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 ول على الخدمةلقواعد الحاكمة إلجراءات الحصا

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        

 تلتزم الجھ ات اإلداری ة المعنی ة     )الشھادات/النقل ( االعتذار عن اداء االمتحانالجماھیریة ومنھا خدمة طلب  

    .   ٢٠٠٥  /٤ /  ١  ریخ للــوارد بھـــــذا النموذج الصادر بتاابتقدیــم الخدمة وفق

 م   ن تحدی   د للمس   تندات ) واالزھ   ر الش   ریف  كثم   رة للتع   اون ب   ین الجھ   از المرك   زى للتنظ   یم واإلدارة  ، (

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

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

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .صورة مستند اثبات شخصیة مقدم الطلب واالصل لالطالع   -

 ). یقدم خالل ثالثة ایام على االكثر ویعفى الطالب المجند من ھذا الشرط( المستند المؤید لالعتذار  -

 .لطارئ مایثبت حدوث الظرف ا •

 .تقریر طبى معتمد من التامین الصحى فى حالة المرض  •

 .شھادة من الوحدة العسكریة فى حالة االعتذار بسبب التجنید  •

 .تاشیرة الخروج فى حالة السفر  •

 
  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانیا 

 .          تقدم الخدمة مجانا 

 
 -:مة التوقیتات المحددة إلنجاز الخد: ثالثا

 .     یتم البت فى طلب االعتذارعن اداء االمتحان خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب للمعھد 

 
 

 

 

 

ف ى حال  ة ع  دم الحص  ول عل  ى الخدم  ة ف  ى التوقی ت المح  دد أو طل  ب مس  تندات إض  افیة أو مب  الغ تح  ت أى     

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 : االزھر الشریف ت 

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : بة اإلداریة ھیئة الرقا

  : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت


