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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

الثالثة  ةبالدرجفني تمريض ثالث  –تجديد ندب السيدة/ غادة عبد المعطي متولي علي  1/10/2019 2278
بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوظيفة فني تمريض للعام الثالث 

 2/9/2019من اعتباراً 

رابع بالدرجة  إداريةكاتب شئون  –تجديد ندب السيدة/ شرين عبد الجليل محمود الدموهي  1/10/2019 2279
للعام  أجاالرابعة بالمشتريات والمخازن للعمل بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة 

 . 1/12/2019الثالث اعتباراً من 

% من بداية االجر شهرياً 40جنيه سنوياً بما ال يتجاوز  360صرف بدل العدوي بواقع  1/10/2019 2280
ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية  يصيدل –رضا احمد عبد المعطي  إيمانللسيدة/ 

 تاريخ استالمها العمل . 21/10/2014اعتباراً من 

ة من كلية التربية فني ورشة ثان بالدرجة الثاني –صالح الدين محمد  أيمننقل السيد/  1/10/2019 2281
 . 22/9/2019النوعية للعمل بالشئون الهندسية اعتباراً من 

فني تمريض وصحة عامة رابع بالدرجة  –احمد  إبراهيمخدمة السيدة/ زينب السيد  إنهاء 1/10/2019 2282
 . 10/9/2019الرابعة بمركز طب وجراحة العيون باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من 

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث  –انهاء خدمة السيد/ هانئ عبد الحميد احمد الحسانين  2/10/2019 2283
 . 1/10/2019بالمكتبات باالستقالة بناء علي الطلب المقدم منه اعتباراً من 

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ لبني سالمة عبد العظيم سالمة  2/10/2019 2284
بالموازنة والحسابات للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام ثالث  الثانية

 . 28/9/2019اعتباراً من 

أخصائي حاسبات ثالث بشئون  –خدمة السيد/ محمد عبد المولي عبد المحسن  إنهاء 2/10/2019 2285
 . 3/1/2017العاملين والملحق للعمل بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات اعتباراً من 

معاون خدمة ممتاز بالدرجة  –خدمة السيد/ حمدي البهلول عبد الهادي حسن الجندي  إنهاء 2/10/2019 2286
اليوم التالي الكتمال انقطاعه عن العمل غير  12/6/2019الثالثة بالمدن الجامعية اعتباراً 

 المتصل .

 –نوفمبر  –تلفة خالل أشهر اكتوبر تشكيل لجان جرد الخزائن بوحدات الجامعة المخ 2/10/2019 2287
 . 2019ديسمبر 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن الجامعية  –منح السيد/ عماد حسن حسن احمد  2/10/2019 2288
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  25% من االجر او 7حافز التميز العلمي بنسبة 

 .لحصوله علي المؤهل االعلي  15/9/2019

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –منح السيد/ محمد المتولي السعيد مسعد ابو وردة  2/10/2019 2289
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  25% من االجر او 7حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصوله علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بكلية  –ح السيد الرفاعي منح السيد/ السعيد عبد الفتا 2/10/2019 2290
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7اآلداب حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصوله علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

ة الخامسة بالمدن معاون خدمة ثان بالدرج –منح السيدة/ عفاف محمد ابو الفتوح محمد  2/10/2019 2291
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

معاون خدمة اول بالدرجة الرابعة برعاية الشباب  –منح السيدة/ منال علي علي ابراهيم  2/10/2019 2292
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  25% من االجر او 7مي بنسبة حافز التميز العل

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

مشرف تغذية ثالث بالدرجة الثالثة  –منح السيدة/ عزيزة كارم محمود محمد ابو سمرة  2/10/2019 2293
يهاً شهرياً ايهما اكبر جن 50% من االجر او 7بالمدن الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 22/9/2019اعتباراً من 

مشرف تغذية اول بالدرجة االولي بالمدن  –منح السيدة/ أميرة عبد الفتاح حمودة ابراهيم  2/10/2019 2294
ً  50% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة   جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتبارا

 علي المؤهل االعلي . الحصوله 22/9/2019من 



معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ فاطمة محمود احمد حامد  2/10/2019 2295
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 . لحصولها علي المؤهل االعلي 15/9/2019من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ الحاجة السيد ابراهيم الطويل  2/10/2019 2296
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

معون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –سو ابراهيم التهامي احمد منح السيدة/ سو 2/10/2019 2297
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

ثان بالدرجة الخامسة بادارة معاون خدمة  –منح السيد/ محمد فكري عبد الرحمن محمد  2/10/2019 2298
اكبر اعتباراً  أيهماجنيهاً شهرياً  25او  األجر% من 7الحدائق حافز التميز العلمي بنسبة 

 علي .لحصوله علي المؤهل األ 15/9/2019 من

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيد/ وحيد رمضان محمود رمضان  2/10/2019 2299
اكبر اعتباراً  أيهماجنيهاً شهرياً  25او  األجر% من 7التميز العلمي بنسبة الجامعية حافز 

 . األعلىلحصوله علي المؤهل  15/9/2019 من

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيد/ يوسف السيد ابراهيم الطويل  2/10/2019 2300
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصوله علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيد محمود احمد ممدوح احمد هندي  2/10/2019 2301
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصوله علي المؤهل االعلي . 15/9/2019 من

فني تمريض وصحة عامة ثالث بالدرجة  –منح السيدة/ ايمان محمد احمد احمد كحلة  2/10/2019 2302
جنيهاً شهرياً  50% من االجر او 7الثالثة بكلية طب االسنان حافز التميز العلمي بنسبة 

 مؤهل االعلي .لحصولها علي ال 22/9/2019ايهما اكبر اعتباراً من 

طباخ ثان بالدرجة الرابعة بالمدن الجامعية حافز  –منح السيد/ أحمد توفيق احمد الرفاعي  2/10/2019 2303
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  50% من االجر او 7التميز العلمي بنسبة 

 لحصوله علي المؤهل االعلي . 22/9/2019

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –يا محمد فتحي وهبة منح السيدة/ دال 2/10/2019 2304
جنيهاً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  50% من االجر او 7الحقوق حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 22/9/2019من 

صيدلي ثالث  –عبد الرازق تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ اسراء محمود  2/10/2019 2305
 . 15/9/2019بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ احمد محمد رمضان الزقرد  2/10/2019 2306
حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل لمدة عام 

 . 24/7/2020حتى  25/7/2019 من اعتباراً 

مهندس  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ مني مصطفي محمود الشوربجي  2/10/2019 2307
اتصاالت والكترونيات كهربية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات لرعاية الطفل 

 . 2/9/2020حتى  3/9/2019لمدة عام اعتباراً من 

اجازة مرضية للسدة/ شيماء كمال الباز محمد  17/8/2019حتى  16/8اعتماد المدة من  2/10/2019 2308
  فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة مع احتسبها اجازة مرضية بار كامل  –الباز ريا 

محو الجزاءات التالية والواقعة علي بعض السادة العاملين بادارة الجامعة وذلك نظراً  2/10/2019 2309
 فرد . 12ء المدة القانونية وعددهم النقضا

 مجازاة كل من : 2/10/2019 2310
 أخصائي شئون ادارية ثان باالنذار, –السيد/ سمير محمد عبد الحاكم بركات 

 ميكانيكي ثالث بالحركه والنقل باالنذار, –السيد/ محمد سمير محمد موسي 
بالجركة والنقل بخصم يوم  معاو خدة ممتاز –السيد/  تامر محمد محمد حسن ابو السعود 

 من راتبه . 

الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ محمد فخر الدين حامد داوود أخصائي  3/10/2019 2311
 1/10/2019بالشئون االدارية لمدة عام اعتبارا من ثالث بالدرجة الثالثة  ةادخاريشئون 
                                                                                        .% من األجر 65مقال 

اخصائي شئون ادارية ثالث  –تعديل الحالة االجتماعية للسيدة/ وفاء جاد محمد العزاوي  3/10/2019 2312
 بمستشفي بشان تعديل حالتها االجتماعية من متزوجة الي مطلقة .

