
         
 االزھر الشریف 

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

 ............ مرحلة التعلیم
 اإلدارة العامة لالمتحانات 

 االلتحاق بالمعاھد االعدادیة أو الثانویة طلب 
 بالمعاھد االزھریة ................ الصف االول من القسم 

 ....................................................................../ السید صاحب الفضیلة شیخ معھد 
 .........السالم علیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ      

 ...........................................اقدم لفضیلتكم ھذا الطلب ملتمسا قبولى فى الصف االول من القسم     
نین واللوائح والقرارات المعمول بھا االن فى المعاھد االزھریة والتى تقرر فیما بع د وفیم ا یل ى     وانى التزم بالخضوع لجمیع القوا    

 -:البیانات الخاصة بى 
 ................................................................................................................................االسم رباعیا 

 ............................................................................تاریخ المیالد .......................................... لمذھب ا
 

 سن الطالب فى اول اكتوبر     
 .....................................المحافظة .........  ................................            .........................محل المیالد   

 ..............................................................................................................اخر معھد كان بھ الطالب 

 .................................................سبب الخروج .. ..........................................تاریخ الخروج من المعھد 
 ....................................................................................................ولى امر الطالب بالكامل / اسم والد 

 ....................................................................................................................صلة القرابة بالطالب 
 ........................................................................................................................الوظیفة او المھنة 

 ..................................................................رقم التلیفون....................................................العنوان 
علما بانى التزم بالقیام بالواجبات التى تفرضھا قوانین االزھر والمعاھد االزھریة ولوائحھا وقراراتھا المعمول بھا اآلن  •

 .والتى تقرر فیما بعد 
   توقیع ولى االمر                                                                                                /   /تحریرا فى   

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

 شھادة بحسن السیر والسلوك 

 
 ..........................................بن ........................................... بن .............................. اشھد بان الطالب 

 ................................................بمحافظة ............. ..............التابعة لمركز أو قسم ..................... من بلدة 
 .بانھ حسن السیر والسلوك ولم یسبق الحكم علیھ بما یخل بشرفھ 

 :    /    /تحریرا فى 
 
 
 
 
 
 
 .ن ینبغى ان یكون الموقعون على ھذه الشھادة من المعروفین لدى االزھر او من مشایخ البالد او من الموظفی •
  

 االزھر الشریف 
 قطاع المعاھد االزھریة

 إیصال

 ................................................................الطلب المقدم من السید...........................................استلمت انا
وقید الطلب )  الرسوم /المستندات ( بات الحصول على الخدمة  مستوفیا كافة متطل االلتحاق بالمعاھد االعدادیة أو الثانویةطلب  بشأن

 /     /     بتاریخ     . ………………برقم 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       

  توقیع الموظف المختص                                         

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

صورة 
 فوتوغرافیة
 حدیثة

    سنة یوم     شھر    
......      ......    .....     

 المركز
 القسم

 :الشاھد الثانى          :الشاھد االول 
 : .............................................................الوظیفة .......................................................       : الوظیفة 

... :...تاریخ االصدار ) ........  عائلیة / شخصیة ( رقم البطاقة : ...... تاریخ االصدار ) ........ عائلیة / شخصیة ( رقم البطاقة 
 .........................................................جھة االصدار ...................................................     جھة االصدار 

 ..................................................................التوقیع .........................................................      التوقیع  



 
 
 

 اكمة إلجراءات الحصول على الخدمةلقواعد الحا
 

عل  ى الخ  دمات     ف  ى ش  أن تیس  یر الحص  ول   ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م          

 ،  تلت   زم الجھ  ات اإلداری   ة المعنی   ة   االلتح   اق بالمعاھ   د االعدادی  ة أو الثانوی   ة  الجماھیری  ة ومنھ   ا خدم   ة طل  ب  

 كثم  رة للتع  اون ب  ین الجھ  از    (٢٨/٦/٢٠٠٧ریخ  النم  وذج الص  ادر بت  ا   للـ  ـوارد بھــــ  ـذا ابتقدیـ  ـم الخدم  ة وفق    

  من تحدی د للمس تندات واألوراق والمب الغ  المطلوب ة للحص ول      ) واالزھر الشریف المركزى للتنظیم واإلدارة  ،    

  -ھ ا  اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المق دم للحص ول علی  ددة إلنجازھا ، أو   ـ  المح  الزمنیة على الخدمة والتوقیتات  

 -:وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة 

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .االستمارة الدالة على النجاح  -

 .اصل شھادة میالد الطالب او مستخرج رسمى منھا  -

 

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانیا 

        تقدم الخدمة مجانا

 -:لتوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة ا: ثالثا

 . اغسطس من كل عام ٣١یبدأ میعاد القبول اعتبارا من اول اغسطس وحتى         

 

 

 

 

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

  :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة

 ٥٩٧٢٨٣٣  :االزھر الشریف ت 

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

  : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت


