
  20192019قــرارات شهر يناير لعام قــرارات شهر يناير لعام 
************ 

 بــشـــأن التاريخ رقم القرار

1 
كبدير دصايايددش وي من مالدية  –جميا  محميد وجيدح د ميد  منح العالوة الدورية المستحقة للسيدد/ 1/1/2019

 . 1/7/1988بدرجة مدير عام سابقاً بكلدة التجارة اعتباراً مش 

2 
دصاايي رعاية طالب ثان بالدرجة الثاندة برعاية الشباب للعمل  –لح ابراهدم دينا صا /ةنقل السدد 1/1/2019

 .  27/12/2018بش من التعلدم والطالب اعتباراً مش 

3 
لرابعية فنيي صيناعة دسينان رابيل بالدرجية ا –ابيراهدم عبيد ا السيدد يمسيم سيالمة  عمدة السدد/ 1/1/2019

سينان بعيد انتءياد ميدة صدمتيس العسيكرية بيالقما  للعمل بكلدة طي  اا 13/12/2018اعتباراً مش 
 المسلحة .

4 
محم الجزادا  التالدة والماقعة علي بعض السيادة العياملدش بيادارة الجامعية ونليا ناليراً انق ياد  1/1/2019

 ( فرد .14المدة القانمندة وعددهم )
 م عاد  السدد البسدمني دولءم: السدد/ ناصر سعد عبد الما د عبده .         آصرهم: السدة/ ابتسا

5 
دصاييايي  اسييبا   –تجديييد ااجييالة ال اصيية بييدون مرتيي  للسييدد/ محمييد المتييملي علييي  سييش  2/1/2019

الكترونديية ثاليير بمركييز انتيياا المقييررا  االكترونديية للعمييل بالسييعمدية لمييدة عييام اعتبيياراً مييش 
 . 30/11/2019 تى  1/12/2018

6 
دصايايي  اسيبا   –دون مرت  للسددة/ واد محميد  ميزة عبيد العزييز تجديد ااجالة ال اصة ب 2/1/2019

 . 3/12/2019 تى  4/12/2018الكتروندة او  لمرافقة الزوا بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

7 
مشرف دمش رابل بامش الجامعة  –قبم  التاللم المقدم مش السدد/ ماطفي عبد اللطدم محمد عبده  2/1/2019

 وكالً . 22/4/2018بتاريخ  1007ر رقم طعناً علي القرا

8 
 مجالة كل مش : 2/1/2019

 فني ورش ثالر بمركز ال دمة العامة باانذار . –السدد/ عمان محمد الحساندش ماطفي 
 دصاايي و من طالب ثالر بمركز ال دمة العامة باانذار . –السددة/ وفاد عداد عداد علي 

9 
دصاييايي دميش ثاليير بيأمش الجامعيية ب اييم  –مييد محميمد دبييم العنيدش مجيالاة السييدد/ مايطفي مح 2/1/2019

 يممان مش راتبس لتغدبس عش العمل بدون انن .

10 
معاون صدمة دو  بالش من الءندسدة ب ام ييمم  –مجالاة السدد/ د مد عبد الملا محممد العشرح  2/1/2019

 مش راتبس بان تغد  عش العمل بدون انن .

11 
معاون صدمية بيدار الطباعية  –ام اامتحانا  الفعلدة للسددة/ نجالد محمد سعد رم ان ا تساب اي 2/1/2019

 اجالة باجر كامل .

12 
دصاايي تمريض دو  بالدرجة ااولي بالش من الطبدية  –منح السددة/ مروة عاام المنجي محمد  2/1/2019

ناليراً لحايملءا عليي  23/12/2018جنديس ويءرياً اعتبياراً ميش  100 افز التمدز العلمي بمقدار 
 الماجستدر .

13 
طبد  بشرح ثالر بمستشفي الطلبة  افز التمدز  –منح السدد/ دورف ممريس مدشدل عبده الدكر  2/1/2019

 نالراً لحالس علي الماجستدر . 23/12/2018جندس وءرياً اعتباراً مش  100العلمي بمقدار 

 

14 
دصاايي تمريض ثالر بالدرجة الثالثية بالمعءيد  –م وحاتس منح السددة/ ودماد مسعد محمد ابراهد 2/1/2019

جندس ويءرياً ايءميا اكبير  100% او 7الفني للتمريض بكلدة التمريض  افز التمدز العلمي بنسبة 
 نالراً لحاملءا علي الماجستدر . 23/12/2018اعتباراً مش 

15 
ض او  بالدرجة ااولي بالش من الطبدة دصاايي تمري –منح السددة/ عبدر ا مد عبد المنعم العد   2/1/2019

ناليراً لحايملءا عليي  23/12/2018جنديس ويءرياً اعتبياراً ميش  200 افز التمدز العلمي بمقدار 
 الدكتمراه .

16 
دصاايي و من طالب ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة  –منح السدد/ عبد ا العربي مسعد محمد سعدد  2/1/2019

جنديس ويءرياً ايءميا  100%مش ااجير او 7ة  افز التمدز العلمي بنسبة التربدة النمعدة بالمنامر
 نالراً لحاملس علي الماجستدر . 23/12/2018اكبر اعتباراً مش 

17 
طبدي  بشيرح ثيان بمستشيفي الطلبية  يافز التمديز العلميي  –منح السيددة/ ييارا تمفديس  سيش رصيا  2/1/2019

 نالراً لحاملس علي الماجستدر . 23/12/2018جندس وءرياً اعتباراً مش  100بمقدار 

18 
طبد  بشرح ثالر بالدرجة الثالثية بكلدية  –منح السددة/ فاطمة النبمية  سدش عبد المعطي عدان  2/1/2019

جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً  200% مش ااجر او 7الط  البدطرح  افز التمدز العلمي بنسبة 
 كتمراه .نالراً لحاملس علي الد 23/12/2018مش 

19 
دصاايي تمريض ثان بالدرجة الثاندة قايم بعمل مدير  –منح السددة/ جمدال  ابراهدم السعدد علي  2/1/2019

جنديس ويءرياً اعتبياراً ميش  100ادارة التمريض ندباً بالش من الطبدية  يافز التمديز العلميي بمقيدار 



 نالراً لحاملءا علي درجة الماجستدر . 23/12/2018

20 
دصاايي معمل ثيان بالدرجية الثاندية بكلدية –منح اسددة/ نمر الءدح صالح ماطفي عبد اللطدم  2/1/2019

ً  100 % او7بنسيييبة الزراعييية  يييافز التمديييز العلميييي  اعتبييياراً ميييش  ايءميييا اكبييير جنديييس ويييءريا
 نالراً لحاملءا علي درجة الماجستدر . 23/12/2018

21 
بالدرجية الثالثية برعايية الشيباب  معاون صدمة ممتيال –راهدم منح السددة/ مني عبد ا الكسايي اب 2/1/2019

جندييس ويءرياً ايءمييا اكبير اعتبيياراً مييش  25% ميش ااجيير او بمقيدار 7افز التمدييز العلميي بنسييبة  ي
 . المؤهل ااعلينالراً لحاملءا علي  23/12/2018

22 
بالدرجية الثالثية بكلدية العليمم  دصاايي معمل ثالير –منح السددة/ دمدرة سعد المنشاوح المنشاوح  2/1/2019

نالراً  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  100% او 7 افز التمدز العلمي بنسبة 
 لحاملءا علي درجة الماجستدر .

23 
بالدرجية الثالثية بالشيمن القانمندية  يافز التمديز محام  –منح السدد/ ابراهدم الشحا  لطفي عبد ا  2/1/2019

ناليراً  23/12/2018جندس ويءرياً ايءميا اكبير اعتبياراً ميش  200%مش ااجر او 7ي بنسبة العلم
 لحاملس علي الدكتمراه .

24 
محام بالدرجة الثالثة بالش من القانمندة  افز التمدز العلمي  –منح السدد/ د مد رم ان د مد لبد   2/1/2019

ناليراً لحايملس  23/12/2018باراً مش جندس وءرياً ايءما اكبر اعت 200%مش ااجر او 7بنسبة 
 علي الدكتمراه .

25 
محام بالدرجة الثالثة بالش من القانمندة  افز التمدز  –منح السددة/ ودماد محمد ابراهدم عبد السالم  2/1/2019

ناليراً  23/12/2018جندس ويءرياً ايءميا اكبير اعتبياراً ميش  200%مش ااجر او 7العلمي بنسبة 
 مراه .لحاملس علي الدكت

26 
دصايايي تميريض او  بالدرجية ااوليي بالمعءيد الفنيي  –تجديد ندب السددة/ دمل  سيدش فر يا   2/1/2019

للتميريض بكلدية التميريض للعميل بمديريية الشي من الاييحدة بيدمداط لميدة عيام ثالير اعتبياراً مييش 
1/1/2019 . 

27 
دصايايي ويي من  –د رلق السيدد عييمف اسيتمرار التيرصدب بالقدييام جيزد مييش المقي/ للسييددة/ وا 2/1/2019

طالب ثالير بالدرجية الثالثية بمركيز اللغية اانجلدزيية لاليراة ال اصية لميدة عيام اعتبياراً ميش 
 % مش ااجر .65مقابل  1/1/2019

28 
فني صدانة وتشغدل ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة  –منح السدد/ محممد عاومر المتملي ا مد سلطان  2/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7فز التمدز العلمي بنسبة الاددلة  ا
 لحاملس علي المؤهل ااعلي .

29 
فني ديكمر ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة الحقيمق  يافز التمديز  –منح السدد/ محمد محمد علي صدام  2/1/2019

لحاييملس علييي  23/12/2018راً مييش جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبييا 50% او 7العلمييي بنسييبة 

 المؤهل ااعلي .

30 
فنيي وروية ثيان بالدرجية الثاندية برعايية الشيباب  يافز  –منح السيدد/ السيدد محميد الغريي  عيالم  2/1/2019

لحاملس علي  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7التمدز العلمي بنسبة 
 المؤهل ااعلي .

31 
فني تسجدل طبي وا ااد ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة  –منح السددة/ السددة صبح فءدم  سش السقا  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

32 
بكلدية دصايايي وي من اداريية ثالير بالدرجية الثالثية  –ز منح السددة/ مءا محمد علي علي ابيم العي 2/1/2019

ناليراً لحايملءا  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبير اعتبياراً ميش  100% او 7التربدة بنسبة 
 علي درجة الماجستدر .

33 
فنيي صيدانة اجءيزة طبدية ثيان بالدرجية الثاندية بكلدية  –منح السددة/ فاطمة سمدر الجمدل ابيراهدم  2/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7لاددلة  افز التمدز العلمي بنسبة ا
 لحاملس علي المؤهل ااعلي .

34 
فني تسجدل طبي وا ااد ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة  –منح السددة/ سمر جمدة محمد محمد السدد  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

35 
فني تمريض وصحة عامة ثان بالدرجة الثاندة بكلدة  –منح السددة/ كامدلدا فكرح وفدس السعدوني  2/1/2019

ا اكبير جنديس ويءرياً ايءمي 50% او 7ط  ااسنان  افز التمدز العلمي  افز التمدز العلمي بنسيبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018اعتباراً مش 

36 
فنيي كءربياد رابيل بالدرجية الرابعية بكلدية العليمم  –منح السدد/ السدد سدد د مد ابراهدم سدد د مد  2/1/2019

لحاملس  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7 افز التمدز العلمي بنسبة 
 ل ااعلي .علي المؤه

37 
فني تمريض وصحة عامة ثان بالدرجة الثاندة بكلدة  –منح السددة/ بمسي محمد محمد د مد لطفي  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018



38 
فني تمريض وصحة عامة دو  بالدرجة ااولي  –دة عبد الفتاح عبد السالم عبده منح السددة/ السد 2/1/2019

جنديس ويءرياً ايءميا اكبير اعتبياراً ميش  50% او 7بكلدة ط  ااسنان  يافز التمديز العلميي بنسيبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

39 
يض وصحة عامة ثان بالدرجة الثاندة بكلدة فني تمر –منح السددة/ دمدنة المتملي رم ان المتلي  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 

 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

40 
ة فني صدانة اجءزة طبدة ثان بالدرجية الثاندية بكلدي –منح السددة/ نجالد سمدر عبد الءادح محمد  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

41 
فني تمريض وصحة عامة ثان بالدرجة الثاندة  –منح السددة/ هناد ثرو  الشبراوح ابم المعاطي  2/1/2019

لحاملس  23/12/2018وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  جندس 50% او 7 افز التمدز العلمي بنسبة 
 علي المؤهل ااعلي .

