
 األزھر الشریف
 األزھریة.…………………منطقة 
   ………………التعلیم مرحلة 
  …………………معھد 

 جیة ذطلب التحویل من المعاھد العادیة الى المعاھد النمو
 …………………………………………………………… معھد شیخ/ السید 

 ………………الصفب           /     /   تاریخ المیالد      ………………………… مقدمھ لسیادتكم ولى امر التلمیذ 
  النموذجي………………….....………………… لتحویلھ الى معھد ……………………………للعام الدراسي 

 ولى االمر/ اسم والد الطالب                                                                                                            
          ..........................     

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

 .النموذجى .. ……………………… معھد شیخ /  السید 
 .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ  
ول تحوی ل التلمی ذ الم ذكور ال ى معھ دكم م ن عدم ھ علم ا ب ان بیانات ھ م ن واق ع س جالت              نرجو التكرم بموافاتنا بامكان قب   

 -:المعھد كاالتى 
 الحالة

 الحالة العام الدراسى الصف الدراسى راسب/  ناجح 
 العام الدراسى الصف الدراسى راسب/  ناجح  

      
      

 . مع الطلب ان وجد االستثناءیرفق  : ملحوظة
         المعھد               شیخ                                                 شئون الطالب
                               خاتم المعھد                                                                   ............... ...............

                                                            :   /       /تحریرا فى 
 -:رأى المعھد المطلوب التحویل الیھ 

التابع لھا المعھد   والذى یتم تحدید موعده من قبل المنطقة االزھریةاالنجلیزیةیتم البت فى التحویل بعد اجتیاز امتحان اللغة   •
 .المحول الیھ 

 
 اتـــــــــــالطالب لعدم توافر االشتراطل عدم الموافقة على تحوی                       الموافقة على تحویل الطالب

       المطلوبة لقبول التحویل والمعلنة بلوحة االعالنات بالمنطقة االزھریة    
     المعھد                             شیخ                           شئون الطالب                           
 خاتم المعھد                             .............                                ...............       

         -:رأى المنطقة االزھریة التابع لھا المعھد 
االنجلیزی ة م ع تطبی ق الل وائح     ال مانع من قبول تحویل التلمیذ المذكور بعالیھ اذا كانت الكثاف ة تس مح وبع د اجتی ازه امتح ان اللغ ة          

   .والقوانین المنظمة لذلك 
                   خاتم رئیس االدارة المركزیة لالمتحاناتالمختص             مدیر التعلیم االبتدائى      الموظف 

 م لالمتحانات.                        أ                                                                                           
......................             ...................          .................................                                                                                                                        

 
 

 األزھر الشریف
     ایصال  األزھریة.…………………منطقة 

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

 . الحصول على الخدمة مستنداتتوفیا كافة مس. بشأن طلب التحویل من المعاھد العادیة الى المعاھد النموذجیة
 /     /     بتاریخ     . ………………وقید الطلب برقم 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
  توقیع الموظف المختص                                          

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



 

 
 

 مة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاك
 

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

،  تلت زم الجھ ات اإلداری  ة    الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة طل ب التحوی  ل م ن المعاھ د العادی ة ال ى المعاھ  د النموذجی ة         

     .١/٤/٢٠٠٥بتاریخ ـــــذا النموذج الصادر  للــوارد بھاالمعنیة بتقدیــم الخدمة وفق

 م ن تحدی د للمس تندات واألوراق    ) االزھ ر الش ریف   كثمرة للتعاون بین الجھاز المرك زى للتنظ یم واإلدارة  ،       (

ددة إلنجازھ ا ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى      ـ  المح   الزمنی ة والمبالغ  المطلوبة للحصول عل ى الخدم ة والتوقیت ات       

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

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

   طلب تحویل من المعاھد األزھریة       

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

         تؤدى الخدمة مجانا

 

 -:الخدمة التوقیتات المحددة إلنجاز : ثالثا

 .          یتم الحصول على الخدمة خالل شھر أغسطس من كل عام 

 
 
 
 
 
 
 

 فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أى مسمى 
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 : ...............................االزھر الشریف ت  
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ : المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