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –بد الفتاح محمد منح السيدة/ كريمة فتحي ع 3/10/2019 2313
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 



ثان بالدرجة الثانية بالمدن طبيب بيطري  –منح السيدة/ رضوي فوزي صديق عبد الفتاح  3/10/2019 2314
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر  100% من االجر او 7الجامعي حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي االجستير . 15/9/2019اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ سمارة السيد محمد الزنفلي  3/10/2019 2315
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  25% من االجر او 7ة التميز العلمي بنسبة الجامعي

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –منح السيدة/ غالية احمد منصور علي نصطفي  3/10/2019 2316
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر  25االجر او  % من7بالمدن الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ وردة محمد عبد الرحمن رشوان  3/10/2019 2317
ا اكبر اعتباراً من جنيها ً شهرياً ايهم 25% من االجر او 7الجامعية التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

فني حياكة ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –منح السيدة/ نسرين محمود عبد العظيم عبد النبي  3/10/2019 2318
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  50% من االجر او 7الحقوق حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ هدي محمد اسماعيل حسن  3/10/2019 2319
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 علي .نظراً لحصولها علي المؤهل اال 15/9/2019من 

مشرف زراعي رابع بالدرجة  –منح السيدة/ سعدية عبد الرازق االلفي عبد الرازق  3/10/2019 2320
جنيها ً شهرياً  50% من االجر او 7الرابعة بالمدن الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019ايهما اكبر اعتباراً من 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة  –منح السيد/ السعيد محمد ابراهيم السعيد الحضري  3/10/2019 2321
جنيها ً شهرياً ايهما  50% من االجر او 7الثالثة بكلية التجارة حافز التميز العلمي بنسبة 

 علي المؤهل االعلي . نظراً لحصوله 15/9/2019باراً من اكبر اعت

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة بقسم  –يمان سمير حسن عطا منح السيدة/ ا 3/10/2019 2322
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر  50% من االجر او 7التسويات حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ دينا السيد السيد السعيد عثمان  3/10/2019 2323
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً  25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

درجة الثانية كاتب شئون ادارية ثان بال –منح السيدة/ سماح السعيد محمد السعيد ناصر  3/10/2019 2324
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر  50% من االجر او 7برعاية الشباب حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019اعتباراً من 

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة بامانة  –منح السيد/ مدين مرتضي مدين السعيد  3/10/2019 2325
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر  50% من االجر او 7جامعة حافز التميز العلمي بنسبة مجلس ال

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019اعتباراً من 

فني حياكة ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الزراعة  –منح السيدة/ سمر مصباح حمدي المرسي  3/10/2019 2326
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  50من االجر او % 7حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ عبير كامل صبحي جنيدي  3/10/2019 2327
ما اكبر اعتباراً جنيها ً شهرياً ايه 25% من االجر او 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –منح السيدة/ صفاء محمد محمد محمد اسماعيل  3/10/2019 2328
جنيها ً شهرياً ايهما اكبر  25% من االجر او 7بالمدن الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019اعتباراً من 

مهندس اتصاالت والكترونيات ثالث  –منح السيدة/ ايمان سعد الدين الزاهي محمد  7/10/2019 2329
% من 7بالدرجة الثالثة بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات حافز التميز العلمي بنسبة 

نظراً لحصولها علي  15/9/2019ن اكبر اعتباراً م أيهماجنيها ً شهرياً  100االجر او 
 . الماجستير

 -ليصبح علي النحو التالي : 24/9/2019بتاريخ  2219تصويب قرارنا رقم  7/10/2019 2330
اعادة تعيين السيد/ أيمن محمود صديق عبده العزب سائق اول بالدرجة الثالثة بادارة 

 . 10/3/2013تباراً من الحركة والنقل بوظيفة مشرف زراعي رابع بالدرجة الرابعة اع

سائق ثالث برعاية الشباب طعناً  –قبول التظلم المقدم من السيد/ السيد كامل المتولي احمد  7/10/2019 2331
 . باإلنذارشكالً واالكتفاء بمجازاته  11/7/2019بتاريخ  1570علي قرار الجامعة رقم 



عاون خدمة ممتاز بدار الضيافة والمؤتمرات م –مجازاة السيدة/ خديجة حسين محمد علي  7/10/2019 2332
 بخصم يومين من راتبها النقطاعها عن العمل بدون اذن .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  27/9/2019حتى  3/9احتساب المدة من  7/10/2019 2333
 مشرف امن رابع بادارة امن الجامعة . –محمد منصور عبد العزيز راشد العربي 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  15/11/2019حتى  16/9احتساب المدة من  7/10/2019 2334
 فني ورشة ثالث بدار الطباعة . –مني احمد عبد الخالق 

مشرف امن رابع بامن الجامعة الي اجازة  –منح السيد/ محمد محمود السعيد محمود  8/10/2019 2335
حتى  25/9/2019رية اللبنانية لمدة عام اعتباراً من خاصة بدون مرتب للعمل بالجمهو

24/9/2020 . 

أخصائي رعاية  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ ريم صبري محمد متولي  8/10/2019 2336
حتى  11/9/2019طالب اول بشئون العاملين لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

10/9/2020 . 

أخصائي شئون طالب  –الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ شيماء حمزة البديوي  تجديد 8/10/2019 2337
 . 30/6/2020حتى  1/7/2019ثالث بالمكتبات لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي شئون  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ دينا عالء محمد مصطفي  8/10/2019 2338
يم والطالب ادارة االمتحانات لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من طالب ثالث بشئون التعل

 . 14/9/2020حتى  15/9/2019

طبيب أسنان  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ أميرة عمر محمد فتحي ابراهيم  8/10/2019 2339
 30/9/2020حتى  1/11/2019ثالث بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

. 

وحاسبات الكترونية  إحصاءأخصائي  –عودة السيدة/ أمل احمد مصطفي محمد ياسين  8/10/2019 2340
 . 24/9/2019ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل اعتباراً من 

اجازة مرضية للسيد/ خالد ابراهيم  19/10/2019حتى  19/9/2019اعتماد المدة من  8/10/2019 2341
مرضية باجر  أجازةها خدمة ثان بنادي النيل مع احتساب معاون –وقي عبد الفتاح الدس

 كامل .

الجامعي للعمل اعتباراً  باألمن أولمعاون خدمة  – أبوشوشةعودة السيد/ نورا فراج نوار  8/10/2019 2342
 . 1/10/2019من 

ض رابع بوحدة العالج باجر فني تمري –محمد محمد الصعيدي  أسماءعودة السيدة/  8/10/2019 2343
 . 30/9/2019لعمل اعتباراً من بمستشفي الطلبة ل

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات  –عودة السيدة/ ريهام ابراهيم ابراهم احمد  8/10/2019 2344
 . 1/10/2019للعمل اعتباراً من 

تبات ووثائق ثالث بالمكتبات للعمل أخصائي مك –عودة السيدة/ نسمة شوقي محمد الزناتي  8/10/2019 2345
 . 1/10/2019اعتباراً من 

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة  –عودة السيدة/ فاطمة احمد السيد السيد منصور  8/10/2019 2346
 . 25/9/2019للعمل اعتباراً من 

بالوافدين أخصائي شئون طالب ثان  –عودة السيدة/ ماريان عبد النور جرجس مجلي  8/10/2019 2347
 . 1/10/2019للعمل اعتباراً من 

فني ديكور ثالث بالشئون الطبية للعمل اعتباراً  –عودة السيد/ اسالم احمد محمد الدهراوي  8/10/2019 2348
 . 1/10/2019من 

معاون خدمة ثان بوحدة العالج باجر بمستشفي  –مجازاة السيد/ عماد حمدي فريد الطيب  8/10/2019 2349
 31/10/2018حتى  20/10بخصم ثالثة ايام من راتبه النقطاعه في المدة من الطلبة 

 . 31/12/2018حتى  24/12/2018والمد من 

معاون خدمة ثان بوحدة العالج باجر بمستشفي  –مجازاة السيد/ عماد حمدي فريد الطيب  8/10/2019 2350
 الطلبة بخصم يوم من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن .

أخصائي مكتبات ووثائق اول بالمكتبات  –انهاء خدمة السيد/ هشام فتحي يوسف البغدادي  8/10/2019 2351
 . 10/10/2019باالستقالة اعتباراً من 

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة الثانية من  –نقل السيد/ وال لورانس حبيب تاوضروس  8/10/2019 2352
ب مع الحاقه للعمل بالقرية الوليمبية اعتباراً من المشتريات والمخازن للعمل برعاية الشبا

22/9/2019 . 

كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام من  –نقل السيد/ محمد محمد يس سليمان  8/10/2019 2353
 . 23/9/2019ادارة اسكان اعضاء هيئة التدريس للعمل بنادي النيل اعتباراً من 

فني  –علي عبد الحي الصي زهراء بالعمل جزء من الوقت للسيدة/  الترخيص بالقيام 8/10/2019 2354
طبية رابع بالدرجة الرابعة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من  أجهزةصيانة 

 . األجر% من 65مقابل  1/10/2019



كاتب  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سكينة محمد المتولي عبد الكريم  9/10/2019 2355
 1/10/2019اعتباراً من لمدة عام  اإلداريةثالث بالدرجة الثالثة بالشئون  إداريةشئون 
 . األجر% من 65مقابل 

ثان بالدرجة الثانية برعاية  إداريةكاتب شئون  –ندب السيدة/ سماح السعيد محمد السعيد  9/10/2019 2356
 . 1/10/2019عتباراً من ا أولالشباب للعمل بمديرية الشباب والرياضة لمدة عام 

طبيب أسنان ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون  –كاوي السيد إسالم السيد المخدمة السيد/  إنهاء 9/10/2019 2357
 . 1/4/2019الطبية النقطاعه المتصل عن العمل بدون اذن اعتباراً من 

ثالثة من لث بالدرجة الاث إداريةكاتب شئون  –نة حسن عبد ربه نقل السيدة/ سكي 9/10/2019 2358
 . 1/8/2019المشروعات البيئية للعمل بالسالمة والصحة المهنية اعتباراً من 

بالدرجة الثالثة من وحدة عالج  ثصراف ثال –محمد الدسوقي  إبراهيمنقل السيد/ سامح  9/10/2019 2359
 . 289/9/2019اعتباراً من  اإلدارةالعاملين بمستشفي الطلبة للعمل بخزينة 

طبيب أسنان ثان بالدرجة الثانية  –اشتراك السيدة/ نوران عبد هللا خالد ابو العينين  9/10/2019 2360
 بالشئون الطبية في مشروع عالج العاملين واسرهم .

أخصائي نشاط اجتماعي ثان بالدرجة الثانية  –نقل السيدة/ منال محمد احمد محمد شعبان  9/10/2019 2361
 . 25/9/2019ان للعمل بكلية رياض االطفال اعتباراً من من كلية طب االسن

أخصائي شئون ادارية اول بالدرجة االولي من  –نقل السيدة/ دعاء يحي محمد السعيد  9/10/2019 2362
 . 22/9/2019كلية الطب للعمل بكلية الحقوق اعتباراً من 

فني معمل  –رحاب فاروق ابو الفتوح  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 9/10/2019 2363
% من 65مقابل  1/10/2019ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 االجر .

طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة  –انهاء ندب الطبيب/ شاهر محمد محمد عثمان  9/10/2019 2364
 . 1/10/2019ون اعتباراً من بالشئون الطبية من التدريب بمركز طب وجراحة العي

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ مجدي عبد الرحمن ابو  9/10/2019 2365
معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالشئون االدارية نظير اشتراكه في صندوق  –الكمال 

 . 1/10/2019الرعاية الطبية اعتباراً من 

فني  –انتسال محمد نجيب محمد علي  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 9/10/2019 2366
مقابل  1/10/2019اشعة ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 % من االجر .65

الثة فني تمريض ثالث بالدرجة الث –انهاء خدمة السيدة/ بسمة جمال سالمة ابراهيم  9/10/2019 2367
 تاريخ انقطاعها عن العمل . 16/7/2019بمستشفي االطفال اعتباراً من 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة  –نقل السيد/ محمد صالح الدين رجب دسوقي شيمي  10/10/2019 2368
 . 1/10/2019الثالثة بالمدن الجامعية للعمل بكلية رياض االطفال اعتباراً من 

أخصائي شئون ادارية ثان بالدرجة الثانية  –ندب السيدة/ رشا مهاود احمد حسانين تجديد  10/10/2019 2369
بمركز الحساب العلمي للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام ثالث اعتباراً من 

30/9/2019 . 

درجة ثالث بالأخصائي نشاط رياضي  –ندب السيد/ سامح السادات طه علي حسوبة  10/10/2019 2370
الثالثة بكلية التربية الرياضية للعمل بمديرية الشباب والرياضة لمدة عام اعتباراً من 

1/10/2019 . 

للسيدة/ نيفين سيف الدين زكي  30/6/2015% من اساسي الراتب الشهري في 3خصم  10/10/2019 2371
صاالت مهندس اتصاالت والكترونيات ثان بالدرجة الثانية بمركز االت –أبو السعود 

 والمعلومات لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير اضافة ابنها .

فني خدمات  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد رافت محمد حسن هلة  10/10/2019 2372
حتى  1/10/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةطبية ثان بالشئون الطبية لرعاية 

30/9/2020 . 

أخصائي  –جديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سامية المنسوب محمد البربري ت 10/10/2019 2373
حاسبات الكترونية ثالث بمركز انتاج المقررات االلكترونية لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر 

 . 31/1/2020حتى  1/8/2019اعتباراً من 

نان ثالث بمستشفي الطلبة اجازة طبيب اس –منح السيدة/ سارة علي احمد غزي العربي  10/10/2019 2374
 17/11/2019حتى  18/8خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة اشهر اعتباراً من 

. 

كاتب شئون ادارية بالموازنة والحسابات  –عودة السيدة/ حنان احمد محمد البدراوي  10/10/2019 2375
 . 1/10/2019للعمل اعتباراً من 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية  –لسيد/ محمد عالء الدين حامد محمد عودة مجازاة ا 10/10/2019 2376
 بدون اذن . 21/5/2018باالنذار لتغيبه عن نوبتجية سهر يوم 



طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيدة/ ريهام عبد الرسول هالل بسيوني  10/10/2019 2377
 بدون اذن رسمي . 25/7/2018بخصم يوم من راتبها لعدم تواجدها يوم 

مهندس ثان بالدرجة الثانية من مركز الحساب  –نقل السيدة/ رشا السيد احمد متولي  10/10/2019 2378
 . 30/9/2019العلمي للعمل بالسالمة والصحة المهنية اعتباراً من 

الثة بالمعهد الفني تكليف السيدتين المذكورتين بوظيفة أخصائي تمريض ثالث بالدرجة الث 10/10/2019 2379
 وهم : 1/7/2019للتمريض/ كلية التمريض اعتباراً من 

 السيدة/ آية صابر محمد .                         السيدة/ ايمان ابراهيم محمد سلمي .

فني تمريض وصحة عامة ثان بالدرجة  –انسحاب السيد/ محمد رافت محمد حسن هله  10/10/2019 2380
 طبية من مشروع عالج العاملين واسرهم .الثانية بالشئون ال

فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة  –اشتراك السيدة/ أمل متولي عاطف المتولي  13/10/2019 2381
 بمستشفي الطلبة في مشروع عالج العاملين وأسرهم مع اضافة الوالدين .

