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جملةعدد الشهادات

رسم الدمغة

الـــمــبـــلــغ

15,10

جامعة طنطا

كلية التربية

إدارة شئون الطالب

رسوم الشهادة االصلٌة+ إذن تورٌد شهادات مؤمنة 

البٌان

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة
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الـــبـــٌـــان

المختص

.............................................../ دور ....................................................../ شعبة ....................................................................................................................................../ اإلسم 

جملةعدد الشهادات

15,10

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة
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125

رسم الدمغة

إدارة شئون الطالب

الـــمــبـــلــغالـــبـــٌـــانالبٌان

جامعة طنطا

رسوم الشهادة االصلٌة+ إذن تورٌد شهادات مؤمنة كلية التربية

  مائتان ستة وسبعون جنٌها وخمسة وثالثون قرشا فقط الغٌر276,35 = (151,35+125)اإلجمالً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 
2014/8/31قرار مجلس جامعة بتارٌخ 

151,35اجمالً الرسوم

5,00

1,00

2014/8/3140,00قرار مجلس جامعة فً 

دعم تجهٌزات الجامعة

رسم النسخ

رسم الدمغة

قٌمة طبع شهادة

حصٌلة براءة

15,10

,24

40,00

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة
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المختص

.............................................../ دور ....................................................../ شعبة ....................................................................................................................................../ اإلسم 

جملةعدد الشهادات

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة
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15,10رسم الدمغة

إدارة شئون الطالب

الـــمــبـــلــغالـــبـــٌـــانالبٌان

جامعة طنطا

رسوم الشهادة االصلٌة+ إذن تورٌد شهادات مؤمنة كلية التربية

  مائتان ستة وسبعون جنٌها وخمسة وثالثون قرشا فقط الغٌر276,35 = (151,35+125)اإلجمالً 

5,00

2014/8/31قرار مجلس جامعة فً 

1,00رسم النسخ

2014/7/2640,00قرار مجلس جامعة فً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 

151,35اجمالً الرسوم 

15,10

24,قٌمة طبع شهادة

40,00حصٌلة براءة

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة

 

4
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125

رسم الدمغة

دعم تجهٌزات الجامعة

المختص

40,00

2014/8/31قرار مجلس جامعة فً 

1,00رسم النسخ

2014/7/2640,00قرار مجلس جامعة فً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 

151,35اجمالً الرسوم 

5,00

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة

 

4
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125

رسم الدمغة

دعم تجهٌزات الجامعة

15,10

24,قٌمة طبع شهادة

حصٌلة براءة

  مائتان ستة وسبعون جنٌها وخمسة وثالثون قرشا فقط الغٌر276,35 = (151,35+125)اإلجمالً 



.............................................../ دور 

جملةعدد الشهادات الـــمــبـــلــغالـــبـــٌـــانالبٌان

15,10رسم الدمغة
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ش المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة

جامعة طنطا

2018 / 2017رسوم الشهادة االصلٌة + إذن تورٌد شهادات مؤمنة كلية التربية
إدارة شئون الطالب

.................................................................................................................................../ شعبة 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................../ اإلسم 

160

المختص

.............................................../ دور 

جملةعدد الشهادات

15,10رسم الدمغة

 

4

ت
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ش المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة

45,قٌمة طبع شهادة

40,00حصٌلة براءة

5,00دعم تجهٌزات الجامعة

160

ـــــــــــــــــــ

1,00رسم النسخ

2014/8/3140,00قرار مجلس جامعة فً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 

ـــــــــــــــــــــــــــ

 فقط ثالثمائة واحدي عشر جنٌها وخمسة وخمسون قرشا فقط الغٌر311,55 = (151,55+160)اإلجمالً 

جامعة طنطا

2018 / 2017رسوم الشهادة االصلٌة + إذن تورٌد شهادات مؤمنة كلية التربية

رسم الدمغة

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................../ اإلسم 

الـــبـــٌـــان

15,10

.................................................................................................................................../ شعبة 

الـــمــبـــلــغ

2014/8/31قرار مجلس جامعة بتارٌخ 

قرار المجلس األعلً للجامعات بتارٌخ 

151,55اجمالً الرسوم2016/9/15
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160

إدارة شئون الطالب

البٌان

المختص

40,00

رسم الدمغة

المقابل المالً لعدد أربع 

شهادات مؤمنة

 فقط ثالثمائة واحدي عشر جنٌها وخمسة وخمسون قرشا فقط الغٌر311,55 = (151,55+160)اإلجمالً 

5,00
1,00رسم النسخ

2014/8/31قرار مجلس جامعة فً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 

دعم تجهٌزات الجامعة

15,10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151,55اجمالً الرسوم

45,قٌمة طبع شهادة

حصٌلة براءة

40,00

قرار المجلس األعلً للجامعات بتارٌخ 

2016/9/15

 

4
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160

2014/8/31قرار مجلس جامعة بتارٌخ 
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جملةعدد الشهادات
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الـــمــبـــلــغالـــبـــٌـــانالبٌان

المقابل المالً لعدد 

أربع شهادات مؤمنة
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15,10رسم الدمغة

جامعة طنطا

2017/2016رسوم الشهادة االصلٌة + إذن تورٌد شهادات مؤمنة كلية التربية
إدارة شئون الطالب

المختص

............................................... /دور 

جملةعدد الشهادات

................................................................................................................................................................................................................................................/ اإلسم 

......................................................................................... /شعبة 

قرار المجلس األعلً للجامعات بتارٌخ 

2016/9/15

2014/8/31قرار مجلس جامعة بتارٌخ 

10,00 2017/2016صندوق مساعدة الطالب عن العام 

15,10

المقابل المالً لعدد 

أربع شهادات مؤمنة
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125

رسم الدمغة

إدارة شئون الطالب

الـــمــبـــلــغالـــبـــٌـــانالبٌان

  مائتان ستة وثمانون جنٌها وخمسة وثالثون قرشا فقط الغٌر286,35 = (161,35+125)اإلجمالً 

جامعة طنطا

2017/2016رسوم الشهادة االصلٌة + إذن تورٌد شهادات مؤمنة كلية التربية

1,00رسم النسخ

2014/8/3140,00قرار مجلس جامعة فً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 

161,35اجمالً الرسوم

40,00حصٌلة براءة

5,00دعم تجهٌزات الجامعة

المقابل المالً لعدد 

أربع شهادات مؤمنة
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15,10رسم الدمغة

24,قٌمة طبع شهادة

المختص

  مائتان ستة وثمانون جنٌها وخمسة وثالثون قرشا فقط الغٌر286,35 = (161,35+125)اإلجمالً 

2014/8/31قرار مجلس جامعة بتارٌخ 

قرار المجلس األعلً للجامعات بتارٌخ 

161,35اجمالً الرسوم2016/9/15

5,00

1,00رسم النسخ

2014/8/3140,00قرار مجلس جامعة فً 

2015/4/2750,00دلٌل الخرٌجٌن قرار مجلس جامعة فى 

2017/201610,00صندوق مساعدة الطالب عن العام 

15,10

24,قٌمة طبع شهادة

40,00حصٌلة براءة

المقابل المالً لعدد 

أربع شهادات مؤمنة
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125

رسم الدمغة

دعم تجهٌزات الجامعة
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.............................................../ دور 

.............................................../ دور 