42 
فني صناعة دسنان ثان بالدرجة الثاندة بكلدة ط   –منح السددة/ ودريش ومقي عبد المعطي محمد  2/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7ااسنان  افز التمدز العلمي بنسبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي .

43 
فنيي تميريض وصيحة عامية او  بالدرجية ااوليي بكلدية  –منح السددة/ دمل المتملي ا مد صفاجي  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

44 
فنيي تميريض وصيحة عامية او  بالدرجية  –السيددة/ عطديا  عبيد الجيماد  اميد عبيد الجيماد  منح 2/1/2019

جندس وءرياً ايءما اكبير اعتبياراً  50% او 7ااولي بكلدة ط  ااسنان  افز التمدز العلمي بنسبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018مش 

45 
فني تمريض وصحة عامة او  بالدرجة ااوليي بكلدية  –منح السددة/ مني محمد د مد د مد كحلة  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

46 
بكلدية طي   فني صدانة اجءزة طبدية ثيان بالدرجية الثاندية –منح السددة/ هالة عماد محمد عبد ا  2/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7ااسنان  افز التمدز العلمي بنسبة 

 لحاملس علي المؤهل ااعلي .

47 
فني صدانة اجءزة طبدة ثان بالدرجية الثاندية  –منح السددة/ دالدا صالح الديش د مد محممد وادح  2/1/2019

جنديييس ويييءرياً ايءميييا اكبييير اعتبييياراً ميييش  50% او 7ي بنسيييبة بكلدييية العليييمم  يييافز التمديييز العلمييي
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

48 
فني صدانة اجءزة طبدة ثان بالدرجة الثاندة بكلدة  –منح السددة/ نءا محمد عبد الغني محمد الشدخ  2/1/2019

اكبيير اعتبيياراً ميييش  جندييس وييءرياً ايءمييا 50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

49 

دصايايي نشياط اجتمياعي ور يال  ثيان  –منح السيدد/  سيام اليديش رم يان عبيد الحمديد هالليي  2/1/2019
بالدرجة الثاندة بمكت  السدد د.د/ ناي  ريدس الجامعة لشي من صدمية المجتميل وتنمدية البد ية  يافز 

 23/12/2018جندس وءرياً ايءميا اكبير اعتبياراً ميش  200%مش ااجر او 7التمدز العلمي بنسبة 
 نالراً لحاملس علي الدكتمراه .

50 
فني صيدانة وتشيغدل ثالير بالدرجية الثالثية  –منح السددة/ لبني عبد العزيز ابراهدم عبد ا  رال  2/1/2019

يءميييا اكبييير اعتبييياراً ميييش جنديييس ويييءرياً ا 50% او 7بكلدييية ابداب  يييافز التمديييز العلميييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

51 
فني صدانة اجءزة طبدة ثان بالدرجة الثاندة بكلدة  –منح السددة/ سماح عمة الديسطي الديسطي  2/1/2019

جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً ميييش  50% او 7طيي  ااسيينان  ييافز التمدييز العلمييي بنسيييبة 

 علي المؤهل ااعلي . لحاملس 23/12/2018

52 
فني تمريض وصحة عامية ثيان بالدرجية الثاندية  –منح السددة/ ا ترام طاهر محمد معاطي السدد  2/1/2019

جنديس ويءرياً ايءميا اكبير اعتبياراً ميش  50% او 7بكلدة ط  ااسنان  يافز التمديز العلميي بنسيبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

 

53 
فني صدانة وتشغدل ثالير بالدرجية الثالثية الندية  –نح السدد/ ياسر سمدر عبد العزيز عبد المجدد م 2/1/2019

جنديييس ويييءرياً ايءميييا اكبييير اعتبييياراً ميييش  50% او 7بكلدييية العليييمم  يييافز التمديييز العلميييي بنسيييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018

54 
طبد  ثالر بالش من الطبدة  –هبة ماهر محمد الزكي دة/ تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسد 2/1/2019

 . 30/11/2019 تى  1/12/2018لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

55 
دصايايي وي من  –رانديا السيدد عبيد المهياب سيلدمان تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسيددة/  2/1/2019

 تيى  8/9/2018رة لمدة عام اعتباراً مش طالب ثالر بمركز رعاية وتنمدة الطفملة لرعاية ااس
17/9/2019 . 



56 
طبدي  بشيرح او   –مني محميمد محميد ابيم العدنيدش تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/  2/1/2019

 . 1/11/2019 تى  2/11/2018بمستشفي الطلبة لرعاية ااسرة لمدة عام اعتباراً مش 

57 
فنييي  –عبييد العييا  عطديية عبييد القييمح ون مرتيي  للسييددة/ سييحر كاميل تجدييد ااجييالة ال اصيية بييد 2/1/2019

تمريض رابل بم دة العيالا بياجر بمستشيفي الطلبية لرعايية الطفيل لميدة سيتة دويءر اعتبياراً ميش 
 . 7/6/2019 تى  8/12/2018

58 
دير ادارة مي –محم الجزادا  التالدة والماقعة علي السدد ااستانا/ محمد عبيد الفتياح  سيش عميارة  2/1/2019

 قانمندة بالش من القانمندة .

59 

نقل تمميل وظدفة مءندس ثالر بالدرجة الثالثة مش ممالنة جامعة المنايمرة اليي ممانية مركيز  - 2/1/2019
 . 2018/2019امراة الكلي والمسالا البملدة للعام المالي 

ءربدة ثالير بالدرجية مءندس اتااا  والكتروندا  ك –نقل السدد/ عالد عرفة عبده سدد د مد  -

 . 23/12/2018الثالثة للعمل بمركز امراة الكلي والمسالا البملدة اعتباراً مش 

60 
دصايايي  –منح مكافأة المساهمة في نفقا  اعداد رسالة الماجستدر للسدد/ د مد  سش علي محميد  3/1/2019

 جندس ا لدر . 450 اصة عالقا  عامة ثان بالدرجة الثاندة بمركز اللغة اانجلدزية لالراة ال

61 
كاتي  وي من اداريية ثالير بالدرجية الثالثية بكلدية  –تجدييد نيدب السيدد/ د ميد السيدد عيمة محميد  3/1/2019

التربديية النمعديية بالمناييمرة للعمييل بمديرييية التربديية والتعلييدم بالدقءلديية للعييام الثاليير اعتبيياراً مييش 

1/2/2019 . 

62 
فني صدانة وتشغدل رابل بالدرجة الرابعية بكلدية  –راا السدد عمة محمد تجديد ندب السددة/ افت 3/1/2019

التربدة النمعدة بالمنامرة فرع مندة النار للعمل بمديرية التربدة والتعلدم للعيام الثالير اعتبياراً 
 . 1/1/2019مش 

63 
  بالدرجية دصايايي وي من اداريية او –تجديد نيدب السيدد/ د ميد محميد محميد عليي عبيد العياطي  3/1/2019

لحييدش  20/1/2019ااولييي بعمييل مييدير ادارة الحسييابا  والممالنيية بكلديية الاييددلة اعتبيياراً مييش 
 ااعالن والتعددش .

64 
فني صدانة وتشغدل رابيل بالدرجية الرابعية بفنيدق الجامعية  –منح السدد/ رضا فاروق بدر جمعة  3/1/2019

لحاملس  23/12/2018يءما اكبر اعتباراً مش جندس وءرياً ا 50% او 7 افز التمدز العلمي بنسبة 
 علي المؤهل ااعلي .

65 
مشرف تغذيية ثالير بالدرجية الثالثية بفنيدق الجامعية  يافز  –منح السدد/ ديمش محمد م تار مءدح  3/1/2019

لحاملس علي  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7التمدز العلمي بنسبة 
 ي .المؤهل ااعل

 

66 
فني سباكة صحدة ثالر بالدرجة الثالثة  افز التمديز  –منح السدد/ د مد جما  محمد اامام محل   3/1/2019

لحاييملس علييي  23/12/2018جندييس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً مييش  50% او 7العلمييي بنسييبة 
 المؤهل ااعلي .

67 
دانة وتشيغدل ثيان بالدرجية الثاندية  ييافز فنيي صي –مينح السيدد/  ميدح مايطفي النحياس محميمد  3/1/2019

لحاملس علي  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7التمدز العلمي بنسبة 
 المؤهل ااعلي .

68 
فني صدانة وتشغدل ثالر بالدرجة الثالثة بفنيدق  –منح السدد/ جما  ممدوح عبد الحافظ ماطفي  3/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7العلمي بنسبة  الجامعة  افز التمدز
 لحاملس علي المؤهل ااعلي .

69 
 –اجالة مرضدة للسددة/ دماني ابم بكر رج  علي  10/12/2018 تى  28/11اعتماد المدة مش  3/1/2019

 فني تمريض ثالر بم دة العالا باجر بمستشفي الطلبة .

70 
لاة كييل مييش السيادة المييذكمريش برعاييية الشيباب بالجامعيية بييالجزاد الممضيح قييريش كييل ميينءم مجيا 3/1/2019

انقطاعءم عش العمل بدون انن او عذر قانمني وكيذلا عيدم   يمرهم جلسيا  التحقديس المقيررة 
 دفراد . 9وعددهم 

71 

 مجالاة كل مش : 3/1/2019

لحرم الجيامعي سيابقاً و الدياً بيا معياون صدمية بفنيدق الجامعية –السدد/ محمد سيرور رجي  محميد 
صدمية ومشيرف ليرف معياون  –السدد/ محميد محميمد عبيد العليدم محميمد ب ام يمم مش راتبس ، 

 بفندق الجامعة ب ام يمم مش راتبس .

72 
فنيي تميريض رابيل بمستشيفي الطلبية اجيالة صاصية  –منح السددة/ ناهد  مدح ماطفي عابيديش  3/1/2019

 . 9/2/2019 تى  10/11/2018لمدة ثالثة دوءر اعتباراً مش  بدون مرت  لرعاية الطفل

73 
 زمشيرف دميش رابيل بكلدية السيدا ة والفنيادق  ياف –منح السدد/ وريم صالح كامل عبد اليرالق  3/1/2019

نالييراً  23/12/2018جندييس وييءرياً ديءمييا اكبيير اعتبيياراً مييش  50% او 7التمدييز العلمييي بنسييبة 
 لحاملس علي المؤهل ااعلي .