ادارية ثالث بكلية الزراعة أخصائي شئون  –أحقية السيدة/ أسماء محمود حسن شلبي  13/10/2019 2382
 2019، يناير  2018ديسمبر  –سابقاً في االجر المصروف لها مقابل أشهر نوفمبر 

 لقيامها بالحضور خالل هذه الفترة .

أخصائي تمريض ثان بالدرجة  –الغاء ندب السيدة/ بدر ابراهيم أحمد عبده عبدالرحمن  13/10/2019 2383
وعودتها لجهة عملها االصلية بالشئون الطبية اعتباراً  الثانية من العمل بجامعة مطروح

 . 2/10/2019من 

برعاية  األوليبالدرجة  أول إداريةكاتب شئون  –ندب السيد/ محمد النوبي عبد ربه خليل  13/10/2019 2384
 .  1/10/2019اعتباراً من  أوللمدة عام  اإلسكندريةالشباب بالجامعة للعمل بجامعة 

فني حياكة ثالث بالدرجة الثالثة  –خدمة السيدة/ دعاء زكي حامد عبد الرحمن  إنهاء 13/10/2019 2385
الكتمال انقطاعها عن العمل ثالثين يوماً غير  18/4/2019بالمدن الجامعية اعتباراً من 

 متصلة عن العمل .

رجة الثالثة بكلية الطب فني معمل ثالث بالد –منح السيدة/ سلمي إبراهيم سعد محمد الغول  13/10/2019 2386
جنيه شهرياً أيهما اكبر اعتباراً من  50% من األجر أو 7حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 31/7/2019

فني تمريض وصحة عامة ثالث بالدرجة  –منح السيدة/ منال عبد الفتاح عبد الفتاح السعيد  13/10/2019 2387
جنيه شهرياً  50% من األجر أو 7طب االسنان حافز التميز العلمي بنسبة  الثالثة بكلية

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 31/7/2019أيهما اكبر اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ كريمة احمد السعيد الدرداح  13/10/2019 2388
جنيه شهرياً أيهما اكبر اعتباراً  25% من األجر أو 7بنسبة  الجامعية حافز التميز العلمي

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019من 

نجار ثان بالدرجة الرابعة بكلية السياحة والفنادق  –منح السيد/ سعد فراج اسماعيل شتا  13/10/2019 2389
ً  25% من األجر أو 7حافز التميز العلمي بنسبة   أيهما اكبر اعتباراً من جنيه شهريا

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 31/7/2019

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة  –منح السيدة/ نيفين ناجي احمد احمد منصور  13/10/2019 2390
جنيه شهرياً أيهما  50% من األجر أو 7بكلية السياحة والفنادق حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 31/7/2019تباراً من اكبر اع

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة  –منح السيدة/ ايمان ابراهيم عبد المعبود ابراهيم  13/10/2019 2391
جنيه شهرياً أيهما اكبر  50% من األجر أو 7برعاية الشباب حافز التميز العلمي بنسبة 

 نظراً لحصولها علي المؤهل االعلي . 31/7/2019اعتباراً من 

فني تسجيل  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ شيرين السعيد فتحي البهوتي  13/10/2019 2392
طبي واحصاء ثالث بمستشفي الطلبة لمرافقة الزوج بدولة قطر لمدة عام اعتباراً من 

 . 30/9/2020حتى  1/10/2019

خاصة  أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –سيدة/ فاطمة صبري عبد الجليل منح ال 13/10/2019 2393
 ً   14/9/2020حتى  15/9/2019من  بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارا

أجازة مرضية استثنائية باجر كامل  15/10/2019حتى  1/7/2019احتساب المدة من  13/10/2019 2394
 أخصائي شئون إدارية ثان بالشئون القانونية . –لرحمن للسيد/ بالل محمد احمد عبد ا

طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة اجازة  –منح السيدة/ هند السعودي عبد اللطيف  13/10/2019 2395
 16/9/2020حتى  17/9/2019خاصة بدون مرتب لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

مشرف أمن رابع باالمن اجازة خاصة بدون  –اهيم احمد حسن منح السيد/ أحمد محمد ابر 13/10/2019 2396
 . 30/9/2020حتى  1/10/2019مرتب للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

فني صيانة اجهزة طبية رابع بالشئون  –مجازاة السيد/ احمد حامد عبد هللا عبد هللا الجيار  13/10/2019 2397
بالزي الخاص بالعمليات ورفضه ارتداء المالبس الرسمية  الطبية باالنذار لعدم التزامه

 للعمليات .



طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية باالنذار  –مجازاة السيد/ احمد عامر عبد هللا عطية  13/10/2019 2398
 . 23/9/2018لتغيبه عن نوباتجية سهر يوم 

غني ديكور ثالث بالشئون الطبية  –شالي مجازاة السيد/ محمد عادل محمد عبد السالم م 13/10/2019 2399
صباحاً بالرغم من توقيعه حضور  10لقيامه باالنصراف عن العمل الساعة  باإلنذار

 بجهاز البصمة .

أخصائي تمريض اول بالدرجة  –إنهاء خدمة السيدة/ زينب علي محمد محمد الزين  13/10/2019 2400
  25/9/2019بناء علي طلبها اعتباراً من  األولي بمستشفيات جامعة المنصورة باالستقالة

لتصبح علي  18/6/2019بتاريخ  1359تصويب المادة االولي من قرار الجامعة رقم  13/10/2019 2401
سائق ثان بالدرجة الرابعة  –النحو التالي : تعيين السيد/ محمد مصطفي سليمان إبراهيم 

لدرجة الرابعة وذلك اعتباراً من بكلية اآلداب علي وظيفة فني صيانة وتشغيل رابع با
16/1/2013 . 

مهندس الكترونيات ثان بالدرجة  –السحراوي  إبراهيمنقل السيدة/ نجالء الكوشي محمد  13/10/2019 2402
الثانية من موازنة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعمل بمركز تقنية االتصاالت 

 ندبها . إلغاءمع  2/10/2019والمعلومات اعتباراً من 

 وهم : 1/7/2019ترقية السيدتين المذكورتين بقسم التعليم اعتباراً من  14/10/2019 2403
 طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة . –السيدة/ غادة محمد محمود احمد زناتي 
 طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة . -السيدة/ آية محمد عبد المعطي الصيري 

فيما تضمنه من ترقية السادة اآلتي  24/9/2019بتاريخ  2202جامعة رقم سحب قرار ال 14/10/2019 2404
فما دونها للدرجات االعلي اعتباراً من  األوليأسمائهم بعد بقسم التعليم من الدرجة 

 فرد . 40وعددهم  1/7/2019

فيما تضمنه من ترقية السادة  24/9/2019بتاريخ  2203سحب قرار الجامعة رقم  14/10/2019 2405
الجامعة وهم السيد/ وائل رعت محمد ، حازم  بموازنةالمخاطبين بقسم التعليم والمعينين 

 عبد الفتاح محمد ، محمد الهادي اسماعيل .

