
 …………………محافظة 
 مديرية الشباب والرياضة

 ……………………اداره 
 

 طلب قيد عضوية بمركز شباب
 تاريخ الميالد      /       / ………………………………………………………………………االسم : 
 …………….…….. تليفون ….………….…………جهة العمل  …………………………………………الوظيفة 

 .......................................................قومىالرقم البطاقة رقم 
 ……….…………تليفون  ……………………………………………………………………………عنوان السكن : 
 .……………………………………………………………………………….………………………سبب االشتراك 

……………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………………………………… 

 عامل / منتسب نوع العضوية :
 نزكى نحن الموقعين ادناه السيد / ...................................... لعضوية مركز ..........................

 -:االسم
 التوقيع ................. ..…….…………رقم العضويــــة   ………………………………………………… - 1
 التوقيع ................. ..…..…........…رقم العضويــــة   ………………………………………………… -2

 توقيع الطالـــــب                                       
                (…………) ......... 

 السيد / رئيس مجلس اإلدارة
 تحية طيبة وبعد ،،،      
أننى اطلعت على نظام أرجو التكرم بالموافقة على قبولى عضوا ) عامال / منتسبا ( بالمركز مع العلم ب      

المركز وسأبذل جهدى الكون أمينا وحريصا على تحقيق أهدافه وسأقوم بسداد االشتراك المقرر طبقا الحكام 
 الالئحة المالية فور قبول طلبى .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،                        
 توقيع الطالـــــب          
                (…………...) ...... 

 
 قرار مجلس اإلدارة 

 
 .…………………بالجلسة رقم  ……………………مجلس اإلدارة على قبول عضوية   

 
 بتاريخ     /      /    .

 رئيس مجلس اإلدارة   مدير عام المركز       
     (…………………)..          (………………………). 
     

 ............بمحافظة مديرية الشباب والرياضة
 ….………..…… إدارة 

 إيصال
 .………..………….………………..……………………. الطلب المقدم من السيد / …………………………………………استلمت أنا / 

مسوتوفيا كافوة متطلبوات الحصوول علوى الودموة وقيود  ………………………………………بشأن طلب قيد عضووية بمركوز شوباب  
 . بتاريـــــــخ :     /      /………….………الطلب برقم

 التاريخ المحدد إلنجاز الودمة      /       /                                
 توقيع الموظف المختص                   

                   (…………………) .. 

 وافـــــق

 لم يوافق

 
 صــورة

شخصية 
 حديثـــة



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 

جوورا ات حصووول فووى شووأن تبسوويط   1998لسوونة   4248 رقووموفقووا لقوورار رئوويس مجلووس الوووزرا  

 . بوزارة الشباب المواطنين على الودمات الجماهيرية ومنها ودمة طلب قيد عضوية بمركز شباب

 1/3/2003تلتووزم الجهووات اإلداريووة المعنيووة بتقديووـم الودمووة وفقووا للوووارد بهووذا النموووذ  الصووادر بتاريووـخ 

( موون تحديوود للمسووتندات وا وراق ) كثموورة للتعوواون بووين وزارتووى التنميووة اإلداريووة م الشووباب والمحافظووات  

والمبالغ المطلوبة للحصول على الودمة والتوقيتات  المحددة إلنجازها م  أو اإلعوالن عون رأيهوا فوى الطلوب 

 وذلك على النحو التالى : -وأى موالفة لذلك ترتب المسئولية  -المقدم للحصول عليها 

 

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :

سونة يقودم صوورة  16أقل من   ذا كان طالب العضوية) ا صل لالطالع ( و لرقم القومىابطاقة صورة  -

 لولى ا مر مع االطالع على ا صل . الرقم القومىبطاقة 

 صورة فوتوغرافية حديثة . 2عدد  -

 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

 تقدم الودمة مجانا .        

 

 -ة إلنجاز الخدمة :ثالثا: التوقيتات المحدد

 يتم البت فى الطلب والل شهر من تاريخ تقديمه .        

 

  

 

 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت أى مسمى 

 يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :
 المحافظة ت : 

 02/  2902728ى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيس
 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظــــة ت : 