74 
دصاياح نشيياط رياضييي ثالير بالدرجيية الثالثيية  –مينح السييدد/ محمييد مايطفي عبييد ا البسييدمني  3/1/2019

جندييس وييءرياً ديءمييا اكبيير اعتبيياراً مييش  50% او 7برعاييية الشييباب  ييافز التمدييز العلمييي بنسييبة 
 نالراً لحاملس علي المؤهل ااعلي . 23/12/2018



75 
صيددلي ثالير بالشي من  –دون مرت  للسيددة/ رانديا دويرف محميد سيميلم تجديد ااجالة ال اصة ب 3/1/2019

 . 31/1/2020 تى  1/2/2019الطبدة لمرافقة الزوا بانجلترا لمدة عام اعتباراً مش 

76 
فنيي  داكية ثالير بالشي من ااداريية اجيالة صاصية بيدون  –منح السددة/ ماجدة  لمي عبيد ال يالس  6/1/2019

 . 15/4/2019 تى  16/12/2018اربعة دوءر اعتباراً مش مرت  لرعاية الطفل لمدة 

77 
فني تمريض رابل  –نمرهان دنمر بدير صلدل تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/  6/1/2019

 . 14/12/2019 تى  15/12/2018بالش من الطبدة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

78 
نجيار ممتيال بالشي من  –محميمد ا ميد السيدد ابمسيدم مرت  للسيدد/  تجديد ااجالة ال اصة بدون 6/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2019الءندسدة للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

79 
دصاييايي نشيياط  –دمييل يييمنس ييمنس عبييد المجدييد تجدييد ااجييالة ال اصيية بييدون مرتي  للسييددة/  6/1/2019

س ودعم ات ان القرار لمرافقة اليزوا بالسيعمدية لميدة عيام اجتماعي او  بمركز المعلمما  والتمثد
 . 14/12/2019 تى  15/12/2018اعتباراً مش 

 

80 
دصاايي مكتبا  وثيايس  –محمد السدد السبدعي ومس تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد/  6/1/2019

 . 27/12/2019  تى 28/12/2018ثالر بالمكتبا  للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

81 
فني تمريض ثالير بمستشيفي الطلبية اجيالة صاصية  –منح السددة/ فاطمة ناجح السدد رج  وردة  6/1/2019

 . 30/4/2019 تى  1/11/2018بدون مرت  لرعاية الطفل لمدة ستة دوءر اعتباراً مش 

82 
بدرجية ميدير عيام بمركيز  كبدير دصايايددش وي من تعليدم –منح السددة/ دمل مسعد فراا المهديدح  6/1/2019

المعلمما  والتمثدس ودعم ات ان القرار اجالة صاصة بدون مرت  لرعاية الطفيل لميدة سيتة دويءر 
 . 1/6/2019 تى  2/12/2018اعتباراً مش 

83 
طبد  بشرح ثالر بمستشيفي الطلبية اجيالة  –منح السددة/ ودماد عبد المنعم عباس  سش الجاكي  6/1/2019

 . 14/12/2019 تى  15/12/2018رعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش صاصة بدون مرت  ل

84 
دصايايي دميش ثالير بيأمش الجامعية اجيالة صاصية بيدون  –منح السدد/ دورف الشحا  رج  البنا  6/1/2019

 . 14/12/2019 تى  5/12/2018مرت  للبحر عش عمل بال ارا لمدة عام اعتباراً مش 

85 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسددة/  19/2/2019 تى  20/12/2018 ا تساب المدة مش 6/1/2019

 كات  و من مالدة او  بالممالنة والحسابا  بالجامعة . –ساوح فراا د مد فراا 

86 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسددة/  19/2/2019 تى  21/12/2018ا تساب المدة مش  6/1/2019

 ات  و من مالدة او  بالممالنة والحسابا  بالجامعة .ك –سلمح فراا ا مد فراا 

87 
دجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسيدد/  13/1/2019 تى  14/12/2018ا تساب المدة مش  6/1/2019

 سمكرح ثالر الحركة والنقل . –عبد الرالق عبد الحلدم عبد الرالق بشار 

88 
اجالة مرضدة للسددة/ عال ماطفي عبده جعفير  31/12/20118 تى  20/12اعتماد المدة مش  6/1/2019

 دصاايي و من مالدة ثان بالممالنة والحسابا  مل ا تسابءا اجالة مرضدة باجر كامل . –

89 
كات  و من ادارية ثالر بكلدية السيدا ة والفنيادق  يافز  –منح السددة/ عزة محمد رواد ماطفي  6/1/2019

نالييراً  23/12/2018وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً مييش جندييس  50% او 7التمدييز العلمييي بنسييبة 
 لحاملءا علي المؤهل ااعلي .

90 
فنيي وروية ثالير بالدرجية الثالثية بالشي من  –مينح السيدد/ طيارق عبيد التيماب منايمر عليي ييس  6/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7الءندسدة  افز التمدز العلمي بنسبة 
 نالراً لحاملءا علي المؤهل ااعلي .

91 
مشييرف تغذيية رابيل بالدرجية الرابعية بكلدية السييدا ة  –مينح السيدد/ رضيا العراقيي سيعد  سياندش  6/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7والفنادق  افز التمدز العلمي بنسبة 
 نالراً لحاملءا علي المؤهل ااعلي .

92 
فنيي ديكيمر ثالير بالدرجية الثالثية بفنييدق  –مينح السيددة/ ناهيد الطنطياوح ا ميد السيدد الطنطيياوح  6/1/2019

 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7الجامعة  افز التمدز العلمي بنسبة 
 نالراً لحاملءا علي المؤهل ااعلي .

93 
ناليراً  23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبير اعتبياراً ميش  50% او 7 افز التمدز العلمي بنسبة  6/1/2019

 لحاملءا علي المؤهل ااعلي .

94 
صدانة وتشيغدل ثالير بالدرجية الثالثية  يافز التمديز  –منح السدد/ محمد عبد الرالق العزب  سش  6/1/2019

راً لحاملءا علي نال 23/12/2018جندس وءرياً ايءما اكبر اعتباراً مش  50% او 7العلمي بنسبة 
 المؤهل ااعلي .

95 
كاتي  وي من اداريية ثالير بالدرجية الثالثية  –منح السدد/ محفمظ عبيد الميملي ابيراهدم عبيد الغنيي  6/1/2019

جنديس وييءرياً ايءمييا اكبيير اعتبيياراً مييش  50% او 7بالشي من القانمنديية  ييافز التمدييز العلمييي بنسييبة 

 علي .نالراً لحاملءا علي المؤهل اا 23/12/2018

96 
دصاايي تدري  ثيان بالمكتبيا  اجيالة دراسيدة لميدة عيام  –منح السدد/ د مد عبد ا علي  سدش  6/1/2019

 . 31/12/2018باجر لدراسة الدكتمراه مش كلدة ابداب جامعة  لمان اعتباراً مش 

97 
دصاايي وي من  –الغندمي استمرار الترصدب بالقدام بالعمل جزد مش المق/ للسدد/ د مد ابراهدم  6/1/2019

اداريية ثالير بالدرجية الثالثية بمركيز اللغية اانجلدزيية لاليراة ال اصية لميدة عيام اعتبياراً ميش 



 % مش ااجر .65مقابل 1/1/2019

98 
مءنيدس ثالير بالدرجية الثالثية بكلدية التربدية  –انءاد صدمة السدد/ هشام عبد الر مش عبد المطل   6/1/2019

 تاريخ انقطاعس عش العمل . 7/7/2017اعتباراً مش 

99 
 – سييام ف ييل العييزب العييزب ميينح مكافييأة المسيياهمة فييي نفقييا  اعييداد رسييالة الييدكتمراه للسييدد/  6/1/2019

 جندس ا لدر . 750دصاايي معمل ثالر بالدرجة الثالثة الت اادة بكلدة الط  وقدرها 

100 
 –رويا رلق عبيد العيا  عبيد ربيس  اليدكتمراه للسيددة/منح مكافأة المساهمة في نفقا  اعداد رسالة  6/1/2019

دصاايي نشاط ثقافي وفني ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة التربدة النمعدية فيرع مندية الناير وقيدرها 
 جندس ا لدر . 750

101 
دصاايي تيدري  ثالير بالدرجية الثالثية بمركيز  –دعاد سامي  سش  سش يس تجديد ندب السددة/  6/1/2019

 . 21/1/2019لي والمسالا البملدة للعمل بش من العاملدش لمدة عام ثان اعتباراً مش دمراة الك

102 
دصايايي وي من مالدية ثالير بالدرجية الثالثيية  –وجديس محميد فيؤاد عبيد الحمديد تجدييد نيدب السيدد/  6/1/2019

تبياراً ميش بالتأمدش والمعاوا  للعمل بالمجلس القممي للاحة النفسيدة بالدقءلدية لميدة عيام ثالير اع
23/12/2018 . 

103 
محام ممتال بالدرجة الثاندة بالش من القانمندية للعميل  –دمل  سش عدسي ا مد  تجديد ندب السددة/ 6/1/2019

 . 1/1/2019بجامعة الزقاليس لمدة عام ثالر اعتباراً مش 

104 
كامل للسددة/ دمدرة  اجالة مرضدة استثنايدة باجر 31/12/2018 تى  23/12ا تساب المدة مش  6/1/2019

 مانة مجلس الجامعة .أدصاايي و من ادارية ثالر ب –محممد محمد دبمستد/ 

105 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسيدد/  11/1/2019 تى  22/12/2018ا تساب المدة مش  6/1/2019

 معاون صدمة ممتال بالحدايس . – امد عبد المقامد محممد 

106 
اجالة مرضيدة اسيتثنايدة بياجر كاميل للسيدد/  29/1/2019 تى  1/12/2018لمدة مش ا تساب ا 6/1/2019

 دصاايي و من طالب ثان بأمانة مجلس الجامعة . –محمد ابراهدم تمفدس الدي  

107 
مشرف لراعي ثالر بالحدايس ب ام  –مجالاة السدد/ دورف عبد المقامد عبد المقامد قدوس  6/1/2019

 مقدعس في بامة ااناراف .يممان مش راتبس لعدم ت

108 
فني صدانة وتشغدل ثالر بالقرية ااولدمبدة برعايية  –مجالاة السدد/ محممد راضي عبد المطل   6/1/2019

 الشباب باانذار انارافس بدون انن قبل مماعدد ااناراف .

109 
ر بالمشيتريا  والم يالن  كاتي  وي من اداريية ثالي –مجالاة السدد/ ايءي  يحيي دبيم العنيدش كاميل  6/1/2019

 ب ام يمم مش راتبس انقطاعس عش العمل بدون انن .

110 
اجالة مرضدة استثنايدة بأجر كامل للسددة/  20/1/2019 تى  22/12/2018ا تساب المدة مش  6/1/2019

 فني تمريض ثالر بمستشفي الطلبة بالجامعة . –هبة عاد  علي رم ان طس 

111 
مييارس  –فبرايير  –رد ال يزايش بم يدا  الجامعيية الم تلفية صيال  دويءر ) ينياير تشيكدل لجيان جي 6/1/2019

2019 . ) 

112 
طبدي  بدطيرح ثالير بالدرجية الثالثية بكلدية الطي   –منح السددة/ سيارة عبيد السيتار محميد ويلبي  8/1/2019

جنديييس ويييءرياً ديءميييا اكبييير اعتبييياراً ميييش  100% دو 7البدطيييرح  يييافز التمديييز العلميييي بنسيييبة 
 نالراً لحاملءا علي الماجستدر . 23/12/2018

113 
مشرف لراعي ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة الط  البدطرح  –منح السددة/ دالدا محمد  مزة يمسم  8/1/2019

ناليراً  23/12/2018جندس وءرياً ديءما اكبير اعتبياراً ميش  50% دو 7 افز التمدز العلمي بنسبة 
 لحاملءا علي المؤهل ااعلي .

114 
سيايس ممتيال بالدرجية الثاندية بالشي من الءندسيدة  يافز  –منح السدد/ محمد روياد ابيراهدم مشيالي  8/1/2019

نالييراً  23/12/2018جندييس وييءرياً ديءمييا اكبيير اعتبيياراً مييش  25% دو 7التمدييز العلمييي بنسييبة 

 علي المؤهل ااعلي . لحاملءا

115 
كبدر دصاايددش و من تعلدم بدرجة ميدير  –الءلباوح تكلدم السددة/ فاطمة ماطفي الشدخ فءمي  9/1/2019

ولحيدش  3/11/2018عام بتسددر دعما  ادارة الجمالة وال دمة العامة برعاية الشباب اعتباراً مش 
 ااعالن عش نا  المظدفة .

116 
الطلبة  فني وروة ثالر بالدرة الثالثة بمستشفي –ندب السددة/ رضا السدد عبد السالم عبد المعطي  9/1/2019

 . 1/1/2019للعمل بكلدة التربدة النمعدة بالمنامرة لمدة عام او  اعتباراً مش 

117 
دصاايي نشاط اجتماعي ور ال  ثالير بالدرجية الثالثية  –ندب السدد/ رامي  سني  مزة صقر  9/1/2019

 . 1/1/2019بكلدة ابداب للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالدقءلدة لمدة عام اعتباراً مش 

118 
صيددلي ثالير بالدرجية الثالثية بمركيز جرا ية  –ندب الادداندة/ يسرا عاد  ا ميد محميد كاميل  9/1/2019

 . 1/1/2019الجءال الء مي للعمل بالش من الطبدة لمدة عام او  اعتباراً مش 

119 
الطيمار   دصاايي معمل او  بالدرجة ااولي بمستشفي –عمة جعفر ندب السددة/ لبني عز   9/1/2019

 . 1/1/2019للعمل بالش من الطبدة لمدة عام او  اعتباراً مش 

120 
فني معمل ثالير بالدرجية الثالثية بمديريية الشي من  –انءاد ندب السددة/ سارة فاروق يمسم ا مد  9/1/2019

 . 1/1/2019الاحدة بالدقءلدة وعمدتءا الي جءة عملءا ااصلدة بكلدة التمريض اعتباراً مش 



121 
فني تميريض رابيل بالدرجية الرابعية ميش الشي من الطبدية  –الحاق السددة/ ياسمدش الشحا  صابر  9/1/2019

 . 26/11/2018للعمل بم دة العالا باجر بمستشفي الطلبة اعتباراً مش 

122 
دصايايي وي من اداريية ثياني بالدرجية الثاندية بكلدية  –منح السددة/ ايناس د مد عبد اللطدم د مد  9/1/2019

جنديييس ويييءرياً دلدءميييا اكبييير اعتبييياراً ميييش  100% او 7الحقيييمق  يييافز التمديييز العلميييي بنسيييبة 
23/12/2018 . 