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بكلية الطب  –منح السيد/ وائل عبد القادر محمد علي  15/10/2019 2406
اكبر اعتباراً من  أيهماجنيه شهرياً  25 % أو7البيطري حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصوله علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

محام ثالث بالدرجة الثالثة في  –السيد/ عبد السالم شعبان عبد السالم منصور  أحقية 15/10/2019 2407
 تاريخ تعيينه . 16/2/2015المتميز المطالب به اعتباراً من  األداءصرف حافز 

كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بعمل مدير  –تجديد قيام السيد/ عبد السالم ممدوح غيث  15/10/2019 2408
 اإلحالةحتى بلوغ سيادته  21/9/2019التسجيل والخريجين بكلية الطب اعتباراً من  إدارة

 . 3/2/2020للمعاش في 

دراسة وامتحانات ثالث  صائيأخ –ندب السيد/ عزت عبد الفتاح عبد القوي القاضي  إنهاء 15/10/2019 2409
بكلية التمريض  األصليةمن العمل بجامعة المنوفية وعودته لجهة عمله بالدرجة الثالثة 

 . 3/10/2019اعتباراً من 

 األوليبالدرجة  أولفنون تشكيلية  أخصائي –ندب السيدة/ سلوي طه طه حمادة  إلغاء 15/10/2019 2410
بمركز رعاية وتنمية  األصليةودتها لجهة عملها التخصصية من العمل بجامعة دمياط وع

 . 8/10/2019الطفولة اعتباراً من 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ سهير اسماعيل محمد  15/10/2019 2411
كبير كتاب بدرجة مدير عام بمكتب أمين عام الجامعة نظير اشتراكها في  –اسماعيل 

 . 1/7/2020اية الطبية اعتباراً من صندوق الرع

فنية أسنان  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/آية عطية حسب هللا اسماعيل  15/10/2019 2412
حتى  1/10/2019رابع بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة اربعة اشهر اعتباراً من 

31/1/2020 . 

 –ن مرتب للسيدة/ نسرين محمد ابو الفتوح ابو الفتوح مجاهد تجديد االجازة الخاصة بدو 15/10/2019 2413
كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام بمستشفي الطلبة لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

 . 30/9/2020حتى  1/10/2019

 اجازة مرضية للسيدة/ هبة سمير فهمي شرابي 3/10/2019حتى  16/9اعتماد المدة من  15/10/2019 2414
 أخصائي شئون مالية للموازنة والحسابات مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل  –

مرضية للسيدة/ كاميلية مصطفي عبد  أجازة 14/9/2019حتى  29/8اعتماد المدة من  15/10/2019 2415
بالشئون الهندسية واحتساب المدة المشار اليها  أول إداريةكاتب شئون –الوهاب فرحات 

 . األجر% من 75باجر يعادل مرضية  أجازة

صيدلي ثالث  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ نورهان احمد فكري الجمل  15/10/2019 2416
 . 9/9/2020حتى  10/9/2019بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

للسيدة/ أمل اسماعيل السيد اجازة مرضية  18/9/2019حتى  26/8اعتماد المدة من  15/10/2019 2417
 أخصائي نشاط رياضي ثان بنادي النيل مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل. –عامر 



كاتب شئون ادارية ثالث بالدراسات العليا  –منح السيدة/ فاطمة عبد المنعم مصطفي احمد  15/10/2019 2418
 .25/9/2019اً من باجر كامل اعتبار األوليشهور للمرة  أربعوضع لمدة  أجازة –

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –محمد الجندي  إبراهيممنح السيدة/ رضوي حمدي  15/10/2019 2419
 . 26/9/2019شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من  أربعوضع لمدة  أجازة

ر مصطفي محمد مرضية للسيد/ تام أجازة 14/10/2019حتى  15/9المدة من اعتماد  15/10/2019 2420
مع  واإلداريأخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث بالتوجيه المالي  –صالح السيد 

 مرضية باجر كامل . أجازةاحتسابها 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  أجازة 14/10/2019حتى  15/9احتساب المدة من  15/10/2019 2421
 ثالث بالشئون الطبية . ريةإداكاتب شئون  –مصباح متولي  إبراهيميسرا 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  10/10/2019حتى  20/9احتساب المدة من  15/10/2019 2422
 فني حياكة ثالث بنادي النيل بالجامعة . –نجالء فتحي عيد العزيز غانم 

لية ثان بالدرجة الثانية كاتب شئون ما –منح السيدة/ أسماء صبري محمد شحاته عمرو  15/10/2019 2423
جنيه شهرياً أيهما اكبر اعتباراً من  50% أو 7بالمدن الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي المؤهل االعلي . 15/9/2019

كاتب شئون ادارية  –ضم مدة الخبرة العملية للسيد/ محمد صبري محمد حسين عبد النب  15/10/2019 2424
الي مدة  20/6/2016حتى  7/5/2011برعاية الشباب خالل الفترة من  بالدرجة الرابعة
 خدمته الحالية .

فني صناعة أسنان ثالث بالدرجة الثالثة من موازنة  –نقل السيد/ احمد محمد صبري محمد  15/10/2019 2425
جامعة المنصورة للعمل بموازنة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام المالي 

 . 7/10/2019مع انهاء ندبه اعتباراً من  2019/2020

صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة من  –ندب الصيدالنية/ نسمة خليفة عبد المقصود زايد  إلغاء 15/10/2019 2426
ص من \العمل بمستشفي الطلبة وعودتها لجهة عملها االصلية بمستشفي الطوارئ اعتبارا

30/9/2019 . 

فني صناعة أسنان ثالث بالدرجة  –سيد/ محمد حسن ابو ماضي ابراهيم تجديد ندب ال 15/10/2019 2427
الثالثة بكلية طب االسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية باالسكندرية لمدة عام ثالث 

 . 1/9/2019اعتباراً من 

مسة معاون خدمة ثان بالدرجة الخا –انهاء خدمة السيد/ سمسم محمود عبد الجليل شعبان  15/10/2019 2428
 . 21/9/2019بكلية الطب بالوفاة اعتباراً من 

مرضية للسيد/ محمد محمد الهنداوي  أجازة 14/10/2019حتى  2/10اعتماد المدة من  15/10/2019 2429
 مرضية باجر كامل . أجازةمعاون خدمة بالشئون الطبية مع احتسابها  –الدحدوح 

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة  –لعابدين عبد الفتاح عودة السيدة/ فايزة احمد زين ا 15/10/2019 2430

 . 2/10/2019للعمل اعتباراً من 

 أجازةأخصائي نشاط رياضي ثان بنادي النيل  –السيد عامر  إسماعيل أملمنح السيدة/  15/10/2019 2431

 . 20/9/2019شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من  أربعوضع لمدة 

اجازة مرضية للسيد/ مصطفي محمد محمود  5/10/2019حتى  29/9اعتماد المدة من  15/10/2019 2432
 أخصائي أمن ثالث بأمن الجامعة مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –ابو العنين 

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة للعمل  –عودة السيدة/ والء احمد حسن عبد الحكم  15/10/2019 2433

 . 1/10/2019اعتباراً من 

فني تمريض رابع بالشئون  –محمد عبد الفتاح عبد الحميد شهابي  إيمانعودة السيدة/  15/10/2019 2434

 . 7/10/2019الطبية للعمل اعتباراً من 

أخصائي نشاط رياضي ثالث بالدرجة  –انهاء خدمة السيد/ السيد جمعة السيد ابراهيم  15/10/2019 2435
وذلك لتعيينه بوظيفة  14/10/2019اعتباراً من  ة الرياضية باالستقالةالثالثة بكلية التربي

 مدرس تخصص تدريب بكلية التربية الرياضية بالفيوم .

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة  –انسحاب السيدة/ احالم احمد محمد سعيد  16/10/2019 2436

 بالشئون الهندسية من مشروع عالج العاملين واسرهم .

أخصائي أمن ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية  –نقل السيد/ احمد محمود عبد الغفار  16/10/2019 2437
 . 13/10/2019للعمل بمكتب امين الجامعة المساعد للشئون االدارية اعتباراً من 

ثالث بالدرجة  كاتب شئون ادارية –تجديد ندب السيدة/ شيماء عبد المنعم محمد الطميهي  16/10/2019 2438

الثالثة بمستشفي االطفال الجامعي للعمل بكلية الزراعة للعام الثالث اعتباراً من 

22/10/2019 . 

