
 
 
 

 االجتماعي  التضامنوزارة 
 ………………االجتماعي بمحافظة  التضامنمدیریة 

 إدارة الخدمة العامة 
 
 

 طلب بدل فاقد لشھادة تأدیة الخدمة العامة
 

 
 

 االجتماعي التضامن مدیر مدیریة / السید االستاذ 
 

 تحیة طیبة وبعد                
                ............…………  الحاصل على مؤھل ………….................………………مقدمھ لسیادتكم 

 ..................سنھ ..................  دور …………………......….................................جامعة
  /        /   الى     /      /       برجاء التكرم بإعطائى بدل فاقد لشھادة الخدمة العامة التى أدیتھا خالل الفترة من    

 ........………………… بجھة …………........…………..........………………… فى مجال

 .............................. الرقم الكودى ……………………… رقم الشھادة .................. رقم القید 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 

 توقیع مقدم الطلب                                   /    /                               تحریرا فى      

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

  

 
 
 

 االجتماعي  التضامنوزارة 
 ………………االجتماعي بمحافظة  التضامنمدیریة 

 إدارة الخدمة العامة 
 

 إیصــــــال
 ..........…………..... الطلب المقدم من السید………………………………………استلمت أنا  

 . بشان طلب بدل فاقد لشھادة تأدیة الخدمة العامة  
 

 /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
 توقیع الموظف المختص          

                                                                         (                            )         
 
 
 



 
 
 

 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةا
 

         
ش أن تیس یر الحص ول عل ى الخ دمات       فى ف ى ش ـأن  ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨رق م  وفقا لقرار رئیس مجلس ال وزراء     

   .االجتماعي التضامندیة الخدمة العامة بوزارة الجماھیریة ومنھا خدمھ  بدل فاقد من شھادة تأ

 ١/٩/٢٠٠٦  تلت   زم الجھ   ات االداری   ھ المعنی   ة بتق   دیم الخدم   ھ وفق   ا لل   وارد بھ   ذا النم   وذج الص   ادر بت   اریخ        

 م  ن  )االجتم  اعي ، والمحافظ  ات التض  امنووزارة ،  الجھ  از المرك  زى للتنظ یم واالدارة كثم ره للتع  اون ب  ین  ( 

وراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمھ ، والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھ ا ،       واألتحدید للمستندات   

وأى مخالف ھ ل ذلك ترت ب المس ئولیة وذل ك عل ى النح و        . أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحص ول علیھ ا         

 :التالى

 :المستندات و األوراق المطلوبة: أوًال 

 )إن وجدت(رة من شھادة تأدیة الخدمة العامة  بدون مستندات ، ویفضل تقدیم صو

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمھ :ثانیا 

 .بدون رسوم

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمھ : ثالثا 

تلتزم جھة اإلدارة بإصدار بدل فاقد من شھادة الخدمة العامة فى موعد غایتھ یومین من تاریخ تقدیم 

 ٠الطلب

 

 
 
 
 
 

م الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضافیة أو أیة مبالغ یمكنك االتصال وفى حالھ عد

 -:بإحدى الجھات التالیة 

 : المحـــــــافــــظـــــة    ت

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

 : فظة    تمكــــتـــب الرقــابـــــة اإلداریــــة بالمحــــا

 
 
 
 


