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

 ثانوى/ اعدادى/ طلب تحویل طالب من معھد الى معھد ابتدائى
  منطقة الى منطقة اخرى   من داخل المنطقة او

 …………………………………………………………… معھد شیخ/ السید 
 .....………الصف ب/      /        تاریخ المیالد    ………………………………. مقدمھ لسیادتكم ولى امر التلمیذ

 ………… ……………………………………………… لتحویلھ الى معھد ……………………………للعام الدراسي 
 .ھریة األز.…………………………………التابع لمنطقة 
 ..………………………………………………………………………………………………………………سبب التحویل 

 ...............وجھة االصدار  تاریخ ….......…عائلیة /   بطاقة شخصیة…...............…......…ولى االمر / اسم والد الطالب
 ولى االمر/ توقیع والد الطالب                                                                                          

                ...........................                                     :    /       /                              تحریرا فى
 ...……………………… معھد شیخ/  السید 

 .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ  
نرجو التكرم بموافاتنا بإمكان قبول 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                 

   -:معھد كاالتى ال
 

 الحالة
 الحالة العام الدراسى الصف الدراسى راسب/  ناجح 

 العام الدراسى الصف الدراسى راسب/  ناجح  

      
      

  .یرفق االستثناء مع الطلب ان وجد: ملحوظة 
                                                           المعھد  شیخ                                شئون الطالب                               

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

 -:رأى المعھد المطلوب التحویل الیھ 
. 

       عدم الموافقة على تحویل التلمیذ                          الموافقة على تحویل التلمیذ     
                         المعھد                                شیخ                          شئون الطالب                                 

..................                    ...................                                                                        
         -:رأى المنطقة االزھریة التابع لھا المعھد  

 .ال مانع من قبول تحویل التلمیذ المذكور بعالیھ اذا كانت الكثافة تسمح مع تطبیق اللوائح والقوانین المنظمة لذلك 
 الثانوى         مدیر المنطقة االزھریة     / ى االعداد/ الموظف المختص     مدیر التعلیم االبتدائى

 .........................           ................ ........................                              
 -:فى حالة التحویل من معھد داخل المنطقة الى معھد بمنطقة اخرى  •

 -:لب رأى المنطقة االزھریة المحول الیھا الطا
  لعدم توافر االشتراطات عدم الموافقة على تحویل الطالب                           الطالبالموافقة على تحویل 

  المطلوبة لقبول التحویل والمعلنة بلوحة االعالنات بالمنطقة االزھریة     
               رئیس قطاع المعاھد االزھر یة         االزھریةنطقةلما مدیر   الثانوى/ االعدادى/ الموظف المختص     مدیر التعلیم االبتدائي

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

   
 

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

 إیصال
بش  أن ................................................الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید  ................................................اس  تلمت ان  ا 

مس توفیا كاف ة   .  منطق ة ال ى منطق ة أخ ري    م ن  داخ ل المنطق ة أو  ث انوى  / اع دادى  / طلب تحویل طالب من معھد الى معھد ابتدائي       
 /     /     بتاریخ     . ………………ید الطلب برقم  الحصول على الخدمة وقمستندات

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
  توقیع الموظف المختص                                          

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

 خاتم
 المعھد

 خاتم
 المعھد

 خاتم
 المنطقة

 خاتم
 المنطقة

 خاتم
 رئیس
 القطاع



 

 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

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

م ن   داخل المنطقة أو ثانوى / اعدادى  / الجماھیریة ومنھا خدمة طلب تحویل طالب من معھد الى معھد ابتدائي    

،م الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفق    اخرىمنطقة الى منطقة     ـــذا النموذج الص ادر   للــوارد بھــا ،  تلت

  .١/٤/٢٠٠٥بتاریخ 

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

ددة إلنجازھا ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى     ـواألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المح 

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

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

   طلب تحویل من المعاھد األزھریة -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

         تؤدى الخدمة مجانا

 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 . من كل عام دراسى ١٥/١٠ شھر أغسطس وحتى بدایة من یتم الحصول على الخدمة           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المح دد أو طل ب مس تندات إض افیة أو مب الغ تح ت أى مس مى             
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

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

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