مهندس انتاج زراعي ثالث بكلية التربية  –تجديد ندب السيد/ احمد فتح هللا فتح هللا فتح هللا  16/10/2019 2439
 . 5/9/2019ثالث اعتباراً من  النوعية )ميت غمر( للعمل بمستشفيات بنها لمدة عام



تكليف السيدتان المذكورتان بوظيفة فني معمل رابع بالدرجة الرابعة للعمل بالجهات  16/10/2019 2440

الموضحة قرين اسم كل منهما : نوران عامر محمد التابعي )كلية التمريض( ، مريم عبد 
 العظيم السيد ) كلية الصيدلة ( .

فني طباعة ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –ندب السيدة/ نسرين محمد أحمد السعيد تجديد  17/10/2019 2441

العلوم جامعة العريش للعمل بكلية التربية النوعية فرع منية النصر للعام الثالث اعتباراً 

 . 2/7/2019من 

ف اجتماعي مشر –رضا احمد السنبختي  أيمنالخاصة بدون مرتب للسيد/  األجازةتجديد  20/10/2019 2442
حتى  1/10/2019لمدة عام اعتباراً من رابع بفندق الجامعة للعمل بالسعودية  وإقامة

30/9/2020 . 

طبيب بشري ثالث  –لينا محمد علي السيد  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  20/10/2019 2443

 . 30/9/2020حتى  1/10/2019بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي شئون ادارية ثالث بمركز تقنية  –عودة السيدة/ هبة السيد حسن البحقيري  20/10/2019 2444
 . 15/10/2019االتصاالت والمعلومات اعتباراً من 

أجازة مرضية للسيدة/ سهام فرحات عبد هللا  3/10/2019حتى  22/9اعتماد المدة من  20/10/2019 2445

 مالية ثالث بشئون العاملين مع احتسابها أجازة مرضية باجر كامل  كاتب شئون –فياض 

أخصائي احصاء وحاسبات الكترونية ثالث  –منح السيدة/ أمل احمد مصطفي محمد ياسين  20/10/2019 2446

شهور للمرة الثانية باجر  أربعهبمركز تقنية االتصاالت والمعلومات اجازة وضع لمدة 
 . 27/9/2019كامل اعتباراً من 

 أبومرضية للسيدة/ سارة حمدي رمضان  أجازة 7/10/2019حتى  28/9اعتماد المدة من  20/10/2019 2447

 مرضية باجر كامل  أجازةفني تمريض رابع بالشئون الطبية مع احتسابها  –المعاطي 

ل للسيدة/ أجازة مرضية استثنائية باجر كام 25/10/2019حتى  25/8احتساب المدة من  21/10/2019 2448

 فني تمريض ثان بمستشفي الطلبة بالجامعة . –ماجدة حسن صالح إبراهيم 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية باإلنذار  –مجازاة السيد/ شاهر محمد محمد عثمان  21/10/2019 2449
 بدون إذن . 26/9/2018لتغيبه عن نوباتجية سهر يوم 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية بخصم يوم  –محمد عثمان  مجازاة السيد/ شاهر محمد 21/10/2019 2450

 بدون اذن . 3/4/2019من راتبه لتغيبه عن نوباتجية سهر يوم 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية بخصم ثالثة  –مجازاة السيد/ شاهر محمد محمد عثمان  21/10/2019 2451

 أيام من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن .

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية باالنذار بأن  –مجازاة السيد/ شاهر محمد محمد عثمان  21/10/2019 2452
 بدون اذن . 5/12/2018تغيب عن نوباتجية سهر يوم 

فني أشعة ثالث  –حفظ واقعة غياب السيد/ احمد عماد عبد الهادي ابراهيم ابو الريش  21/10/2019 2453
 بمستشفي الطلبة لعدم المخالفة .

فني تمريض رابع بمستشفي  –حفظ واقعة غياب السيدة/ ريهام ياسر مصبح السيد عالم  21/10/2019 2454
 الطلبة لعدم المخالفة .

طبيب أسنان ثالث  –الزلوعي  إبراهيم إسماعيلحفظ واقعة غياب السيد/ محمد الحسيني  21/10/2019 2455
وعدم احتسابها  31/1/2018حتى  19/1بمستشفي الطلبة لعدم المخالفة في المدة من 

 مرضية . أجازة

معاون خدمة ممتاز بالشئون  –حفظ واقعة غياب السيد/ محمد محمد الهنداوي الدحدوح  21/10/2019 2456
 وعدم احتسابها اجازة مرضية  21/4/2018حتى  8/4الطبية لعدم المخالفة في المدة من 

معاون خدمة ممتاز بالشئون  –محمد الهنداوي الدحدوح  حفظ واقعة غياب السيد/ محمد 21/10/2019 2457
 لعدم المخالفة . 19/3/2018حتى  1/3الطبية لعدم المخالفة في المدة من  

فني  –للسيدة/ راقية صابر ابراهيم احمد  2018لسنة  341حفظ التحقيق اإلداري رقم  21/10/2019 2458
 23/4/2018حتى  14/4ة من تمريض أول بمستشفي الطلبة في ضوء احتسابها المد

 أجازة مرضية وعدم ثبوت المخالفة .

فني كهرباء ثالث بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيد/ جورج عادل عبد السيد عوض  21/10/2019 2459
 باإلنذار لتغيبه عن العمل بدون إذن .

ثان بمستشفي الطلبة فني معمل  –حفظ واقعة غياب السيد/ عدلي محمد علي عبد الوهاب  21/10/2019 2460
 وعدم احتسابها اجازة مرضية . 13/1/2018حتى  11/1لعدم المخالفة في المدة من 

معاون خدمة ثان بالشئون االدارية اجازة  –منح السيد/ محسن محمد عبد المنعم صيام  21/10/2019 2461
حتى  1/8/2019خاصة بدون للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

31/7/2020 . 

فني تمريض ثالث بالشئون الطبية للعمل  –عودة السيدة/ شيماء سامي عوض عبد الغني  21/10/2019 2462
 . 10/10/2019اعتباراً من 



طبيب بشري  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ رحاب حسن مصطفي جاد  األجازةتجديد  21/10/2019 2463
حتى  1/9/2019مدة عام اعتباراً من ثان بالشئون الطبية لمرافقة الزوج بالسعودية ل

31/8/2020 . 

بكلية الطب  األوليبالرجة  أولفني معمل  –الحسيني محمد حجازي  أمانيالسيدة/  إحالة 21/10/2019 2464
 . 1/11/2019للمعاش المبكر اعتباراً من 

بالدرجة الثالثة من ثالث  إداريةأخصائي شئون  –نقل السيدة/ داليا عثمان محمد جمال  21/10/2019 2465
شئون الدراسة واالمتحانات  إدارةيم والطالب لكلية السياحة والفنادق للعمل بشئون التع

 . 14/10/2019اعتباراً من 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة  –اشتراك السيد/ محمد محمود احمد الشاعر  22/10/2019 2466
 . وأسرهمملين بمكتب رئيس الجامعة في مشروع عالج العا

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بمركز  –اشتراك السيدة/ نيفين احمد السيد خليل  22/10/2019 2467
 . وأسرهمالحساب العلمي في مشروع عالج العاملين 

 األوليفني مراقبة صحية اول بالدرجة  –اشتراك السيد/ وائل عبد المعبود احمد يوسف  22/10/2019 2468
 . وأسرهمالشئون الطبية في مشروع عالج العاملين ب

أخصائي عالقات عامة ثان بالدرجة الثانية  –ندب السيد/ هاني محمد محمد السيد الموجي  22/10/2019 2469
 . 3/10/2019اعتباراً من  أولبجامعة دمياط للعمل بصندوق الرعاية الطبية لمدة عام 

للسيد/ مايكل ناجي شفيق عبده  30/6/2015راتب الشهري في ال أساسي% من 3خصم  22/10/2019 2470
فني ورشة رابع بالدرجة الرابعة بالمشروعات البيئية لصالح صندوق الرعاية  –نوار 

 زوجته . إضافةالطبية نظير 

رسالة الماجستير للطبيبة/ ريهام حمدان فتوح  إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  22/10/2019 2471
جنيه  450طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة وقدرها  –لديب مصطفي ا

 ال غير .

