
 االزھر الشریف 
 قطاع المعاھد االزھریة 

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

 
 االستثناء من نفاذ مرات الرسوب طلب 

 االزھرى..................................    السید صاحب الفضیلة شیخ معھد 
 وبعد ... السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

 ............................... قة على منح الطالب ارجو التكرم بالمواف
 ...  /   ...للعام الدراسى  ............ حیث انھ كان مقیدا بالصف )...........ثانیة / أولى  ( استثنائیةسنة 

 ...........................الجنسیة .............................. المذھب 
 .................اسم مقدم الطلب          
 .............................  صفتھ          
 ............................                                              التوقیع     

 بیانات تمال بمعرفة المعھد 
 التدرج الدراسى للطالب 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 .........بالصف ..... / ..... للعام الدراسى)...... الثانیة / االولى ( المذكور یحتاج الى سنة استثنائیة للمرة 
 .وذلك من واقع السجالت بالمعھد والمعھد لیس لدیھ مانع من منح الطالب سنة استثنائیة 

                  شیخ المعھد                                               المختص بشئون الطالب 
           

...............            ...............                                                                       
 /    /تحریرا فى   

 بیانات تمال بمعرفة المنطقة
 ).............ثانیة / أولى ( لمذكور سنة استثنائیة على منح الطالب ا.................. النوافق /      نوافق 

  ........./  ...............كطلب المعھد للعام الدراسى 
.......................................................................................................... 

                    مدیر المنطقة االزھریة              مدیر االمتحانات       المختص 
 ...............  ..................         ..........................               
 /   /تحریرا فى   

 بمعرفة اإلدارة المركزیة لالمتحانات  بیانات تمأل
للع ام الدراس ى   )..........ثانی ة  ( ة اس تثنائیة   على م نح الطال ب الم ذكور س ن        .................. النوافق  / نوافق  

  ..................كطلب المعھد ...../  ....... 
       رئیس اإلدارة المركزیة لالمتحانات        مدیر عام شئون الطالب    المختص 

 ...............  .....................         ..........................            
 /   /تحریرا فى   

 
 االزھر الشریف 

 قطاع المعاھد االزھریة
 .......... منطقة 
  .............معھد 

 إیصال
 ............................................................السیدمن الطلب المقدم ...........................................استلمت انا

لحص ول عل ى الخدم ة  وقی د الطل ب ب رقم       ل  المس تندات المطلوب ة  مستوفیا كاف ة    من نفاذ مرات الرسوباالستثناءبشأن  طلب   
 /     /     بتاریخ     . ………………

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
  توقیع الموظف المختص                                                             

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

خاتم 
 المعھد

خاتم 
 الشعار

خاتم 
 المنطقة



 
 

 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا
 

     
حص ول عل ى الخ دمات    ال تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجل س ال وزراء رق م        

ی  ة المعنی  ة بتقدیـ  ـم تلت  زم الجھ  ات اإلدار. االس  تثناء م  ن نف  اذ م  رات الرس  وبالجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة طل  ب 

  .  ٢٠٠٥  /٤ / ١ریخ   للــوارد بھـــــذا النموذج الصادر بتااالخدمة وفق

 م ن تحدی د للمس تندات    ) واالزھ ر الش ریف    كثمرة للتعاون بین الجھ از المرك زى للتنظ یم واإلدارة  ،        (

إلنجازھا ، أو اإلع الن ع ن   ددة ـ المحالزمنیةواألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات     

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

  
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

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

 
  :دمةالمبالغ المقررة للحصول على الخ: ثانیا 

 .          تؤدى الخدمة مجانا 

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .     یتم البت فى الطلب خالل اسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب للمعھد 

 

 

 

 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة ف ى التوقی ت المح دد أو طل ب مس تندات إض افیة أو مب الغ تح ت أى                   

 :صال بإحدى الجھات اآلتیة مسمى یمكنك االت

 : االزھر الشریف ت 

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

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


