
  محافظة
 التربیة والتعلیم    مـدیـریــة

 التعلیمیة    .………………إدارة 
 
 

 طلب تحویل طالب بین المدارس الرسمیة 
 

 .……….....................………………………………………:     المدرسة المقید بھا   .………………………… :إســـــم الطـــالب 
 .....................…….........………………….....………… :      مدة بقائھ بالصف  .……………..……………: الصف الدراسي 
 :     /     /تاریــخ المیــالد 

    ......................…………………………………….…………………………………………:  إسم المدرسة المطلوب التحویل إلیھا 
 ..……………..………………………………………………….………………………………………………… : عنوان السكن 
 ..………….………………..………………….…………………………………………………………………… : سبب التحویل 

 ..………………….….…………………….…………………………………………… : موقف الطالب من سداد الرسوم الدراسیة 
  ..…………………….…………………………………………………………………… :موقف الطالب من إستالم الكتب الدراسیة 

 .                      ….……………………………………………التوقیع  ..…………………………                 : ولى األمر / إسم والد الطالب 
 

 ..………………………………………………………………………  السید األستاذ مدیر مدرسة
 ..تحیة طیبة وبعد 

 .برجاء التكرم بموافاتنا برأیكم فى طلب تحویل الطالب الموضحة بیاناتھ بعالیة إلى مدرستكم 
 …وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام  

     /    /       لتاریخ    ا
   مـدیـر المدرســــة                                       سكرتیر المدرسة 

 
 

 رأى المدرسة المطلوب التحویل إلیھا 
 الموافقة على تحویل الطالب 

 
 عدم الموافقة على تحویل الطالب 


       

   /     /التاریخ      
 مـدیـر المدرســــة          سكرتیر المدرسة                                                 

 
 
 
 
 

 إیصــال
  ………………………الطلب المقدم من السید.…………………………………………استلمت انا  

 -المستندات(مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ..……………………………………    بشان    
 )الرسوم 

 /            /بتاریخ         ..       …………………………وقید الطلب برقم 
 /          / التاریخ المحدد النجاز الخدمة       
                                        

                                                                                توقیع الموظف المختص 
 
 

                     )(                         
 
  
 
 

 
 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات  الحصول على الخدمة

 
 فى شأن تبسیط إجراءات  حصول المواطنین  على ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

داری ة المعنی ة بتق دیم    خدمات وزاره التربیة والتعلیم ومنھا خدم ة التحوی ل ب ین الم دارس الرس میة ،  تلت زم الجھ ات اإل         
كثمره للتعاون بین وزارتى التنمیھ االداریھ ، والتربیھ -  ١/٦/٢٠٠١الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ 

 م  ن تحدی  د للمس  تندات واألوراق، والمب  الغ المطلوب  ة للحص  ول عل  ى الخدم  ة ،والتوقیت  ات الزمنی  ة المح  ددة      -والتعل  یم
وأى مخالف ھ ل ذلك ترت ب المس ئولیة وذل ك عل ى       .  عن رأیھا فى الطل ب المق دم للحص ول علیھ ا     إلنجازھا ، أو اإلعالن  

 :النحو التالى 
 
 

  :المستندات واألوراق  المطلوبة :  أوال 
 

 ٠طلب تحویل وھو متوافر فى المدارس واالدارات التعلیمیة  -

 ٠بیان بالدرجات معتمد من المدرسة المنقول منھا الطالب  -
 
 
 

 :  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :ثانیا 
 

 ٠جنیھا واحدا طابع  تعلیم  -
 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة :  ثالثا 
 

    ٠تقدم الخدمة فى ذات الیوم  -
 
 
 
 
 

تحت اى مسمى یمكنك    فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ اضافیھ
 :إحدى الجھات التالیة االتصال ب

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة   ت
 


