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القواعد الحاكمه الجراءات الحصول على الخدمه
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شان تيسير اجراءات حصول
المواطنين
على الخدمه الجماهيريه ومنها خدمة طلب االلتحاق بمراكز التكوين المهنى بوزارة
التضامن االجتماعى
تلتزم الجهات االداريه المعنيه بتقديم الخدمه وفقا للوارد بهذه اللوحه االرشاديه الصادره
بتاريخ 2006/9/1
كثمره للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالداره ووزارة التضامن االجتماعى و المحافظات
من
تحديد للمستندات واالوراق والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمه والتوقيتات المحدده
النجازها او االعالن
عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو
التالى:
اوال المستندات واالوراق المطلوبه
صوره شهادة الميالد او مستخرج رسمى منها
صوره اخر شهادة دراسيه حصل عليها الطالب ان وجدت
عدد  4صور فو تغرافيه
ثانيا المبالغ المقرره للحصول على الخدمه
تؤدى الخدمه مجانا
ثالثا التوقيتات المحدده النجاز الخدمه
تعلن جهة االداره قرارها فى طلب االلتحاق بماركز التكوين خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب
مستوفيا كافة المستندات المطلوبه
فى حالة عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد او طلب مستندات اضافيه او مبالغ
تحت اى مسمى
يمكنك االتصال باحدى الجهات االتيه:
المحافظه ت:
هيئه الرقابه االداريه :المركز الرئيسى بالقاهره ت 2902728/02 :
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