
 
 ..............محافظة 

 مدیریة التربیة والتعلیم 
 التعلیمیة ........... ادارة 

  
 طلب 

 بحث شكوى مقدمة الى احدى وحدات التربیة والتعلیم 
 

 ...........................الصفھ................... ................................................................سمالا

 ..................رقم التلیفون ..........................................................العمل الحالى  / نوان السكنع

 موضوع الشكوى

 

 

 

 

 

 .ومستعد لتقدیم كافة المستندات واالوراق المطلوبة 

                             مقدم الطلب                                                                         

 .......................: ـم ـ                                                                 االس/:    /      تحریرا فى

  .......................:   التوقیع              

 الرد على الشكوى

 
 

                                                                 المسئول المختص                            
 : ........................                                                                                 االسـم  

 : ........................                      التوقیع :     /      /                                    تحریرا فى 
 

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

 إیصال                                 التعلیمیة ........... ادارة 

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

مس  توفیا كاف  ة متطلب  ات الحص  ول عل  ى  . بح  ث ش  كوى مقدم  ة ال  ى اح  دى وح دات االدارة التعلیمی  ة بش أن طل  ب  
 /     /     بتاریخ     . ………………الخدمة وقید الطلب برقم 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
  المختص  توقیع الموظف                                          

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

 



 

 

 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا

ئ مجلس الوزراء رقم  تیسیر الحصول على الخدمات  فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئی

 .بحث شكوى مقدمة الى احدى وحدات التربیة والتعلیم الجماھیریة ومنھا خدمة طلب 

                                     ١/١٠/٢٠٠٥ریخ  للــوارد بھـــــذا النموذج الصادر بتاا تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفق  

دید ــــ من تح)وزارة التربیة والتعلیم والمحافظات وكثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ( 

 ددة إلنجازھا ، ـ المحالزمنیةللمستندات واألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات 

  وذلك  -فة لذلك ترتب المسئولیة  وأى مخال -أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 :على النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .صوره مستند اثبات شخصیة مقدم الشكوى   -

 .المستندات المؤیدة لنوع الشكوى ان وجدت  -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا

     .    مجانا 

 -:ز الخدمة التوقیتات المحددة إلنجا: ثالثا

        یتم البت فى الشكوى بعد تقدیم كافة المستندات المطلوبة فى موعد غایتھ اسبوعین من تاریخ تقدیمھا    

 .ووفقا لنوع الشكوى 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضافیة أو مبالغ تحت أى مسمى 

 :آلتیة یمكنك االتصال بإحدى الجھات ا
 : محافظة  ت ال

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

 : مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت 

 
 
 


