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   )االعدادیة/  االبتدائیة  (طلب تحویل طالب من التعلیم العام الى المعاھد االزھریة

 
 ……………………………………………………………فضیلة الشیخ مدیر منطقة  / السید 

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

 …………………………………………ولى أمر الطالب / والد……………………………………… مقدمھ لسیادتكم 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………والمقیم بــ 

 ....……………………………… بمدرسة …………… بالصفوالمقید /          /          تاریخ المیالد           

 …………………………………………………………………………………………التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم 

 /           /بالعام الدراسى       

 الى التعلیم االزھرى على ان یتم مبرجاء التكرم بالموافقة على تحویل الطالب المذكور من التعلیم العا 

 )* .اء المطلوب حفظھا من القرآن الكریم  ملما باألجزھعلما بآن( الحاقة بمعھد أزھري  قریب من سكنھ 

 ولفضیلتكم جزیل الشكر ،،،

 ولى االمر/ توقیع الوالد                                                                                             
      ………………                                                                          /:    /   تحریرا فى

                 
 :نتیجة االمتحان فى االجزاء المطلوبة من القرآن الكریم  

 ناجح                                   راسب              

 :رأى المنطقة االزھریة التابع لھا المعھد المحول الیھ 

                  عدم الموافقة على تحویل الطالب الموافقة على تحویل الطالب           

  لمنطقة االزھریة     ا مدیرالموظف المختص       مدیر التعلیم االبتدائى      
........................      .................... ........................    

                   
ھریة العادیة اال بعد اجتیاز الطالب االمتحان فى االجزاء المق ررة م ن الق رآن     یقبل التحویل الى المعاھد االز    ال* 

الكریم على الصف المراد االلتحاق بھ وف ى حال ة التحوی ل ال ى المعاھ د االزھری ة النموذجی ة ال ی تم التحوی ل اال              
ن مح  ول م  ن الم  دارس  اللغ  ة االنجلیزی  ة  والق  رآن الك  ریم م  ن الم  دارس العادی  ة ام  ا اذا ك  ا امتح  انبع  د اجتی  ازه 

 .التجریبیة فال یجوز التحویل اال بعد اجتیاز الطالب االمتحان فى االجزاء المقررة من القرآن الكریم 
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 األزھریة...................منطقة
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 یصالا

 ................................................................الطلب المقدم من السید...........................................استلمت انا
  الحص ول عل ى  مس تندات  مستوفیا كافة )االعدادیة / االبتدائیة  ( بشأن طلب تحویل طالب من التعلیم العام الى المعاھد االزھریة    .

 .الخدمة 
 /     /     بتاریخ     . ………………وقید الطلب برقم 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
  توقیع الموظف المختص                                          

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

 خاتم
 المنطقة



 

 

 

 ةالقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدم

 فى شأن تیسیر الحصول عل ى الخ دمات الجماھیری ة    ١٩٩٨ لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       

 ،  تلت  زم )االعدادی  ة / االبتدائی  ة ( ومنھ  ا خدم  ة طل  ب تحوی  ل طال  ب م  ن التعل  یم الع  ام ال  ى المعاھ  د االزھری  ة      

 .    ١/٤/٢٠٠٥ریخ    النموذج الصادر بتا للــوارد بھـــــذااالجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفق

 م ن تحدی د للمس تندات واألوراق    )  االزھ ر الش ریف   كثمرة للتعاون ب ین الجھ از المرك زى للتنظ یم واإلدارة  ،         (

ددة إلنجازھ ا ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى      ـ المح   الزمنی ة والمبالغ  المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات           

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

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .شھادة المیالد األصلیة او مستخرج رسمى منھا  -

 .مستند یثبت نجاح الطالب  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

         تؤدى الخدمة مجانا
 

 -:توقیتات المحددة إلنجاز الخدمة ال: ثالثا

  . شرط اجتیازه امتحان القرآن الكریمب خالل شھر اغسطس من كل عام ھیتم الموافقة على الطلب او رفض      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 : ......................االزھر الشریف ت 
  ٠٢  /٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