123 
دصاايي مراقبة م زون سلعي ثالر بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السددة/ هند محمد صالح  سدش  10/1/2019

 1/1/2019اعتباراً مش  بمستشفي ااطفا  الجامعي للعمل بمكت  دمدش عام الجامعة لمدة عام ثان
. 

124 
طبدي  بشيرح ثالير  –تجدييد اججيالة الدراسيدة الممنم ية للطبدبية/ صيفا اليمرداني السيدد يمسيم  10/1/2019

اسييتكما  دراسيية  13/11/2018بالشيي من الطبديية بييدون مرتيي  لمييدة عييام ثاليير اعتبيياراً مييش 

 الماجستدر بكلدة الط  .

125 
اجالة مرضدة استثنايدة بيأجر كاميل للسيددة/  24/1/2019 تى  24/1/2018ا تساب المدة مش  10/1/2019

 كات  و من ادارية او  بمركز رعاية وتنمدة الطفملة . –لبني محمد اسماعدل السدد 

126 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسيدد/  31/1/2019 تى  30/12/2018ا تساب المدة مش  10/1/2019

 دانة وتشغدل ثالر بالحركة والنقل .فني ص –رضا علي علي عبددو 

127 
مشرف دمش رابل بأمش الجامعة ب ام ييمم  –مجالاة السدد/ د مد محمد عبد الشافي نار ممسي  10/1/2019

 مش راتبس اعتدايس علي دصر بال رب .

128 
ش كيل مينءم مجالاة كل مش السادة المذكمريش بعد برعاية الشباب بالجامعة بيالجزاد الممضيح قيري 10/1/2019

 فرد . 14ونلا انقطاعءم عش العمل بدون انن او عذر قانمني وعددهم 

129 
فنيي صيدانة وتشيغدل  –ا تساب ايام اامتحانيا  الفعلدية للسيددة/ ا سيان الدسيمقي عليي الدسيمقي  13/1/2019

 ثالر بالممالنة والحسابا  اجالة باجر كامل .

130 
معيياون صدميية بالشيي من  –علديية للسييدد/ علييي فاضييل علييي ماييطفي ا تسيياب ايييام اامتحانييا  الف 13/1/2019

 اادارية اجالة باجر كامل .

131 
اجيالة مرضيدة للسيدد/ ابيراهدم عبيد الحمديد رجي   24/12/2018 تى  18/12اعتماد المدة مش  13/1/2019

فني صدانة وتشغدل ثالر بالشي من ااداريية ميل ا تسيابءا اجيالة مرضيدة بياجر  –عبده عافمر 
 مل .كا

132 
اجييالة مرضييدة للسييدد/ محمييد  مييدح عبييد  16/1/2019 تييى  31/12/2018اعتميياد المييدة مييش  13/1/2019

معاون صدمة ثان بالحرم الجامعي بالش من اادارية مل ا تسابءا اجالاة مرضيدة  –المجدد الجمل 
 باجر كامل .

133 
استثنايدة باجر كامل للسددة/ سءدر  اجالة مرضدة 31/12/2018 تى  18/12ا تساب المدة مش  13/1/2019

 معاون صدمة ممتال بالش من الطبدة . –السعدد علي قابدل 

134 
مشرف دمش رابل بيأمش الجامعية ب ايم ثالثية  –مجالاة السدد/ ماطفي عبد اللطدم محمد عبده  13/1/2019

 ايام مش راتبس انقطاعس عش العمل .

135 

فنيي  داكية ثالير برعايية الشيباب سيابقاً و الدياً بكلدية  –محميد عمير  مجالاة السددة/ سالي فكيرح 13/1/2019

 ابداب باانذار انقطاعءا عش العمل بدون انن او مبرر قانمني .
ومجالاة كل مش السادة المذكمريش برعاية الشباب انقطاعءم عش العمل بيدون مبيرر وهيم دسيامة 

 عزمي، ددهم محمد ، محمد كما  ....... الخ 

136 
دصاايي دمش ثالير بيأمش الجامعية ب ايم ثالثية اييام  –مجالاة السدد/ محمد ماهر سلطان سلطان  13/1/2019

 مل ا تسابءا اجالة مرضدة . 8/8/2018 تى  24/7مش راتبس انقطاعس عش العمل الفترة مش 

137 
الير بالدرجية مءنيدس انتياا لراعيي ث –استمرار الحياق السيددة/ هياجر السيدد ا ميد عليي دوييدار  13/1/2019

 الثالثة مش كلدة الاددلة للعمل بم دة المدكروسكمب االكتروني .

138 
دصاايي تمريض ثان بالدرجة الثاندة بالشي من  –تجديد ندب السددة/ سمر عبد الحكم محمد  سش  13/1/2019

 . 28/11/2018الطبدة للعمل بجامعة دمداط لمدة عام ثالر اعتباراً مش 

139 
دصايايي وي من  –رار الترصدب بالقدام بالعمل جزد مش المق/ للسددة/ ياسمدش محميد ا ميد استم 13/1/2019

% 65مقابيل  29/1/2019مالدة ثان بالدرجة الثاندة بامانة مجلس الجامعة لمدة عام اعتبياراً ميش 
 مش ااجر .

140 
الثالثية بمستشيفي  دصايايي  اسيبا  آلدية ثالير بالدرجية –ندب اسددة/ مني نالمي نبديس رم يان  13/1/2019

 . 1/1/2019المنامرة للعمل بالمشروعا  البد دة لمدة عام او  اعتباراً مش 

141 
كات  و من ادارية ثالر بالدرجة الثالثية بمركيز تقندية  –انسحاب السدد/ كامل مجدح كامل محمد  13/1/2019

 ااتااا  والمعلمما  مش مشروع عالا العاملدش واسرهم .

142 
كبدر دصاايددش و من مالدة بدرجة مدير عيام بعميل  –تجديد قدام السدد/ محمد محمد يس سلدمان  13/1/2019

ولحييدش ااعييالن عييش نا   15/1/2019مييدير ادارة اسييكان دع يياد هد يية التييدريس اعتبيياراً مييش 
 المظدفة .



143 
اب العلميي للعميل فني صيدانة وتشيغدل ثالير بمركيز الحسي –عمدة السدد/ د مد علي فريد البدرح  13/1/2019

 وبعد قطل اجالتس ال اصة للبحر عش عمل بال ارا . 31/12/2018اعتباراً مش 

144 
طبييام مسيياعد بفنييدق الجامعيية للعمييل اعتبيياراً مييش  –عييمدة السييدد/ تمفدييس السييدد تمفدييس الييملان  13/1/2019

1/1/2019 . 

145 
بشرح ثالر بمستشفي الطلبة للعميل اعتبياراً طبد   –عمدة السددة/ مروة ابراهدم تالسدد ال طابي  13/1/2019

 عق  انتءاد اجالاتءا ال اصة لرعاية الطفل . 1/1/2019مش 

146 
فني تمريض رابل بمستشفي الطلبة للعمل اعتبياراً  –عمدة السددة/ دسماد محمد عبد ال الس محمد  13/1/2019

 ل .عق  انتءاد اجالاتءا ال اصة بدون مرت  لرعاية الطف 1/1/2019مش 

147 
طبدي  بشيرح ثيان بالشي من الطبدية للعميل اعتبياراً ميش  –عمدة السدد/ محميد محميد محميد  يرال  13/1/2019

 بعد قطل اجالتس ال اصة بدون مرت  لمرافقة الزوجة . 31/12/2018

148 
دصاييايي ويي من مالديية ثييان بمركييز تقنديية  –ميينح السييدد/ د مييد محمييد نبدييل سييعد محمييد وييعبان  13/1/2019

ايياا  والمعلممييا  اجييالة صاصيية بييدون مرتيي  للعمييل بالييداصل لمييدة عييام او  اعتبيياراً مييش اات
 . 21/7/2019 تى  22/7/2018

149 
دصاايي و من مالدة ثان بالتمجدس المالي واادارح  –عمدة السددة/ هند مسعد علي ابراهدم لوا   13/1/2019

 . 1/1/2019للعمل اعتباراً مش 

150 
 –اجالة مرضدة للسيدد/ طيس  سيدش علديمه علديمه  8/1/2019 تى  9/12/2018المدة م  اعتماد 13/1/2019

 دصاايي و من ادارية ثالر بالش من الءندسدة مل ا تسابءا اجالة مرضدة باجر كامل .

151 
دصاايي تطبدس نالم ولمايح وظدفدة ثان بالسكرتارية  –عمدة السددة/ ر اب محممد محمد العزب  13/1/2019

 . 3/1/2019ظا  بالش من اادارية للعمل اعتباراً مش والمحفم

152 
معياون صدمية ثيان بالشي من ااداريية للعيل اعتبياراً مييش  –عيمدة السيددة/ سيءام راويد محميد راويد  13/1/2019

 عق  انتءاد دجالاتءا ال اصة بدون مرت  لرعاية ااسرة . 1/1/2019

153 
دصايايي معميل او  بالدرجية ااوليي بكلدية  –حميد الميمافي تجديد نيدب السيددة/ رضيمح السيدد م 14/1/2019

الطيي  للعمييل بمديرييية الشيي من الاييحدة بمحافاليية جنييمب سييدناد لمييدة عييام ثاليير اعتبيياراً مييش 
4/2/2019 . 

154 
مءندس انتياا  ديماني او  بالدرجية ااوليي بكلدية  –تجديد ندب السددة/ نجمح عبد المنعم  ممدة  14/1/2019

 . 18/12/2018مركز البحمث والتجارب الزراعدة لمدة عام ثالر اعتباراً مش الزراعة للعمل ب

155 
كبدر دصاايددش تمريض بدرجة مدير عام مش  –الغاد ندب السددة/ هدح ا مد ابراهدم عبد الباسط  14/1/2019

العمل بمديرية الش من الاحدة بالغربدة وعمدتءا لجءية عملءيا ااصيلي بالمعءيد الفنيي للتميريض 
 . 1/1/2019عتباراً مش ا

156 
فنيي معميل رابيل بالدرجية الرابعية بكلدية  –تجديد ندب السددة/ الطاهرة رفع/ عبيد السيمدل صلديل  14/1/2019

 . 2/2/2019الط  البدطرح للعمل بمديرية الش من الاحدة بالدقءلدة للعام الثالر اعتباراً مش 

157 
للعمل قايداً لمكت  ااتاا  العسيكرح بيداً ميش  –دل ابم العطا الحاق السدد العمدد/ ياسر كاظم صل 14/1/2019

 . 1/1/2019السدد العمدد/ محمد السعدد عمة اعتباراً مش 

158 
فنيي تمييريض ثالير بالدرجية الثالثيية  –تجدييد نيدب السيددة/ رضييا الشيربدني الشيربدني سييدد ا ميد  14/1/2019

 . 1/2/2019للعام الثالر اعتباراً مش بمستشفي الباطنة الت ااي للعمل بكلدة ط  ااسنان 

159 
فني ديكمر ثالر بالدرجة الثالثة بالمشيتريا   –تجديد ندب السددة/ روا ا مد محمد محمد عمران  14/1/2019

 . 1/3/2019والم الن للعمل بمديرية التربدة والتعلدم بالدقءلدة للعام الثالر اعتباراً مش 

160 
فنييي تمييريض وصييحة عاميية ثييان بالدرجيية الثانديية  –كييرح محمييمد عايير نييدب السييددة/ روة ف 14/1/2019

بمستشفي الطلبة للعمل بمركز عالد ااورام بمد/ لمر اابل جمانة اتلمراكز الطبدة المت ااة 
 . 1/1/2019لمدة عام او  اعتباراً مش 

 



 

161 
اصايايي تطبديس  –العيزب  الترصدب بالقدام بالعمل جزد مش المق/ للسددة/ ر اب محممد محمد 15/1/2019

مقابل  3/1/2019نالم ولمايح وظدفدة ثان بالدرجة الثاندة بالش من اادارية لمدة عام اعتباراً مش 
 % مش ااجر .65

162 
فنيي وروية او   –الغاد الترصدب بالقدام بالعميل جيزد ميش المقي/ للسيدد/ محميمد منايمر البيال  15/1/2019

 . 10/1/2019النقل وعمدتس للعمل كل المق/ اعتباراً مش بالدرجة ااولي الفندة بالحركة و

163 
فنيي صيدانة اجءيزة طبدية رابيل بالدرجية الرابعية  –اوتراك السيدد/ ابيراهدم محميد ابيراهدم محميد  15/1/2019

 بمستشفي الطلبة في مشروع عالا العاملدش واسرهم .

