
 

 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة
 الخريجين إدارة

 مذكـــــــــــرة
 ------------------------الطالب/  ---------------بشأن تعديل/تغيري: 

 ------------------يف العام اجلامعى:  -------------------املقيد بكلية/
 
 

 مالحظات التغيري/التعديل بعد --------- قبل التغيري/التعديل ---------
   
   

  واملرفق به طلب ومستندات بشأن ------------------------- ورد كتاب كلية -
 ------------------------------------------------تغيري/تعديل

 -وبفحص املستندات االتية: -
1 .---------------------------------------------------------------- 
2 .---------------------------------------------------------------- 
3 .---------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------وجد أن/

 -وبفحص املستندات اجلديده: -
1 .---------------------------------------------------------------- 
2 .---------------------------------------------------------------- 
3 .---------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------جد أن/و

 واآلمر مرفوع للعرض على اإلدارة املركزية للشئون القانونية إلبداء الرأي القانوين 
SE0000TG0F100101 

 00/10/0012( 1/0إصدار )

 
 
 
 
 
 

 



 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة
 الخريجين إدارة

  
 ------------------------------السيد مدير الشئون التعليمية بكلية/

 ،،،حتية طيبة .. وبعد
---واملرفق به االلتماس واالوراق اخلاصةبشأن تعديل / تغيري  20)          ( بتاريخ      /      /      إشارة ايل كتابكم  رقم

نفيد سيادتكم انه بعرض  ------يف العام اجلامعى  ----املقيد ابلفرقة   ------------------الطالب /  ---
------أنه بعرض نتيجة البحث رقم )   22وع على االدارة املركزية للشئون القانونية افادت بكتاهبا املؤرخ     /    /    املوض

  -على السيد االستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة قد وافق سيادته على االتى : --------( لسنه -
 ------------------------------------------------------------------اواًل:
 ------------------------------------------------------------------اثنياً:
 ------------------------------------------------------------------اثلثاً:
 ------------------------------------------------------------------رابعاَ:

 ----------------------------------------------------------------خامساً:
 برجاء التكرم ابلتنبيه ابختاذ الالزم .

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
 -االوراق املعادة ايل الكلية هى:

1  
2  
3  
 خصائيينكبير األ 

SE0000TG0F100102 
 00/10/0012( 1/0إصدار )

 
 
 
 



 

 

 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم إلدارةا

 الخريجين إدارة
 خطاب موجه إلى رئيس الجامعة 

 العتماد النتيجة مفوضا عن مجلس الجامعة ومرفق نتيجة التراكمى

 

 --------------السيد/ مدير عام مكتب األستاذ الدكتور رئيس الجامعة  

 تحية طيبة.. وبعد،،

الليسانس / البكالوريوس  لخريج دور      نرسل لسيادتكم نتيجة التراكمي  نتشرف بأن

للعام الجامعى بعد اعتمادها من مجلس الكلية  لعرض على األستاذ الدكتور رئيس 

 .الجامعة العتمادها 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 تحرير في 

 المدير العام                         المختص                                     مدير اإلدارة                            

 

 

 

 

 SE0000TG0F100103نموذج رقم 
 م00/10/0012(  1/0اإلصدار ) 

 

 



 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة
 الخريجين إدارة

 مذكرة للعرض على مجلس الجامعة 
 للمصادقة العتماد النتيجة

 

 مذكـــرة

 لدكتور/ رئيس الجامعة للعرض علي السيد األستاذ ا

 عرض نتيجة التراكمي دور ........................   بكلية .................... بشأن : 

 على مجلس الجامعة للمصادقة 

 

اعتمدتم سيادتكم بالتفويض عن مجلس الجامعة بتاريخ   /   /    نتيجة التراكمي بكلية  -

 .............. دور ............... . 

وردت النتيجة إلى اإلدارة بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميدد  الكليدة بدالتفويض  -

 عن مجلس الكلية بتاريخ    /    /     . 

األمر معروض على ســـيادتكم برجاء التكدرم بالموافقدة علدى عدرض الموضـدـو  علدى  -

 مجلس الجامعة للمصادقة . 

 

 

                                         مدير عام شئون التعليم و الطالب                                                          مدير اإلدارة                         مسئول االمتحانات                 

 رئيس الجامعة                                     

 

 SE0000TG0F100104نموذج رقم 
 م00/10/0012(  1/0اإلصدار ) 

 

 

 



 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة

 الخريجين إدارة

 خطاب موجه إلى الكلية
 مرفق به صور ة من النتيجة

 

 --------------------------السيد/ مدير شئون التعليم بكلية 

 تحية طيبة.. وبعد،،

س / البكالوريوس  لخريج دور نتيجة التراكمى الليساننرسل لسيادتكم   نتشرف بأن

.........    للعام الجامعى   /      بعد اعتمادها من مجلس الجامعة رقم    .... بتاريخ    

  /    / 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 تحرير في 

 المدير العام                المختص                                     مدير اإلدارة                                     

 

 

 

 SE0000TG0F100105نموذج رقم 
 م00/10/0012(  1/0اإلصدار ) 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة
 الخريجين إدارة

 االستاذ /مدير عام االدارة العامة للصناديق الخاصة السيد

 
 حتية طيبة وبعد ،،،

 

 اذ الالزم حنو حتصيل مبلغالرجاء من سيادتكم اخت

 الغري//(.       )فقط 

 قيمه سداد رسم االستعالم عن صحة بياانت الشهادة اخلاصة

 كلية/      /ابخلريج

 (------------)على ان يتم ايداع املبلغ حبساب اخلزانه املوحد رقم 

 -------------وفقاً لقرار جملس اجلامعة جلسة 
 

 ولسيادتكم جزيل الشكر،،،
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

     
 املدير العام مدير اإلدارة  املوظف املختص

 
 SE0000TG0F100106نموذج رقم 

 م00/10/0012(  1/0اإلصدار ) 

 

 



 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة
 الخريجين إدارة

 طلب من صرف شهادات
 دائمة من المخزن لطباعتها 

 

 مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة السيد/ 

 تحية طيبة.. وبعد،،

الليسانس /   نتشرف باحاطة سيادتكم بالموافقة على صرف عدد )      ( شهادات دائمة 

 البكالوريوس  لخريج دور............     للعام الجامعى    /      حتى يتم طباعتها .. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 ي تحرير ف

 المختص                                     مدير اإلدارة                                             المدير العام        

 

 أ/مصطفى ابوالحديد                             ا/  ناصر عبد الفتاح                                         ا/وفاء ممدوح

 

 SE0000TG0F100107نموذج رقم 
 م00/10/0012(  1/0اإلصدار ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة مدينة السادات
 العامة لشئون التعليم اإلدارة

 الخريجين إدارة

 إلى الكلية العتماد الشهادات الدائمة  خطاب موجه
 من األستاذ الدكتور عميد الكلية
 ومرفق به الشهادات الدائمة

 

 --------------------------السيد/ مدير شئون التعليم بكلية 

 تحية طيبة.. وبعد،،

بسرعة ارسال نماذج  الليسانس / البكالوريوس  لخريج نتشرف باحاطة سيادتكم 

دور............     للعام الجامعى    /      حتىيتم مراجعة البيانات الخريجين لطباعة 

 الشهادات الدائمة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 تحرير في 

 المختص                                     مدير اإلدارة                                             المدير العام        

 

 

 

 

 

 SE0000TG0F100108نموذج رقم 
 م00/10/0012(  1/0اإلصدار ) 

 

 

 


