكم ورحمة 

 ……………………………………...... من واقع السجالت وذلك لتقدیمھ الى  قید       ارجو الموافقة على استخراج بیان حالة

 .خارج الجمھوریة / داخل الجمھوریة . ………………

 :وفیما یلى بیانات الطالب 

 .........………………الجنسیة . ……………مبصر / كفیف………………………النوع………………………………االسم

 .............…………………………) الثانى / االول( الدور …………………………السنة الدراسیة المطلوب استخراج بیانھا

 ……………………………………........................... المذھب …………………………………………………الشعبة 
  مقدم الطلب                                                                                                                      

  ………………..:  ـم ـاالس:    /                                                                                       تحریرا فى
 .………………:   ةـ       الصفـ         
  ...………………:         التوقیع         

 :تمأل بمعرفة المعھد من واقع السجالت  بیانات
 .......………………………………………………………………………بیان التدرج الدراسى 

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................... 
                                     شیخ المعھد                                                         المختص بشئون الطالب                

..................                                             خاتم المعھد                                          ........................
       /:    /تحریرا فى 

 :بیانات تمأل بمعرفة المنطقة
  ............ال اوافق/ اوافق               

 مدیر المنطقة االزھریةخاتم المنطقة                              مدیر االمتحانات             المختص 
...........................                                                  ................           .......... 

 :    /      /تحریرا فى  
 )بالنسبة للشھادات  ( بیانات تمأل بمعرفة اإلدارة المركزیة لالمتحانات

  .طقةوتحت مسئولیة المعھد والمن) ال نوافق / نوافق( 
 خاتم          رئیس اإلدارة المركزیة لالمتحانات                            المختص بشئون الطالب   مدیر عام شئون الطالب        
          ............................م لالمتحانات.أ........................       .......................          

 :      /        /تحریرا فى 
 

 االزھر الشریف
 قطاع المعاھد االزھري

 ................منطقة 
 ................معھد 

 إیصال
 ............................................................................الطلب المقدم من السید................................................استلمت انا

 مس توفیا كاف ة متطلب ات الحص ول عل ى الخدم ة        ). اتشھادال /النقل( ثانوى / اعدادى/ بشأن طلب استخراج بیان حالة قید طالب من واقع السجالت ابتدائى    
 /     /     بتاریخ     . ………………وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 

   /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
 توقیع الموظف المختص                                              

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



 

 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

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

/ نقلال( ثانوى / اعدادى/ الجماھیریة ومنھا خدمة طلب استخراج بیان حالة قید طالب من واقع السجالت ابتدائى  

  للـ   ـوارد بھــــ   ـذا النم   وذج الص   ادر   ا،  تلت   زم الجھ   ات اإلداری   ة المعنی   ة بتقدیـ   ـم الخدم   ة وفق          ) اتش   ھادال

 م ن تحدی د   )ظیم واإلدارة  ، واالزھر الش ریف   كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتن     ( ٢٨/٦/٢٠٠٧بتاریخ  

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

 وذل ك عل ى النح و     - وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة      -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا     

 :التالى 

 :مستندات واألوراق المطلوبة ال: أوال 

 ) . .االصل لالطالع (  مستند اثبات شخصیة الطالب او ولى االمر صورة  -

 .  ایصال سداد الرسوم  -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 جنیھ         قرش

                       ةرسم بیان لتقدیمھ داخل جمھوریة مصر العربی) جنیھان وخمسة واربعون قرشا (  ٢ ٤٥ 

  لتقدیمھ خارج جمھوریة مصر العربیةرسم بیان) جنیھان وخمسة وتسعون قرشا        ( ٢ ٩٥ 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 . خالل أسبوع من تقدیم الطلب للمعھد استخراج البیانیتم           

 

 - :ملحوظة 

دارة المركزیة لالمتحانات بالقاھرة إذا كان مطلوبا لتقدیمھ خ ارج  یستخرج البیان مصدق علیھ من اإل  

 .جمھوریة مصر العربیة 

 
 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المح دد أو طل ب مس تندات أو مب الغ إض افیة تح ت أى مس مى             
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

  ٥٩٧٢٨٣٣     -:االزھر الشریف 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ : المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ة اإلداریة ھیئة الرقاب

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