164 
بالدرجة السادسة بالش من اادارية بالجامعية  معاون صدمة –اوتراك السد/ محممد ماطفي البال  15/1/2019

 في مشروع عالا العاملدش واسرهم .

165 15/1/2019 
دصاايي تطبدس نالم وليمايح وظدفدية  –قبم  التاللم المقدم مش السدد/ ابرايءم ممسي السدد ممسي 

اد وااكتفييوييكالً . 28/6/2018بتيياريخ  1525ثاليير بالشيي من القانمنديية طعنيياً علييي القييرار رقييم 
 باسترعاد نالره لعدم تكرار اامر مستقبالً .

166 
طبدي  بشيرح ثالير  –تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد/ ابيراهدم رويدح ا ميد الشيمرح  15/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2019بالش من الطبدة للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

167 
اجالة مرضدة للسددة/ كامدلدا مايطفي عبيد  24/1/2019 تى  24/12/2018اعتماد المدة مش  15/1/2019

كات  و من ادارية او  بالش من الءندسيدة ميل ا تسيابءا اجيالة مرضيدة بياجر  –المهاب فر ا  
 كامل .

168 
فنيي تمييريض ثالير بمستشييفي الطلبية للعمييل  –عيمدة السييددة/ هبية محمييد عبيد الفتيياح محميد رصييا  15/1/2019

 . 1/1/2019اعتباراً مش 

169 
دصايايي  –سيلمي دسيامة صاليد محميمد  سيش ليانم  تجديد ااجيالة ال اصية بيدون مرتي  للسيددة/ 15/1/2019

معمل ثالر بم دة المدكروسكمب االكتروني بالجامعة لرعاية الطفل لممدة ستة دوءر اعتباراً مش 
 . 30/6/2019 تى  1/1

170 
طبد  بشرح ثالر بمستشفي  –بسمة عاد  نبدس محمد  لسددة/تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  ل 15/1/2019

 تيى  12/12/2018الطلبة لمرافقة الزوا بدولة اامارا  العربدة المتحدة لمدة عام اعتبياراً ميش 
11/12/2019 . 

171 
دصايايي وي من عياملدش  –د مد محمد محميد  يماش  تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ 15/1/2019

ز دار ال دافة والمؤتمرا  للعمل بدولة اامارا  العربدة المتحدة لمدة عام اعتبياراً ميش ثان بمرك
 . 17/10/2019 تى  18/10/2018

172 
سيايس ثيان بالمشيتدرا   –سامي محميمد السيدد محميد  تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ 15/1/2019

 . 14/12/2019 تى  15/12/2018والم الن للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

173 
فني صيدانة وتشيغدل ثالير بالشي من الءندسيدة للعميل  –عمدة السدد/ د مد  سش محمد السدد  سش  15/1/2019

 للعمل بالسعمدية . 6/1/2019اعتباراً مش 

174 
يض رابل فني تمر –فاطمة د مد السدد السدد منامر  تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ 15/1/2019

 . 24/6/2018 تى  25/12/2018بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة دوءر اعتباراً مش 

175 
طبد  بشرح ثالر  –دالدا سمدر د مد محمد دبم النمر  تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ 15/1/2019

 . 2/10/2019 تى  3/10/2018بالش من الطبدة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

 

176 
دصاايي و من مالدة  –باسم محمد سمدر بركا  داود  /ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددتجديد  15/1/2019

 .  31/12/2019 تى  1/1ثالر بالممالنة والحسابا  للعمل بدولة الكمي/ اعتباراً مش 

177 
طبد  بشرح ثان  –ن محمد اسالم محمد نعما /ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد تجديد 15/1/2019

 . 30/12/2019 تى  31/12/2018بمستشفي الطلبة للعمل بالكمي/ لمدة عام اعتباراً مش 

178 
مءندس اتاياا  والكترونديا  كءربدية ثالير  –منح السدد/ ماطفي عبد الفتاح ا مد الطنطاوح  15/1/2019

ل باليداصل لميدة عييام او  بمركيز تقندية ااتاياا  والمعلمميا  اجيالة صاصيية بيدون مرتي  للعمي
 . 30/11/2019 تى  1/12/2018اعتباراً مش 

179 
دصايايي دميش ثالير بيأمش الجامعية اجيالة صاصية بيدون  –منح السدد/ محمد ماهر سلطان سلطان  15/1/2019

 . 30/11/2019 تى  1/12/2018مرت  للبحر عش عمل بال ارا لمدة عام اعتباراً مش 

180 
دصاايي تطبديس ناليم وليمايح وظدفدية ثيان  –محمد السدد محمد عبد الر مش الشءاوح  منح السدد/ 15/1/2019

جندس ايءما اكبر اعتباراً  200% او 7بالدرجة الثاندة بالتنالدم واادارة  افز التمدز العلمي بنسبة 
 نالراً لحاملس علي الدكتمراه في الحقمق . 23/12/2018مش 

181 
 مجالة كل مش : 15/1/2019

 معاون صدمة ممتال بكلدة ابداب ب ام يمم مش راتبس . –رضا ا مد محمد عبد اللطدم السدد/ 

 مشرف دمش رابل بكلدة ابداب ب ام يمم مش راتبس . –السدد/ محمد عمة  سدش جاد 



182 
دصاايي ا ااد  –دكرم السعدد ماطفي السعدوني تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد/  16/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2019دة ثالر بالجامعة للعمل بالسعمدية اعتباراً مش و اسبا  آل

183 
طبدي  بشييرح ثاليير  –ر يياب  لميي يييس عييمة  /ةتجدييد ااجييالة ال اصية بييدون مرتيي  للسيدد 16/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2019بالش من الطبدة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

184 
فنيي كءربياد ثيان  –صالح الديش  سيدش محميد صشيان اجالة ال اصة بدون مرت  للسدد/ تجديد ا 16/1/2019

 . 27/12/2018 تى  1/11/2018بالش من الءندسدة لرعاية ااسرة اعتباراً مش 

185 
دصايايي وي من مالدية  –سيارة عياد  رم يان دميدش تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسيددة/  16/1/2019

 تييى  1/11/2018ابداد الجييامعي لرعاييية الطفييل لمييدة عييام اعتبيياراً مييش ثاليير بمركييز تطييمير 
31/10/2019 . 

186 
دصايايي وي من  –حمييدح مدادة السيدد عبيد العزييز التجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/  16/1/2019

 تييى  9/1/2019طييالب ثاليير بشيي من التعلييدم والطييالب لرعاييية الطفييل لمييدة عييام اعتبيياراً مييش 
8/1/2020 . 

187 
فنيي تميريض  –سيحر محي  الطلحياوح عبيد الحمديد تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسيددة/  16/1/2019

 . 1/1/2020 تى  2/1/2019رابل بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

188 
دصايايي  –دفيي عبيد المجديد عاييدة عبيد المجديد العفتجديد ااجالة ال اصية بيدون مرتي  للسيددة/  16/1/2019

 تيييى  15/2/2019تميييريض ثيييان بالشييي من الطبدييية لرعايييية ااسيييرة لميييدة عيييام اعتبييياراً ميييش 
14/2/2020 . 

189 
اجيالة مرضيدة بياجر كاميل للسيدد/ رضيا عليي عليي  28/6/2018 تيى  31/5اعتماد الميدة ميش  16/1/2019

 فني صدانة وتشغدل ثالر بالش من الءندسدة . –عبددو 

190 
مءندس اتااا  والكتروندا  كءربدة ثان بمركز تقندة  –منح السدد/ معتز متملي محمد البساطي  16/1/2019

 تى  /1/1ااتااا  والمعلمما  اجالة صاصة بدون مرت  لرعاية ااسرة لمدة عام اعتباراً مش 
31/12/2019 . 

 

191 
مرضدة استثنايدة باجر كامل للسيدد/  اجالة 16/1/2019 تى  17/12/2018ا تساب المدة مش  16/1/2019

 فني  داكة رابل بمركز ضمان الجمدة بالجامعة . –الغري  عماد  امد عثمان 

192 
 –اجالة مرضدة للسددة/ المارية رفع/ محمد  2/1/2019 تى  26/12/2018اعتماد المدة مش  16/1/2019

 كامل . معاون صدمة ثان بمستشفي الطلبة مل ا تسابءا اجالة مرضدة باجر

193 
دصاييايي  اسييبا  الكترونديية ثاليير بمركييز تقنديية  –ميينح السييددة/ آاد محمييد السييدد محمييد  سييش  16/1/2019

ااتااا  والمعلمميا  اجيالة صاصية بيدون مرتي  للبحير عيش عميل بال يارا لميدة سيتة دويءر 
 . 22/6/2019 تى  23/12/2018اعتباراً مش 

194 
فنيي تميريض رابيل بمستشيفي الطلبية اجيالة  –هدم فيرا ابيراهدم عبيد ا منح السددة/ عايشة ابرا 16/1/2019

 19/3/2019 تى  20/12/2018صاصة بدون مرت  لرعاية الطفل لمدة ثالثة دوءر اعتباراً مش 
. 

195 
اجيالة مرضيدة اسيتثنايدة بياجر كاميل للسيدد/ محيي  3/10/2018 تيى  1/10ا تساب المدة ميش  16/1/2019

 فني وروة ثالر بش من العاملدش بالجامعة قبل تاريخ المفاة . –محمد عبد ربس الديش عبد الشافي 

196 
صددلي دو  بمستشفي الطلبة اجالة صاصة بيدون  –منح السددة/ نءا  منامر  سش عبد الر مش  16/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1مرت  للبحر عش عمل بال ارا لمدة عام اعتباراً مش 

197 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسيدد/  11/1/2019 تى  12/12/2018ب المدة مش ا تسا 16/1/2019

 دصاايي نشاط اجتماعي ثالر بالدراسا  العلدا . –ممدوح رفع/ فءمي السدد 

198 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسدد/  سام  امد  28/2/2019 تى  1/1ا تساب المدة مش  16/1/2019

 ثان بادارة امش الجامعة .فني كءرباد  –  امد رلق الشاعر

199 
مينح مكافييأة المسياهمة فييي نفقيا  اعييداد رسيالة الييدكتمراه للسيددة/ لييادة يسيش عبييد اللطديم محمييد  16/1/2019

مءندس اتااا  والكتروندا  كءربدة ثالر بالدرجة الثالثة بمكت  ناي  ريدس الجامعة  –عجمر 
 ا لدر .جندس  750للدراسا  العلدا والبحمث 

200 
 –سيمر فتحيي  اميد الشيرقاوح  منح مكافأة المساهمة فيي نفقيا  اعيداد رسيالة الماجسيتدر للسيددة/ 16/1/2019

 جندس ا لدر . 450دصاايي معمل ثالر بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة وقدرها 

201 
دصايايي  –بدر ا مد عبيد المينعم ع منح مكافأة المساهمة في نفقا  اعداد رسالة الدكتمراه للسددة/ 16/1/2019

 جندس ا لدر . 750تمريض او  بالدرجة ااولي بالش من الطبدة وقدرها 

202 
فني تمريض وصحة عامة ثالير بالدرجية الثالثية  –تجديد ندب السددة/ سارة ماهر محمد المتملي  16/1/2019

 . 3/1/2019تباراً مش بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الش من الاحدة بالشرقدة لمدة عام اع

203 
معاون صدمة ثان بالدرجة ال امسة برعايية  –انءاد صدمة السددة/ ايمان علي الطنطاوح العدمطي  16/1/2019

 . 19/12/2018الشباب بالمفاة اعتباراً مش 

204 
اندية دصايايي وي من اداريية ثيان بالدرجية الث –تجديد ندب السددة/ هناد صالح محمد الشيا  نيمر  16/1/2019

 . 20/3/2019بالمكتبا  للعمل بمديرية الش من الاحدة بالزقاليس لمدة عام ثالر اعتباراً مش 



205 
مال ييظ مدكيياندكي بالدرجيية ااولييي الحرفديية  –انءيياد صدميية السييدد/ فيياروق السييدد علييي الروييددح  16/1/2019

 . 9/12/2018برعاية الشباب بالمفاة اعتباراً مش 

206 
معاون صدمة  –مش رات  السددة/ صديجة  سدش محمد علي الطحان  2269,35غ وقدره صام مبل 16/1/2019

ممتال بدار ال دافة والمؤتمرا  نالدر قدامءا بارف معاش دون وجس  س بسب  وفاة اام/ دنيما 
  امد ابراهدم .

