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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

 بتبسیط إجراءات حصول الم واطنین عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة       ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     
 اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا الجھات تلتزم،لتعلیمتربیة وابوزارة ال) فنى / عام ( طلب االلتحاق بمرحلة التعلیم الثانوي  

-التربیھ والتعل یم والمحافظ ات     الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة ووزارةكثمره للتعاون بین  - ٢٠٠٧ /٦ / ٢٨الصادر بتاریخ   النموذج  
  رأیھاة ، والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن  على الخدمللحصول المطلوبة واألوراق ، والمبالغ  للمستنداتمن تحدید 

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

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 .ن ذات سنة التقدم بالطلب االستمارة الدالة على النجاح فى إتمام الدراسة بمرحلة التعلیم األساسى ع -
 .شھادة میالد الطالب أو مستخرج رسمى منھا -
 . البطاقة الصحیة للطالب  -
 .للطالب.البطاقة المدرسیة -

 عدد
 .  صور حدیثھ للطالب ٣ -

آلالت التى فى حالھ التقدم للتعلیم الفنى یضاف إلى المستندات السابقة تعھد ولى األمر بسداد قیمة أى عجز أو تلف للعـــــدد وا*    
 .یتسلمھا الطالب من المدرسة 

 -:فى حالة كون الطالب من أبناء المناطق اآلتیة *    
الواحات التابعة لمحافظة - أسوان – قنا –  سوھاج – الوادى الجدید – مطروح – البحر األحمر – جنوب سیناء   –شمال سیناء   ( 

 یق دم الطال ب   حد األقصى للسن المق رر للقب ول بمق دار س نتین عل ى أن       یجوز زیادة ال) وادى النطرون بمحافظة البحیرة     –الجیزة  
 : باإلضافة إلى المستندات السابقة مایلى 

 .    المستند المثبت لإلعفاء من التجنید -  
 القطاع  انھم من أبناء العاملین بالحكومة أوت ما یثبوالمستند المثبت أنھ من مواطنى ھذه المناطق المقیمین فیھا بصفة دائمة أ -

 . المناطق على أن یستمر ھذا التجاوز عند نقل اآلباء إداریا إلى مناطق أخرى هالعام فى إحدى ھذ
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 قرش جنیھ بیان مبلغ

 .طابع نقابة مھن تعلیمیة على الطلب 
 .طابع تعلیم لصالح صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة 

٢ 
١ 

- 

 
 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

لب عقب انتھ اء أعم ال لج ان التنس یق بھ ا وقب ل        اتلتزم اإلدارات التعلیمیة بإعالن نتیجة قبول الط      
 .بدایة العام الدراسى بوقت كاف

 
 
 
 

 بإح دى  تح ت اى مس مى  یمكن ك االتص ال      المحدد ، أو طلب مستندات أو مب الغ إض افیة  التوقیتفي حالة عدم الحصول على الخدمة فى        

 : التالیة الجھات

 :               ت المحافظة

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

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