مشرف زراعي ثالث بالدرجة الثالثة بالموازنة  –انسحاب السيد/ محمد عادل عبد العزيز  22/10/2019 2472
 . وأسرهموالحسابات من مشروع عالج العاملين 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة من كلية الحقوق  – راهيمإبنقل السيد/ محمد راضي  23/10/2019 2473
 . 15/10/2019بالحرم الجامعي اعتباراً من  اإلداريةللعمل بالشئون 

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة الثانية من  –نقل السيدة/ رشا هشام الدين محمود  23/10/2019 2474
عة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الموازنة والحسابات للعمل بمكتب نائب رئيس الجام

 . 17/10/2019اعتباراً من 

أخصائي حاسبات الكترونية ثان بالدرجة  –محمد فضل احمد  إيمانالسيدة/  إلحاق إنهاء 23/10/2019 2475
الجامعي من العمل بكلية التربية النوعية فرع منية  األداءالثانية التخصصية بمركز تطوير 

 . 17/10/2019ن النصر اعتباراً م

محام ممتاز بالشئون القانونية بالدرجة  –السيدة/ همت مصطفي محمد علي  إلحاق إنهاء 23/10/2019 2476
 الثانية من المكتب الفني للمستشار القانوني لرئيس الجامعة .

أخصائي تمريض ثالث بالدرجة  –خدمة السيدة/ صفاء عبد المعطي حسن عمر  إنهاء 23/10/2019 2477
 15/10/2019الثالثة بمستشفيات جامعة المنصورة باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من 

. 

رسالة الدكتوراه للسيدة/ مني احمد محمد يوسف  إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  23/10/2019 2478
ال  جنيه 750زراعي ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الزراعة وقدرها  إنتاجمهندس  –الجندي 

 غير .

 ليصبح علي النحو التالي : 22/8/2019في  1905تعديل قرارنا رقم  23/10/2019 2479
جنيه ليصير المفروض  100زيادة المفروض كنفقة شهرية للصغير )عمر( مبلغ وقدره 

 13/5/2019ليصبح مائتي جنيهاً من تاريخ صدور الحكم في  600أصالً وزيادة المبلغ 
لفتوح حسن أبو الفتوح المزين لصالح السيدة/ مرفت عبد الرازق من راتب السيد/ أبو ا

 عبد السميع .

فني صيانة وتشغيل ثالث )أ( بالدرجة  –تجديد ندب السيد/ محمود السيد احمد محمود  24/10/2019 2480
الثالثة بكلية التربية النوعية للعمل بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق للعام الثاني 

 . 1/12/2019اً من اعتبار

 األوليبالدرجة  أولأخصائي تمريض  –خدمة السيدة/ سحر فاروق حسن نصار  إنهاء 24/10/2019 2481
 . 15/8/2019بمركز جراحة الجهاز الهضمي باالستقالة اعتباراً من 

لثالثة فني تمريض ثالث بالدرجة ا –حمد زين العابدين عبد الفتاح  فايزندب السيدة/  24/10/2019 2482
اعتباراً من  أولبمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام 

13/10/2019 . 

 أجازةمحام ثالث بالشئون القانونية  –منح السيدة/ داليا عبد العزيز سالمة عبد المنعم  24/10/2019 2483
 . 25/9/2019باجر كامل اعتباراً من  األوليشهور للمرة  أربعوضع لمدة 



طبيب بشري  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هبة مجدي كامل العسيلي  األجازةتجديد  24/10/2019 2484
حتى  16/9ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

15/12/2019 . 

محام  – علي أسامة محمد محمد جاب هللا الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/10/2019 2485
حتى  13/11/2019القانونية للعمل بدولة الكويت لمدة عام اعتباراً من بالشئون 

12/11/2020 . 

 إحصاءأخصائي  –عالء الحمادي احمد السيد  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/10/2019 2486
حتى  14/9/2019للعمل بالسعودية اعتباراً من  األجازاتثالث بشئون العاملين قسم 

13/9/2020 . 

 –شيماء خيري المرزوقي عبد الوهاب عبيد  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  24/10/2019 2487
المقررات االلكترونية لمدة عام اعتباراً من  إنتاجعالقات عامة ثالث بمركز  أخصائي

 . 27/9/2020حتى  28/9/2019

 إبراهيم إبراهيممرضية للسيدة/ نورا  أجازة 17/9/2019حتى  13/9 اعتماد المدة من 24/10/2019 2488
فني تمريض ثالث بوحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –خليل عبد الرحمن 

 مرضية باجر كامل . أجازة

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 31/10/2019حتى  28/9احتساب المدة من  24/10/2019 2489
 بالشئون الهندسية . أولسائق  –العنين سيد احمد  أبوميل ج

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  أجازة 30/11/2019حتى  1/10احتساب المدة من  24/10/2019 2490
الجامعة المساعد  أمينكاتب شئون مالية ثالث بمكتب  –حنان زكريا حسن عبد اللطيف 

 لشئون التعليم والطالب .

مرضية للسيدة/ رباب موسي السيد  أجازة 30/10/2019حتى  29/9اعتماد المدة من  24/10/2019 2491
مرضية باجر  أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –موسي رضوان 

 كامل .

مرضية للسيدة/ كاميليا مصطفي عبد  أجازة 26/9/2019حتى  15/9اعتماد المدة من  24/10/2019 2492
بالشئون الهندسية مع احتساب المدة المشار  أول إداريةكاتب شئون  –فرحات الوهاب 

 % .75مرضية باجر يعادل  أجازة إليها

محمود حمدي محمد  أملمرضية للسيدة/  أجازة 3/10/2019حتى  30/9اعتماد المدة من  24/10/2019 2493
مرضية  أجازةبها كاتب نسخ وطباعة ثان بالشئون القانونية مع احتسا –خليل الويشي 
 باجر كامل .

من  113فيما تضمنه من ترقية  24/9/2019بتاريخ  2203سحب قرار الجامعة رقم  24/10/2019 2494
بقسم التعليم بالجامعة موازنة الجامعة ضمن  81القانون رقم  بأحكامالعاملين المخاطبين 
 )أ( فما دونه . األولالمستوي الوظيفي 

فيما تضمنه من ترقية السيدة/ أميرة  24/9/2019بتاريخ  2202رار الجامعة رقم سحب ق 27/10/2019 2495
أخصائي معمل ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة اعتباراً من  –محمد طه شلبي 

1/7/2019 . 

من  113فيما تضمنه من ترقية عدد  24/9/2019بتاريخ  2203سحب قرار الجامعة رقم  27/10/2019 2496
)أ( فما  األولن المخاطبين بقسم التعليم بالجامعة بموازنة الجامعة ضمن المستوي العاملي
 دونه .

محمود عبد القادر محمد علي زلطة مهندس الخاصة بدون مرتب للسيد/  األجازةتجديد  27/10/2019 2497
حتى  15/9/2019للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من ثالث بالشئون الهندسية 

14/9/2020 . 

أجازة مرضية للسيدة/ هناء عوض عبد العزيز  23/9/2019حتى  9/9اعتماد المدة من  27/10/2019 2498
فني تمريض ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها أجازة مرضية باجر  –عرفات محرم 

 كامل 

ية بالشئون الطب أولأخصائي تمريض  –عودة السيدة/ سمر صالح احمد حسن مجر  27/10/2019 2499
 . 16/10/2019للعمل اعتباراً من 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  أجازة 20/11/2019حتى  21/9احتساب المدة من  27/10/2019 2500
 أخصائي شئون مالية ثالث بالموازنة والحسابات . –علياء سعد عبد الفتاح محمد 

معاون خدمة ثان بمركز رعاية وتنمية الطفولة  –نصير عبد الشافي  أبومنح السيدة/ حنان  27/10/2019 2501
 . 11/9/2019شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من  أربعوضع لمدة  أجازة

طبيب بشري ثالث بالشئون  –حفظ واقعة غياب السيد/ محمد عالء الدين حامد عودة  27/10/2019 2502
 الطبية لعدم المخالفة .