207 
دفية ميدير دصايايي وي من طيالب او  فيي وظ –سحر محمد العراقي ويالطة يجدد تعددش السددة/  16/1/2019

 . 20/1/2019ادارة و من الطالب المافديش لمدة عام اعتباراً مش 

208 
كبدر مءندسدش لراعددش بدرجية ميدير عيام  –يعدش السدد المءندس/ عالد محمد عبد ال بدر العد   16/1/2019

 . 9/1/2019في وظدفة مدير ادارة الحدايس لمدة عام اعتباراً مش 

209 
 لتابح علي النحم التالي / 6/1/2019بتاريخ  96ااولي مش قرار الجامعة رقم  تعديل المادة 17/1/2019

دصاايي تدري  ثان بالمكتبا  اجيالة دراسيدة لميدة عيام  –منح السدد/ د مد عبد ا  سدش رلق 
 . 31/12/2018باجر لدراسة الدكتمراه مش كلدة ابداب جامعة  لمان اعتباراً مش 

210 
 1/8/2018معياون صدمية بيدار الطباعية ييمم  –بة السيددة/ صيباح السيدد د ميد عميار اعتبار اصا 17/1/2019

 عق  انارافءا مش مقر عملءا بدار الطباعة الي  در مقر اقامتءا اصابة عمل .

211 
معياون صدمية ممتيال بالحيدايس بالشي من  –اعتبار اصابة السدد/ عاطم الدسمقي عبيد ا ال يملي  17/1/2019

 بكسر بالترقمة الدسرح اصابة عمل . 12/11/2018معة يمم اادارية بالجا

212 
دصاايي معمل ثالر بالدرجية الثالثية بكلدية الطي  بالسيفر  –يرصب للسدد/ د مد عبده السدد امام  17/1/2019

بدون دن تتحما تكالدم  16/12/2018 تى  1/12/2018الي مدينة مدمنخ بالماندا عش الفترة مش 
 السفر .

213 
معيياون صدميية ثييان بالدرجيية ال امسيية  –تجديييد نييدب السييددة/ فاطميية السييدد محمييد السييدد العربييي  17/1/2019

لحييدش  1/12/2019بمستشيفدا  جامعية المنايمرة للعمييل بكلدية الطي  للعيام الثاليير اعتبياراً ميش 
 اانتءاد مش اجرادا  نقلءا .

214 
مل رابل بالدرجة الرابعة بكلدة الط  للعمل فني مع –تجديد ندب السدد/ اسالم قاسم سعد منامر  17/1/2019

 . 4/12/2018بمركز ااورام للعام الثالر اعتباراً مش 

215 
فني اوعة ثالر بالدرجية الثالثية بكلدية العليمم للعميل  –تجديد ندب السدد/ جاد لكريا رال  عمف  17/1/2019

 . 31/1/2019بمستشفي الباطنة للعام الثالر اعتباراً مش 

216 
 –اجالة مرضدة للسددة/ ايمان محممد عطدة السدد  12/12/2018 تى  10/12اعتماد المدة مش  17/1/2019

 فني ديكمر رابل بدار الطباعة مل ا تسابءا اجالة مرضدة باجر كامل .

217 
دصايايي وي من اداريية ثالير بمستشيفي الطلبية باانيذار  –مجيالاة السيددة/ اميدس عطدية رفعي/  20/1/2019

 بدون انن . 20/11/2017، 15عش العمل يممي لتغدبءا 

218 
معيياون صدميية ممتييال بالدرجيية الثالثييية  –تجديييد نييدب السييددة/ فريييا  ابييراهدم محميييد العمضييي  20/1/2019

 . 1/2/2019بمستشفدا  جامعة المنامرة للعمل بكلدة الط  للعام الثالر اعتباراً مش 

219 
طبد  بشرح ثان بالش من الطبدة للتدري  بمستشفي  –لسدد سمرة تجديد ندب الطبد / ا مد سالم ا 20/1/2019

 . 16/10/2018ااطفا  لمدة عام ثان اعتباراً مش 

220 
 –استمرار الترصدب بالقدام بالعمل جزد مش المق/ للسدد/ محمد عبد الر مش  امد عطدة الحنفي  20/1/2019

دة ااتااا  والمعلمميا  لميدة سيتة دصاايي  اسبا  الكتروندة او  بالدرجة ااولي بمركز تقن
 % مش ااجر .65مقابل  14/1/2019دوءر اعتباراً مش 

221 
صددلي ثان بالدرجية الثاندية بمستشيفدا  جامعية  –انءاد صدمة السدد/ نادر رودح تمفدس طندمس  20/1/2019

 . 1/11/2018المنامرة بااستقالة اعتباراً مش 

222 
دصايايي وي من اداريية او  بالدرجية ااوليي ميش امانية  –رح محميمد عنتير نل السيدد/ محميد يسي 20/1/2019

 . 8/1/2019مجلس الجامعة للعمل بالمدن الجامعدة اعتباراً مش 

223 
دصاايي نشياط اجتمياعي ور يال  ثيان بالدرجية الثاندية  –نقل السددة/ دمندة جما  السدد ابراهدم  20/1/2019

 . 8/1/2019بمركز رعاية وتنمدة الطفملة اعتباراً مش مش اسكان اع اد هد ة التدريس للعمل 

224 
كات  و من ادارية ثالر بالدرجة الثالثة بش من العياملدش  –انسحاب السدد/ كمدل كحدل فءمي  نا  20/1/2019

 مش مشروع عالا العاملدش واسرهم .

225 
درجية الرابعية بشي من العياملدش كات  نسخ وطباعية رابيل بال –وتراك السدد/ السدد محمد يمسم ا 21/1/2019

 قسم ااجالا  في مشروع عالا العاملدش ودسرهم مل اضافة المالديش .

226 
فني  –صام ما يعاد  صمسة عشر يمماً مش مكافأة اامتحانا  مش السدد/ محمد فتحي نار محمد  21/1/2019

نالدير اويتراكس فيي  صيدانة وتشيغدل ثالير بالدرجية الثالثية بمركيز تقندية ااتاياا  والمعلمميا 
 . 1/11/2018صندوق الرعاية الطبدة اعتباراً مش 

227 
 –صام ما يعاد  صمسة عشر يمماً مش مكافأة اامتحانا  مش السدد/ محمد فتحي  سش نعم/ ا  21/1/2019

دصايايي ويي من مالديية ثالير بالدرجيية بمركييز تقندية ااتايياا  والمعلممييا  نالدير اوييتراكس فييي 
 . 1/1/2019الطبدة اعتباراً مش صندوق الرعاية 



228 
مءنيدس  –الترصدب بالقدام بالعمل جزد مش المق/ للسددة/ لادة ييس عبيد اللطديم محميد عجيمر  21/1/2019

اتااا  والكتروندا  كءربدة ثالر بالدرجة الثالثة بمكت  ناي  ريدس الجامعة للدراسيا  العلديا 
 % مش ااجر .65ل مقاب 1/2/2019والبحمث لمدة عام اعتباراً مش 

229 
 –تعديل ايام الترصدب بالقديام بالعميل جيزد ميش المقي/ للسيددة/ انجيي محميد محميد انيمر يمسيم  21/1/2019

 تييى  13/1/2019دصاييايي عالقييا  عاميية ثييان بالدرجيية الثانديية بمكتيي  المافييديش اعتبيياراً مييش 

 جر .% مش اا65مقابل  31/12/2019

230 
دصايايي نشياط اجتمياعي ور يال  ثيان بمركيز  –د ال طد  ا مد محمد ولبي عمدة السدد/ محم 21/1/2019

 . 8/11/2019دار ال دافة والمؤتمرا  للعمل اعتباراً مش 

231 

فنييي  –تجديييد ااجييالة ال اصيية بييدون مرتيي  للسييددة/ سييجا وييعبان بييدير عييمة واصييل  22/1/2019

 تييى  23/2/2019 مييش تمييريض رابييل بالشيي من الطبديية لمرافقيية الييزوا بايطالدييا اعتبيياراً 

22/2/2020 . 

232 
فني تمريض رابل بمستشفي اللبة اجالة صاصية  –منح السددة/ ايمان السدد فاروق المتملي ممسي  22/1/2019

 . 14/6/2019 تى  15/12/2018بدون مرت  لرعاية الطفل لمدة ستة دوءر اعتباراً مش 

233 
طبد  دسنان ثالر بمستشيفي الطلبية اجيالة صاصية  –ربي منح السددة/ سارة علي ا مد لالح الع 22/1/2019

 . 7/3/2019 تى  8/12/2018بدون مرت  لرعاية الطفل لمدة ثالثة دوءر اعتباراً مش 

234 
دصاايي و من ادارية ثالر بالدرجة الثالثة بكلدة  –انءاد صدمة السددة/ دسماد محممد  سش ولبي  22/1/2019

  .اكتما  انقطاعءا الثالثدش يمماً لدر متالة عش العمل 1/11/2018الزراعة اعتباراً مش 

235 
دصاايي  اسبا  ثان بالدرجة الثاندية  –انءاد صدمة السدد/ يمسم  مدح عبد العالدم ا مد كبشة  22/1/2019

بمركييز تقنديية ااتاييياا  والمعلممييا  بااسيييتقالة بنيياد علييي الطلييي  المقييدم منيييس اعتبيياراً ميييش 
1/12/2018 . 

236 
معيياون صدميية ممتييال بالدرجيية ااثليية بكلديية  –انءيياد صدميية السييدد/ محمييمد طييس محمييمد ابييم عميير  22/1/2019

 . 2/12/2018الزراعة بالمفاة اعتباراً مش 

237 
معاون صدمة ثان بالدرجة ال امسية بكلدية الحقيمق  –انءاد صدمة السددة/ دمل السدد الشربدني علي  22/1/2019

 . 29/12/2018بالمفاة اعتباراً مش 

238 
معياون صدمية او  بالدرجية الرابعية بكلدية  –انءاد صدمة السددة/ سعاد عبد المؤمش عثميان النجيار  22/1/2019

 . 24/12/2018الزراعة بالمفاة اعتباراً مش 

239 
دصاييايي ويي من مالديية ثاليير بالدرجيية الثالثيية مييش  –نقييل السييددة/ نجييمح فتحييي رلق الجنييايني  22/1/2019

 . 24/12/2018الم الن للعمل بكلدة الحقمق اعتباراً مش المشتريا  و

240 
دصاايي تمريض او   –الغاد الترصدب بالعمل جزد مش المق/ للسددة/ سلمح السدد محممد داود  22/1/2019

 . 15/1/2019بالدرجة ااولي بالش من الطبدة وعمدتءا للعمل كل المق/ اعتباراً مش 

241 
دمدش م زن ثان بالدرجية الثاندية للعميل بالمشيتريا  والم يالن  –دة السدد سلدمان نقل السدد/  ما 22/1/2019

 . 13/1/2019اعتباراً مش 

242 
مءنيدس انتياا لراعيي ثالير بالدرجية الثالثية  –انءاد ندب السدد/ عبد ا جما  عبيد الفتياح  اميد  22/1/2019

 را  والماردا  .بكلدة الزراعة مش العمل بالءد ة العامة للرقابة علي الااد

243 
معاون صدمة ممتال بالدرجة الثالثة بش من التعليدم  –انءاد صدمة السدد/ السدد د مد علي البدراوح  22/1/2019

