
  محافظة 
  مدیریة التربیة والتعلیم 

 ………  نموذج رقم                                                      التعلیمیة …………… إدارة 
 ) مستعجل –عادى   (                                                                                                                                  

 

 غیاب/ طلب الحصول على بیان  قید 
 

 مدیر مدرسة / السید األستاذ 
  

                 تحیة طیبة وبعد 
 

 )األجنبیة  /  العربیة (صادر باللغة ) غیاب / قید (       أرجو الموافقة على استخراج بیان 
 )خارج الجمھوریة / جمھوریة داخل ال     ( …………………………………………………: وذلك لتقدیمھ إلى

 : وفیما یلى بیانات الطالب 

 ……………..……………………….……………………:االسم  

 )الثاني /  األول (  الدور …………………………: السنة الدراسیة المطلوب استخراج بیانھا 

 …………………….………………………: التخصص /  الشعبة 

                                      :    …………………………………………اللغة األجنبیة األولى 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
 

 /     / التاریخ     
 :                                                                            مقدم الطلب 

 ……………………………………… :االسم 

 …..………………………………… :الصفة 

 ………………..…………………:  التوقیع 
 

 
 
 

 یستخرج البیان مصدقا علیھ اذا كان مطلوبا لتقدیمھ خارج الجمھوریة : ة ملحوظ
 
 
 

 
 

 

 
 إیصال

 ………………………………         الطلب المقدم من السید ………………….………………استلمت أنا 
 ) . الرسوم –المستندات ( مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة .  ………………………………………بشأن 

     /    / بتاریخ     ………وقید الطلب برقم 
 /   / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة   

 توقیع الموظف المختص 
 

(                          ) 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 

زارة التربیة والتعلیم ومنھا خدمة  فى شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین  على خدمات و١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 كثمره للتعاون بین وزارتى التنمیة -١/٦/٢٠٠١استخراج بیان قید أو غیاب  ،تلتزم الجھات االداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ 

مطلوبة للحصول على الخدمة ،والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا  من تحدید للمستندات واألوراق، والمبالغ ال-اإلداریة ،والتربیة والتعلیم 
 وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 
  : المستندات واألوراق المطلوبة:أوال 

 .غیاب وھو متوافر فى المدارس / ال یطلب من الطالب أي مستندات وإنما یقدم نموذج طلب الحصول على بیان قید 
. 

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانیا
 .یصرف النموذج  مجانًا ویلصق علیھ طابع تعلیم قیمتھ جنیھا واحدًا   -
 او كش                 ف درج                 ا ت  ) غی                 اب / قی                 د (  یحص                 ل م                 ن الطال                 ب عن                 د طل                 ب اس                 تخراج بی                 ان     -

 : او التصدیق على الشھادات الدراسیة الرسم االتى بحسب االحوال  
 

 الرسم المقرر
 

 
 المسلسل

 

 
 نوع البیان

 الطلب المستعجل الطلب العادي

التصدیق على الشھاده او االستمارة البیضاء الدالھ  ١
 على النجاح

 )جنیھات ونصف سبعة (   ج ٧٫٥ )اربعة جنیھات ونصف (  ج ٤٫٥

 )    ثمانیة جنیھات فقط (   ج ٨     )خمسة جنیھات فقط ( ج ٥ بیان أو كشف درجات باللغة العربیة ٢

بیان أو كشف درجات باللغة العربیة ومصدق علیھ  ٣
 لتقدیمھ خارج الجمھوریة

 )ثمانیة  جنیھات ونصف فقط(ج ٨٫٥ )خمسة ونصف جنیھا فقط  (ج ٥٫٥

 )ثمانیة  جنیھات ونصف فقط( ج ٨٫٥ )خمسة ونصف جنیھا فقط  (ج ٥٫٥ ات مترجم إلي لغة أجنبیةبیان أو كشف درج ٤

بیان أو كشف درجات مترجم إلي لغة أجنبیة  ٥
 ومصدق علیھ لتقدیمھ خارج الجمھوریة

 )تسعة جنیھات فقط  ( ج ٩    )ستة جنیھات فقط  ( ج ٦

 
 بجمیع مراحل التعلیم بما فیھا ریاض األطفال فى حالة طلبھ استخراج بیان قید أو بیان خاص بنتائج امتحانات وبالنسبة للطالب المقید بمدرسة خاصة بمصروفات    

تمارة البیض اء            النقل یسدد رسم استخراج البیان المطلوب مخصوما منھ الرسم اإلضافى وقدره جنیھان فى جمیع الحاالت عدا حال ة التص دیق عل ى الش ھادة او االس 
 .نجاح فیبلغ جنیھا واحدا ، كما یحصل منھ  مبلغ  عشرون جنیھا مقابل النقل او التحویل بین المدارس الدالة على ال

   .وفى حالة طلب البیان لتقدیمھ خارج جمھوریة مصر العربیة یكتفى بتحصیل الرسم المطلوب الستخراج البیان
 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة:ثالثا
 . المستعجل في ذات یوم تقدیم الطلب  یتم  الحصول على البیان

 . یتم الحصول على البیان العادى فى الیوم التالى  من تقدیم الطلب 
 
 

 
 
 
 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافیة  تحت اى مسمى یمكنك االتصال بإحدى  -

 :الجھات التالیة
 : ــــــــــــــــة  تالمحافظــــــــــ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئھ الرقابة اإلداریة        
 : مكتب الرقابة االداریھ بالمحافظة ت 


