
         االجتماعي التضامن وزارة
        بمحافظة االجتماعي التضامن مديرية
        منتجة أسر إعداد مركز

 المنتجة األسر إعداد بمراكز االلتحاق طلب
        

        : الخدمة لطالب الثالثى االسم
        : العنوان
        : اإلقامة محل
        :   /   /     الميالد تاريخ
        : الميالد جهة

        : محافظة
     سنة  شهر يوم 

        : الدورة أول السن
        : االجتماعية الحالة

        : وجدت إن عليها الحاصل الشهادات
     ( جيد/  متوسط/  ضعيف: )  والكتابة بالقراءة اإللمام درجة

   
        أنثى/  ذكر:  النوع
        : األمر ولى اسم

        : بالمتدرب صلته
        األمر ولى/  الطلب مقدم اسم

        /   /    فى تحريرا  
        التوقيع

        
        الطبى الكشف تقرير
        : العامة الحالة

     يسار يمين  
        : اإلبصار وقوة لبعينين
        : الهضمى الجهاز

        : التنفسى لجهازا
        : الحركى الجهاز

        : العضالت
        : الرأس وفروة الجلد
        : التدريب مجال فى للعمل مالئمته مدى
        مالئم غير/  مالئم:     الكشف نتيجة
        المسئول المدير اسم

        /     /    فى تحريرا  
        التوقيع

        
        االجتماعى التضامن وزارة
        بمحافظة االجتماعى التضامن مديرية
        منتجة أسر إعداد مركز

      إيصال  
 بمراكز االلتحاق بشأن                             السيد من المقدم الطلب                              أنا استلمت
         برقم الطلب وقيد(  الرسوم/  المستندات) الخدمة على الحصول متطلبات كافة مستوفيا   المنتجة األسر إعداد

        /     /    وتاريخ
        /    /      الخدمة إلنجاز المحدد التاريخ

 المختص الموظف توقيع       
       )                    ( 
        



      الخدمة على الحصول إلجراءات الحاكمة القواعد
  
        

 على المواطنين حصول إجراءات تيسير شأن فى 1998 لسنة 4248 رقم الوزراء مجلس رئيس لقرار وفقا  
 تلتزم ، االجتماعى التضامن بوزارة المنتجة األسر إعداد بمراكز االلتحاق خدمة ومنها الجماهيرية الخدمات
 بين للتعاون كثمرة 1/9/2006 بتاريخ الصادر النموذج هذاب للوارد وفقا   الخدمة بتقديم المعنية اإلدارية الجهات
 واألوراق للمستندات تحديد من - والمحافظات االجتماعى التضامن ووزارة ، واإلدارة للتنظيم المركزى الجهاز

 فى رأيها عن اإلعالن أو ، إلنجازها المحددة الزمنية والتوقيتات ، الخدمة على للحصول المطلوبة والمبالغ ،
  -: التالى النحو على وذلك المسئولية ترتب لذلك مخالفة وأى ، عليها للحصول المقدم الطلب

      
        
        
        

        : المطلوبة واألوراق المستندات:  أوال  
  (.لإلطالع األصل)          منها رسمى مستخرج أو الميالد شهادة/  العائلية/  الشخصية البطاقة

      
        .6×4 مقاس فوتوغرافية صور( 4) عدد

    ( . لإلطالع األصل)                      وجدت إن الدراسية الشهادات صور
    
        

        : الخدمة على للحصول المقررة المبالغ:  ثانيا  
 المختصة بالجمعية اإلشراف لجنة بمعرفة يحدد رمزيا اشتراكا بالمركز االلتحاق عند الخدمة طالب يسدد

    . االجتماعى البحث عنه يسفر لما وفقا   االشتراك هذا سداد من اإلعفاء ويجوز
    
        

        : الخدمة إلنجاز المحددة التوقيتات:  ثالثا  
 الطلب تقديم تاريخ من شهر خالل النتجة األسر إعداد بمراكز االلتحاق طلب فى قرارها اإلدارة جهة تعلن

        . المطلوبة المستندات كافة مستوفيا  
        
        

 مسمى أى تحت إضافية مبالغ أو مستندات طلب أو المحدد التوقيت فى الخدمة على الحصول عدم حالة فى
        -: التالية الجهات بإحدى االتصال يمكنك

        :ت   المحافظة
    12/2902728  ت:  بالقاهرة الرئيسى المركز:   اإلدارية الرقابة هيئة

    
        : ت بالمحافظة اإلدارية الرقابة مكتب