 . 1/2/2019والطالب بالمعاش المبكر بناد علي طلبس اعتباراً مش 

244 
لرابعة بالميدن الجامعدية للعميل نجار ثان بالدرجة ا –تجديد ندب السدد/ جنددح رواد دنمر جنددح  22/1/2019

 . 1/3/2019بمديرية الش من الاحدة بمرسي مطروح للعام الثان اعتباراً مش 

245 
وعمدتءيا طبد  بشيرح ثالير ميش الشي من الطبدية  –نءا   الم  لمي محممد الغاد ندب الطبدبة/  22/1/2019

 . 15/1/2019 مش الي جءة عملءا ااصلدة بمديرية الش من الاحدة بالدقءلدة اعتباراً 

246 
طبد  بشرح ثالر مش الش من الطبدة وعمدتءيا  -ايمان معمة محممد محمد  الغاد ندب الطبدبة/ 22/1/2019

 . 14/1/2019الي جءة عملءا ااصلدة بمديرية الش من الاحدة بالدقءلدة اعتباراً مش 

247 
فني سباكة صحدة  –صالح الديش محمد محمد  الترصدب بالعمل جزد مش المق/ للسدد/استمرار  22/1/2019

مقابل  31/12/2019 تى  1/1/2019ثالر بالدرجة الثالثة بش من التعلدم والطالب اعتباراً مش 
  % مش ااجر .65

248 
فني تمريض ثان بالدرجة  –لين  رمزح المتملي الترصدب بالعمل جزد مش المق/ للسددة/  22/1/2019

 % مش ااجر .65مقابل  2019 1/2/2019ام اعتباراً مش الثاندة بمستشفي الطلبة لمدة ع

249 
صام ما يعاد  صمسة عشر يمماً مش مكافأة اامتحانا  مش السدد/ كمدل كحدل فءمي صيلد   نيا  22/1/2019

كات  و من ادارية ثالر بالدرجة الثالثة نالدر اوتراكس في صندوق الرعاية الطبدة اعتباراً مش  –
1/2/2019 .               

250 
 اوتراك السادة العاملدش بمستشفي الطلبة في مشروع عالا العاملدش ودسرهم وهم : 22/1/2019

 آية سامي ابراهدم ) فني صناعة دسنان ( ، سعدة محممد السعدد ) فني صناعة دسنان ( .

251 
لثاندية بالممالنية دصايايي وي من اداريية ثيان بالدرجية ا –نقل السددة/ ودريش محممد  سش محمد  22/1/2019

 . 17/1/2019والحسابا  للعمل بمكت  دمدش الجامعة المساعد للش من المالدة اعتباراً مش 



252 
مساعد دصاايي ت دير ثالر بالدرجة الثالثية  –تجديد ندب الطبدبة/ دماني صالح دبم صالح نار  22/1/2019

م ثييان ودصديير اعتبيياراً مييش بمديرييية الشيي من الاييحدة بييدمداط للعمييل بمستشييفي الطلبيية لمييدة عييا
6/12/2019 . 

253 
دصايايي تميريض ثالير بالدرجية الثالثية ميش  –تعديل تكلدم السددة/ عيزة صيالح د ميد ابيراهدم  22/1/2019

 . 14/10/2018مركز الجءال الء مي للعمل بالمعءد الفني للتمريض اعتباراً مش 

254 
دصاييايي مكتبييا  ووثييايس ثاليير بمركييز تقنديية  – ميينح السييددة/ بسيين/ عنتيير وييءاب ا مييد الشييا  22/1/2019

ااتاياا  والمعلممييا  اجييالة وضييل لمييدة اربييل ويءمر للمييرة ااولييي بيياجر كامييل اعتبيياراً مييش 
11/1/2019 . 

255 
طبي بشرح ثان بمستشفي الطلبة اجالة صاصة بدون مرت   –منح السدد/ هاني محممد نبدس الطدر  22/1/2019

 . 30/6/2019 تى  1/1دة ستة اوءر اعتباراً مش للبحر عش عمل بال ارا لم

256 
اصاايي و من طالب ثالر بمركز تكنملمجدا التعلدم  –مجالاة السددة/ وادية السدد المتملي السدد  22/1/2019

 باانذار ل روجءا مش العمل بدون انن برلم مش تمقدعءا الح مر وااناراف .

257 
دصايايي تطبديس ناليم وليمايح  –للسيدد/ مايطفي ابيراهدم تمفديس اليدي   تعديل الحالة ااجتماعدة 23/1/2019

 وظدفدة ثان ثان بمكت  ريدس الجامعة مش مطلس ويعم  وا د الي متزوا ويعم  وا د .

258 
فنيي تميريض وصيحة عامية رابيل بالدرجية  –انءاد صدمية السيددة/ دميل السيدد  بدي  رلق  سيش  23/1/2019

 . 16/1/2019امرة بااستقالة بناد علي طلبءا اعتباراً مش بمستشفدا  جامعة المنالرابعة 

259 
طبدي  بشييرح ثييان بالشي من الطبديية للتييدري   –نيدب الطبديي / ا ميد المتييملي عبييد العزييز محمييد  27/1/2019

 بمركز امراة الكلدة والمسالا البملدة لمدة عام اعتباراً مش تاريخ صدور القرار .

260 
طبدي  اسينان ثالير بمستشيفي الطلبية للتيدري   –دح محمد عبد القيادر عبيد الحليدم ندب الطبدبة/ ن 27/1/2019

 بكلدة ط  ااسنان لمدة عام .

261 
كاتي  وي من اداريية رابيل بالدرجية الرابعية  –تجديد ندب السدد/ السدد هشام ابراهدم السدد النجيار  27/1/2019

 . 8/10/2018ثان اعتباراً مش بمستشفي ااطفا  الجامعي للعمل بكلدة الءندسة لمدة عام 

262 
الحالية ااجتماعدية للسيادة العياملدش اليدايمدش الممضيحة دسيما هم  سي  الحالية ااجتماعدية تعديل  27/1/2019

 دفراد . 9وعددهم 

263 
طبدي  بشييرح  –عبيد الغنيي السيدد عبيد الغنيي عابيد تجدييد ااجيالة ال اصية بيدون مرتي  للسيدد/  27/1/2019

 تيييى  15/2/2019شيييفي الطلبييية للعميييل بالسيييعمدية لميييدة عيييام اعتبييياراً ميييش بشيييرح ثيييان بمست
14/2/2020 . 

264 
اصاييايي  اسييبا   –وييطا  وييريم فيياروق رجيي تجديييد ااجييالة ال اصيية بييدون مرتيي  للسييدد/  27/1/2019

 تى  2/12/2018الكتروندة ثان بمركز تقندة ااتااا  والمعلمما  للعمل بالداصل اعتباراً مش 

2/12/2019 .  

265 
اصاييايي  –وييدماد  سييش  سييش يمسييم الءاللييي  /ةتجديييد ااجييالة ال اصيية بييدون مرتيي  للسييدد 27/1/2019

 تييى  1/12/2018تميريض ثييان بمستشييفي الطلبيية لرعاييية الطفييل لميدة سييتة اوييءر اعتبيياراً مييش 
31/5/2019 .  

266 
اصاييايي ا ايياد  –سييالم  محمييد ماييطفي السييددتجديييد ااجييالة ال اصيية بييدون مرتيي  للسييدد/  27/1/2019

 تيى  1/1/2019و اسبا  الدة ثالير بمركيز الحسياب العلميي بالسيعمدية لميدة عيام اعتبياراً ميش 
31/12/2019 . 

267 
فنيي تميريض ثالير  –واد ا ميد  سيش عبيد الحكيم  /ةتجديد ااجالة ال اصية بيدون مرتي  للسيدد 27/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2019 مش بمستشفي الطلبة لرعاية ااسرة لمدة عام اعتباراً 

268 
طبدي  بشيرح ثالير  –ليميس انيدس بشياح جيمرجي تجديد ااجيالة ال اصية بيدون مرتي  للسيدد/  27/1/2019

 تيى  22/12/2018بمستشفي الطلبة للعمل بالمايا  المتحيدة اامريكدية لميدة عيام اعتبياراً ميش 
21/12/2019 . 

269 
معياون صدمية ثيان  –بكير نجدي  عبيد الفتياح بركيا  بيدون مرتي  للسيدد/ تجديد ااجالة ال اصة  27/1/2019

 1/12/2018بالشيييي من اادارييييية بالحييييدايس للعمييييل بدوليييية ايطالدييييا لمييييدة عييييام اعتبيييياراً مييييش 
 . 30/11/2019 تى

270 
كاتي  وي من اداريية ثيان  –دينا  لميي السيدد لهيران  /ةتجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد 27/1/2019

 . 31/3/2019 تى  1/1شتريا  والم الن لرعاية الطفل لمدة ثالثة اوءر اعتباراً مش بالم

271 
معياون صدميية  –لمديياد السيعدد عيامر  سيش الزقيرد  /ةتجدييد ااجيالة ال اصية بيدون مرتي  للسيدد 27/1/2019

 تيييى  1/1بالشيي من اادارييية بييالحرم الجييامعي لرعاييية الطفيييل لمييدة ثالثيية اوييءر اعتبيياراً مييش 
31/3/2019 . 

272 
كاتي  وي من اداريية  –محمد  ميزة المغيالح المتيملي مرت  للسدد/  بدونتجديد ااجالة ال اصة  27/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1ثالر بفندق الجامعة للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

 

273 
والم يالن للعميل اعتبياراً ميش  سيايس ثيان بالمشيتريا  –عمدة السدد/ سيامي محميمد السيدد محميد  27/1/2019

 للعمل بالسعمدية . 16/1/2019



274 
مشرف دمش رابل بأمش الجامعة اجالة صاصة بدون مرت   –منح السدد/ د مد عبد المعطي االفي  27/1/2019

 . 14/1/2020 تى  15/1/2019للبحر عش عمل بال ارا لمدة عام او  اعتباراً مش 

275 
دصايايي رعايية عياملدش ثالير بالمكتبيا  اجيالة –داد فملح صديس عبيد الير مش منح السددة/ اه 27/1/2019

 . 24/11/2018وضل لمدة اربل وءمر للمرة الثاندة باجر كامل اعتباراً مش 

276 
دصايايي مكتبيا  ووثيايس ثالير بالمكتبيا   –عمدة السددة/ يثرب عبيد العياطي محميد عبيد الحيي  27/1/2019

 . 1/1/2019للعمل اعتباراً مش 

277 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسددة/ سعاد عبد  31/1/2019 تى  10/1ا تساب المدة مش  27/1/2019

 معاون صدمة ممتال بالش من الءندسدة . –المنعم رج  محمد اسماعدل 

278 
سددة/ اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل لل  24/1/2019 تى  24/12/2018ا تساب المدة مش  27/1/2019

 كبدر كتاب بدرجة مدير عام بمستشفي الطلبة . –نادرة محمد مبروك النقلي 

279 

فنيي مراقبية صيحدة  –تغددر صفة ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد/ السدد  الم محميد ممسيي  27/1/2019
ثالر بم دة العالا باجر بمستشفي الطلبة مش بحر عش عمل بال ارا الي اجالة للعمل بالسعمدية 

 . 9/12/2018 تى  1/2اعتباراً مش 
 تيى  10/12/2018وتجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

9/12/2019 . 

