
 محافظة 
 مدیریة التربیة والتعلیم 

   التعلیمیـة.…………إدارة  


 طلب التقـــدم المتحانات المنــــازل


 مدیر إدارة االمتحانات وشئون الطلبھ/  السید األستاذ  

 ..تحیة  طیبة وبعد 

 /         أرجو الموافقة على طلب التقدم المتحانات المنازل للعام الدراسى                 

 ………………………………….………………………………………………………………… :االسم 

 ………………………………….………………………………………………………………… :الصف 

 …………………………….…………………………………………………………….……التخصصشعبة 

 …….………..…………………….…………….…………………………………………… :جھة العمل  

 ………………………………….…………….………………………………………………… :الوظیفة  

 )الرابعة /  الثالثة  /  الثانیة /  االولى ( أننى أتقدم لالمتحان للمرة علما ب

 . ومرفق طیھ المستندات المطلوبة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 الطلب                                                                  مقدم/     /                                                                                                         التاریخ  

 ……………………… : االسم

 ……………………… :الصفة 

 ………………………… :لتوقیع  ا                                                                      

 

 

 

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

 )  الرسوم -المستندات (مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة .. ……………………بشأن

 /        /     بتاریخ      .. ………………………………وقید الطلب برقم 

 توقیع الموظف المختص          /                                                 /      التاریخ المحدد النجاز الخدمة    

(                            )             
 
 

 
 
 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات  الحصول على الخدمة
 

 فى شأن تبسیط  إجراءات حصول المواطنین على خدمات وزاره التربیة و التعلیم ومنھا خدمة ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 كثمره للتعاون بین وزارتى التنمیھ -١/٦/٢٠٠١تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج  الصادر بتاریخ ، لتقدم المتحانات المنازل ا

یتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا  من تحدید للمستندات واألوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ،والتوق-االداریھ ، والتربیھ والتعلیم 
 :وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 : المستندات واألوراق المطلوبة -: أوال    
 ٠نموذج طلب التقدم المتحانات المنازل والمتوافر بإدارة شئون الطلبة واالمتحانات باالدارة التعلیمیة 

 : یرفق بالطلب المستندات االتیة 
 : بالنسبة للصف االول الثانوى 

 ٠مایثبت حصول الطالب على شھادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلیم االساسى 
 :عادلھا بالنسبة للثانویة العامة وما ی -
 .بیان نجاح معتمد من االدارة التعلیمیة المختصة بنجاحھ من الصف االول إلى الصف الثانى الثانوى •
 ٠لالطالع علیھا ) عائلیة/ شخصیة(البطاقة المدنیة  •

  : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  -:   ثانیا 
    امتحانات النقل

 الرسوم المقررة بیان 

 انوى العام مدارس التعلیم الث 
المدارس الفنیة نظام –المدارس الثانویة الفنیة  

 السنوات الخمس

 رسم امتحان) خمسة عشر جنیھا( ج ١٥
 رسم امتحان)خمسة عشر جنیھا( ج ١٥
 مقابل خامات االمتحانات العملیة) خمسة جنیھات ( ج ٥
 تأ مین عدد) خمسة جنیھات  ( ج ٥

 االمتحانات العامة
مقابل خامات   اضافىرسم امتحان ورسم بیان

االمتحانات 
 العملیة

 تأمین عدد القدرات المستوى الرفیع

 جنیھ عن كل ٥ -  جنیھ عن المرحلتین٣٢ الثانویة العامة
 ماده

 جنیھ عن كل ٥
 اختبار

- 

دبلوم المدارس الثانویة 
الفنیة ودبلوم المدارس 

 الفنیة المتقدمة

 جنیھ عن كل مرة من المرات ٧
 الثالثة االولى

  جنیھ عن المرة الرابعة٥٢

  جنیھ٥ - -  جنیھ٥

دبلوم الدراسات 
 التكمیلیة

 - - -  جنیھ٥  جنیة٧

 
ویحصل من الطالب المتقدم لالمتحانات العامة خمسة جنیھات مقابل تعدیل اى مادة من المواد االختیاریة ، وخمسة جنیھات مقابل * 

 .بدل فاقد / بدل تالف / استخراج رقم جلوس جدید 
 : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: لثا ثا

 ٠یتم الحصول على الخدمة فى نفس الیوم 
 
 
 

 : فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة  تحت اى مسمى  یمكنك االتصال بإحدى  الجھات التالیة -

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

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة    ت 