280 
اجيالة مرضيدة اسيتثنايدة بياجر كاميل للسيدد/ محميد  30/1/2019 تيى  17/1ا تساب المدة مش  27/1/2019

 الش من اادارية بالجامعة .معاون صدمة ثان ب – مدح عبد المجدد 

281 
اجيالة مرضيدة اسيتثنايدة بياجر كاميل للسيدد/ ا ميد  11/2/2019 تيى  13/1ا تساب الميدة ميش  27/1/2019

 دصاايي و من مالدة ثان بالممالنة والحسابا  بالجامعة . –ومقي ا مد ابم سعدد 

282 
استثنايدة باجر كامل للسددة/ نءا  سش  اجالة مرضدة 28/2/2019 تى  16/1ا تساب المدة مش  27/1/2019

 كات  و من ادارية او  بدار الطباعة . – سش ابم يمسم 

283 
اصاايي تطبدس نالم ولمايح وظدفدة ثان بش من اع اد هد ة  –منح السدد/  سش عالد  سش لندم  27/1/2019

 . 31/1/2019 تى  27/1التدريس اجالة اعتدادية جداد العمرة جو  مرة اعتباراً مش 

284 
دصايايي  اسيبا  الكتروندية ثالير بمركيز تقندية  –منح السدد/ عبد ا محميد محميد عبيد الير دم  27/1/2019

ااتايياا  والمعلمميييا  اجيييالة صاصييية بييدون مرتييي  للعميييل باليييداصل لمييدة عيييام اعتبييياراً ميييش 
 . 9/1/2010 تى  10/1/2019

285 
مءنيدس اتاياا  والكترونديا  كءربدية ثيان بمركيز  –محميد منح السدد/ محمد عبد المنعم عبيده  27/1/2019

 1/1تقندة ااتااا  والمعلمما  اجالة صاصة بدون مرت  للعمل بالداصل لمدة عام اعتباراً ميش 
 . 31/12/2019 تى 

286 
معياون صدمية ثيان برعايية الشيباب باانيذار لتغدبيس عيش  –مجالاة السدد/ محمد كما  محمد كميا   27/1/2019

 مل بدون انن .الع

287 
معاون صدمة بالش من اادارية ب ام يممان مش  –مجالة السدد/ دكرم عبد الحي عبد الحي محمد  27/1/2019

 راتبس انقطاعس عش العمل بدون انن مش السلطة الم تاة .

288 
ية ثالر بالتمجدس كات  و من ادار –قبم  التاللم المقدم مش السددة/ لدلي عبد اللطدم عبد المقامد  27/1/2019

 وكالً . 8/10/2018بتاريخ  2459المالي واادارح طعناً علي القرار رقم 

289 
فنيي صيدانة وتشيغدل ثالير برعايية الشيباب ب ايم  –مجالاة السدد/ محممد راضي عبد المطلي   27/1/2019

 يممان مش راتبس لتغدبس عش العمل بدون انن .

290 
دصاايي تطبديس ناليم وليمايح وظدفدية ثيان  –ما  الديش م تار علي السقا لف/ نالر السددة/ نءي ك 27/1/2019

 بالتنالدم واادارة .

291 
معاون صدمة ثان بش من العاملدش ب ايم يمميان ميش  –مجالاة السدد/ محممد بكر علي عبد الدايم  27/1/2019

 راتبس انقطاعس عش العمل بدون انن .

292 
دصاايي و من مالدة او  بالشي من الءندسيدة باانيذار  –د الر مش محمد مجالاة السددة/ قدرية عب 27/1/2019

 لتركءا العمل بدون انن رسمي او تاريح عمل .

293 
فنيي تميريض  –دسيماد محميد محميد السيدد الشيربدني  /ةتجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسدد 28/1/2019

 . 14/12/2019 تى  15/12/2018 رابل بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش

294 
دصاايي مكتبا  ووثايس ثالر بالمكتبا  اجيالة صاصية بيدون  –منح السددة/ ريءام ابراهدم ا مد  28/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2091مرت  لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

295 
 –لسددة/ دمدرة محممد محمد ابم سيتد/ اجالة مرضدة ل 17/1/2019 تى  3/1اعتماد المدة مش  28/1/2019

 دصاايي و من ادارية ثالر بامانة مجلس الجامعة مل ا تسابءا اجالة مرضدة باجر كامل .

296 
كات  و من اداريية ثالير بالشي من ااداريية ب ايم  –مجالاة السدد/ عاام عمة محمد عمة  28/1/2019

 يممان مش راتبس باانقطاع عش العمل بدون انن .

297 
دصايايي ويي من اداريية ثيان بالدرجيية  –تجدييد الحياق السيددة/ ريءييام د ميد عبيد العزيييز الرفياعي  28/1/2019

الثانديية بمركييز تكنملمجدييا التعلييدم للعمييل بنييادح اع يياد هد يية التييدريس لمييدة عييام اعتبيياراً مييش 
10/2/2019 . 



298 
دة ثان بالدرجة الثاندة بمستشفي الطلبة فني صدانة اجءزة طب –اوتراك السدد/  مادة جمعة رال   29/1/2019

 في مشروع عالا العاملدش واسرهم .

299 
طبد  بشرح ثان بالدرجة الثاندة بالش من  –انءاد صدمة السددة/ لين  ا مد محممد عبد الر وف  29/1/2019

 . 1/11/2018الطبدة انقطاعءا عش العمل بدون انن اعتباراً مش 

300 
فني تمريض وصحة عامة ثان بالدرجية الثاندية  –السددة/ ايمان ا مد  مزة اسماعدل انءاد صدمة  29/1/2019

 . 1/1/2019بكلدة ط  السنان بالمعاش المبكر بناد علي طلبءا اعتباراً مش 

301 
كبدر دصايايددش وي من اداريية بدرجية ميدير عيام وقيايم  –اوتراك السدد/ محمد د مد ااباصدرح  29/1/2019

 ظدفدة في صندوق الرعاية الطبدة علي دن يلتزم بسداد قدمة ااوتراك المقرر .بعمل الش من الم

302 
معياون صدمية ثيان بالدرجية الثاندية برعايية الشيباب  –انءاد صدمة السدد/ عماد عياد  عبيد الحمديد  29/1/2019

دير الدمم التالي اكتميا  انقطاعيس عيش العميل بيدون انن ثالثيمن يممياً ل 28/4/2017اعتباراً مش 
 متالة .

303 
صام ما يعاد  صمسة عشر يمماً مش مكافأة اامتحانا  مش السدد/ عاد  عبد الباسيط محميد السيدد  29/1/2019

 . 1/2/2019محام بالدرجة الثالثة نالدر لشتراكس في صندوق الرعاية الطبدة اعتباراً مش  –

304 
نتياا لراعيي ثالير بالدرجية الثالثية بكلدية مءنيدس ا –تجديد ندب السدد/ صالد فتحيي محميد ويمقي  29/1/2019

 . 1/3/2019الزراعة للعمل بمركز البحمث الزراعدة لمدة عام ثان اعتباراً مش 

305 
مءندس ثالر بمركيز  –تجديد الجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ سلسبدل علي  امد عبد الءادح  29/1/2019

 . 9/10/2019 تى  10/1/2019راً مش الحساب العلمي لرعاية الطفل لمدة تسعة دوءر اعتبا

306 
طبيياع ثاليير بييدار  –جميا  عبييد االق محمييد جنديية  تجدييد الجييالة ال اصيية بيدون مرتيي  للسييدد/ 29/1/2019

 . 31/1/2020 تى  1/2/2019لمدة عام اعتباراً مش  –الطباعة للعمل بالداصل 

307 
طبدي  دسينان  –محممد عبد الفتاح عبد المقامد سارة  تجديد الجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ 29/1/2019

 . 29/1/2020 تى  30/1/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعمدية لمدة عام اعتباراً مش 

308 
دصاياي   اسيبا   –د مد محميد محميد مايطفي نبديل تجديد الجالة ال اصة بدون مرت  للسيدد/ 29/1/2019

 . 31/1/2020 تى  1/2/2019مدة عام اعتباراً مش الكتروندة ثان بالمتابعة للعمل بالداصل ل

309 
دصايايي معميل ثالير بفنيدق  –تجديد الجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ نسيريش محميد ابيراهدم  29/1/2019

 . 31/12/2019 تى  1/1/2019الجامعة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً مش 

310 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسيدد/  27/2/2019 تى  29/12/2018ا تساب المدة مش  29/1/2019

دصاايي  اسبا  الكتروندة ثالر بمركز انتياا المقيررا   –محمد عثمان الشبراوح الاداد سالم 

 االكتروندة .

311 
اجالة مرضدة استثنايدة باجر كامل للسدد/ د مد  3/2/2019 تى  5/1/2019ا تساب المدة مش  29/1/2019

 دصاايي معمل ثالر بمستشفي الطلبة . – مد عبد الفتاح د

312 
 تشيييكدل لجنييية اعيييدام الشيييءادا  ااصيييلدة الملغييياة لمر لييية البكيييالمريمس/ اللدسيييانس برياسييية  29/1/2019

السدد د/ محمد د مد عبد اللطدم دمدش الجامعة المساعد لش من التعلدم والطالب وع مية كيل ميش 
 ......... الخ .السدد/ محممد فرا محممد سعدد ..... :

313 

 مجالاة كل مش : 29/1/2019
فني صدانة وتشغدل ثالر برعاية الشباب ب ايم ثالثية اييام  –السدد/ محممد راضي عبد المطل  

فني ديكيمر ثالير برعايية الشيباب باانيذار انقطياعءم  –مش راتبس  ، السدد/ د مد علي علي نعدم 
 عش العمل .

314 
دصاايي دمش ثالير بيامش الجامعية ب ايم يمميان ميش  –سارة  امد  سش الممجي  مجالاة السددة/ 29/1/2019

 راتبءا انقطاعءا عش العمل بدون انن .

315 
كات  و من ادارية ثالر بالشي من ااداريية باانيذار   –مجالاة السدد/ عاام عمة محمد عمة  29/1/2019

 لتغدبس عش العمل بدون انن . -

316 
اجيالة اعتداديية جداد العميرة مدير عيام العالقيا  الثقافدية  –لمداد محممد علي محمد  /منح السددة 29/1/2019

 . 31/1/2019 تى  27/1/2019جو  مرة اعتباراً مش 

317 
طبد  بشرح ثالر بالش من الطبدة اجيالة وضيل لميدة اربيل  –منح السددة/ مءا ا مد ابمليد ا مد  29/1/2019

 . 10/1/2019اعتباراً مش وءمر للمرة الثاندة باجر كامل 

318 

لدايبح عليي  3/1/2019فيي  69ورقيم  5/12/2018بتياريخ  2980تعيديل قيرار الجامعية رقيم  29/1/2019
 النحم ااتي :

اجييالة  10/12/2018 تييى  28/11والمييدة ميش  27/11/2018 تييى  23/10اعتمياد المييدة ميش 
م يدة العيالا بياجر بمستشيفي فنيي تميريض ثالير ب –مرضدة للسددة/ دماني دبم بكر رج  عليي 

 الطلبة .

319 
كبدير دطبياد بشيريدش  –تجديد ااجالة ال اصة بدون مرت  للسددة/ نءلدية مايطفي رالي  رلق  29/1/2019

 تييى  1/1/2019بدرجيية مييدير عييام بمستشييفي الطلبيية لرعاييية ااسييرة لمييدة عييام اعتبيياراً مييش 
31/12/2019 . 

320 
دصاايي و من مالدة او  بالدرجة ااولي بكلدة  –ان  لمي محمد الحديدح انءاد صدمة السددة/  ن 29/1/2019

 . 22/1/2019الزراعة بالمعاش المبكر بناد علي طلبءا اعتباراً مش 

دصاايي تطبديس ناليم وليمايح وظدفدية ثيان  –منح السدد/ محمد السدد محمد عبد الر مش الشءاوح  31/1/2019 321



 تى  1/2دون مرت  للعمل بالداصل لمدة ثالثة اوءر اعتباراً مش بالتنالدم واادارة اجالة صاصة ب
30/4/2019 . 

322 
ار انقطاعءيا دصاايي دمش ثالر بأمش الجامعية باانيذ –مجالاة السددة/ سارة  امد  سش الممجي  31/1/2019

 فظ واقعة انقطاع كل مش : السدد/ فتحي فاروق فتحيي ا ميد مشيرف اميش عش العمل بدون انن ، 
 بل والسدد/ محمد ماه سلطان سلطان دصاايي امش ثالر لعدم الم الفة .را

323 

معيياون صدميية ممتييال بيياادارة العامليية لمركييز  –مجييالاة السييددة/ مرفيي/ محمييمد اراهييدم قطيي   31/1/2019
 .المعلمما  والتمثدس باانذار ونلا لالناراف مش العمل قبل مماعدد العمل الرسمدة 

   الم الفة قبل كل مش : فظ التحقدس لعدم ثبم
السددة/ دمل  امد عثمان درويش ، السددة/ امل  امد عثمان ، السيدد/ د ميد عبيد الير مش محميد ، 
 السدد/ دبم الفتمح  سش ابم الفتمح ، السدد/ ا مد محمد يمسم ، السدد/ محمد علي ابراهدم كشا .
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