فني تمريض ثالث بمستشفي  –اسعد فهيم عبد المنصف عبد الحميد  أمالدة/ مجازاة السي 27/10/2019 2503
 . إذنلتغيبها عن العمل بدون  باإلنذارالطلبة 



فني كهرباء ثالث بنادي النيل لتغيبه عن  –لفت نظر السيد/ خالد محمد المحمدي حسن  27/10/2019 2504
 . إذنالعمل بدون 

فني صيانة اجهزة طبية ثالث  –محمد رضا عوض درويش  مجازاة السيد/ محمد 27/10/2019 2505
 بمستشفي الطلبة بخصم يومان من راتبه .

أخصائي أمن ثالث بادارة امن الجامعة  –مجازاة السيد/ محمد مصطفي السيد عبد الرحيم  27/10/2019 2506
 باالنذار لتركه مقر عمله المكلف العمل به .

أخصائي تطبيق  –خاصة بدون مرتب للسيد/ أمين شعبان ابراهيم ضيف تجديد األجازة ال 27/10/2019 2507
حتى  1/4/2018نظم ولوائح ثان بشئون العاملين للعمل بالسعودية اعتباراً من 

26/6/2019 . 

طبيب بشري  –عبير محمد الحسيني خاطر تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  28/10/2019 2508
 7/10/2010حتى  8/10/2019عاية األسرة لمدة عام اعتباراً من ثالث بالشئون الطبية لر

. 

فني تمريض  –زينب محمد حامد السيد حسين تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  28/10/2019 2509

حتى  28/9/2019رابع بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 
27/3/2020 . 

 – إسماعيلفوزي صديق عبد الفتاح  إهداءجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ ت 28/10/2019 2510

بالمكتبات لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من أخصائي رعاية عاملين ثالث 

 . 31/3/2020حتى  1/10/2019

لدرجة الثانية أخصائي جوالة وخدمة عامة ثان با –ندب السيد/ أحمد حامد محمد متولي  28/10/2019 2511
بكلية السياحة والفنادق للعمل بمديرية الشباب والرياضة لمدة عام اول اعتباراً من 

1/10/2019 . 

طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة  –يرخص للطبيب/ مصطفي حسن أحمد الشناوي  28/10/2019 2512

المتحدة  وربيةاألأسبانيا لحضور المؤتمر الدولي للجمعية  إليبمستشفي الطلبة بالسفر 
 . 10/10/2019للجهاز الهضمي ببرشلونه في الفترة من 

ثالث)ب(  وإحصاءفني تسجيل طبي  –تجديد ندب السيدة/ فاطمة محمود محمد الدمرداش  28/10/2019 2513
اعتباراً  واألخيربالدرجة الثالثة بكلية الطب للعمل بمديرية الشئون الصحية للعام الرابع 

 . 1/1/2020من 

ثالث بالدرجة  إداريةأخصائي شئون  –تجديد ندب السيدة/ هبة حسن عبد العال حسن  28/10/2019 2514
الثالثة باالستحقاقات للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام ثالث اعتباراً من 

1/12/2019 . 

بمستشفي  األوليبالدرجة  أولصيدلي  –خدمة السيدة/ نهي المتولي السيد نور  إنهاء 28/10/2019 2515
 . 10/9/2019الجامعي باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من  األطفال

بعد  أسمائهمجنيه سنوياً وبدل حرمان للصيادلة اآلتي  360صرف بدل العدوي بواقع  28/10/2019 2516
 أفراد .( 9بمستشفي الطلبة اعتباراً من تاريخ استالمهم العمل وعددهم )

فني تمريض وصحة عامة ثالث بالدرجة الثالثة  –عودة السيدة/ نبيلة فريد رفعت جاد  28/10/2019 2517
 . 18/3/2019بمركز جراحة الجهاز الهضمي اعتباراً من 

كبير أخصائيين شئون خدمات اجتماعية  – إبراهيمقيام السيد/ أشرف محسن عبد الفتاح  28/10/2019 2518
 رعاية الطالب بكلية الطب لمدة عام . إدارةمدير  أعمالبدرجة مدير عام بتسيير 

ثالث بالدرجة الثالثة بمركز  إداريةكاتب شئون  –منح السيدة/ أميرة محمد نعمان احمد  29/10/2019 2519
اكبر  أيهماجنيه شهرياً  50 أو% 7تنمية ورعاية الطفولة حافز التميز العلمي بنسبة 

 . 31/7/2019اعتباراً من 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ بثينة حسن اسماعيل  29/10/2019 2520
كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات نظير اشتراكها في صندوق  –محمد 

 . 1/7/2020الرعاية الطبية اعتباراً من 

2521 

 

بمركز رعاية وتنمية الطفولة اعتباراً من  –راهيم نقل تعاقد السيدة/ نيساء ابو الفتوح اب 29/10/2019
29/4/2018 . 

2522 

 

فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة من مستشفي  –تعديل تكليف السيدة/ لمياء حمزة عطية  29/10/2019
وصرف راتبها الشهري  19/3/2019الباطنة للعمل بكلية طب األسنان اعتباراً من 

 استالمها العمل بكلية طب األسنان .تاريخ  19/9/2019اعتباراً من 

منح السادة شاغلي وظائف درجة كبير واالولي فما دونها بالشئون القانونية العالوة  29/10/2019 2523
 7وعددهم  16/10/2019% اعتباراً من 5بنسبة  2018/2019التشجيعية المقررة للعام 

 افراد .

أخصائي مشتريات اول بالدرجة االولي  –ه السيد تجديد ندب السيدة/ سهام عوض ط 30/10/2019 2524
بمركز الكلي والمسالك البولية للعمل بكلية اآلداب لمدة عام رابع واخير اعتباراً من 



16/10/2019 . 

 األوليبالدرجة  – أولأخصائي معمل  –علي  إبراهيمعماد محمد تجديد ندب السيد/  30/10/2019 2525
  1/10/2019مل بكلية الطب لمدة عام ثالث اعتباراً من بمستشفيات جامعة المنصورة للع

 األوليبالدرجة  أولأخصائي حاسبات  –محمد  إبراهيممحمد احمد  تجديد ندب السيد/ 30/10/2019 2526

بمستشفي المنصورة الجامعي بكلية التربية النوعية بالمنصورة لمدة عام ثالث اعتباراً من 
1/10/2019 . 

 أولأخصائي شئون عاملين  –عطية احمد عبد الحميد الديسطي  جديد ندب السيد/ت 30/10/2019 2527
بمستشفيات جامعة المنصورة للعمل بكلية الطب لمدة عام ثالث اعتباراً  األوليبالدرجة 

 . 1/10/2019من 

تربية معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة من كلية ال –نقل السيد/ محمد محمود سامي يسن  30/10/2019 2528
 . 17/10/2019للطفولة المبكرة للعمل بوحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة  –اشتراك السيدة/ أميرة محمد محمد عبد الرازق  30/10/2019 2529
 بمستشفي الطلبة في مشروع عالج العاملين وأسرهم مع إضافة الوالدين .

للسيدة/ صابرين حمدي السيد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 1,5خصم  30/10/2019 2530
مشروع  إليفني تمريض رابع بالدرجة الرابعة بمستشفي الطلبة نظير إضافة الوالدين  –

 عالج العاملين وأسرهم .

حمد للسيد/ محمود محمود م 30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  30/10/2019 2531
فني ورشة ثالث بالدرجة الثالثة باإلحصاءات المركزية لصالح صندوق  –محمد إبراهيم 

 الرعاية الطبية نظير إضافة ابنته .

بالدرجة  – أولأخصائي معمل  –تجديد ندب السيد/ محمد عادل عبد المطلب العشماوي  30/10/2019 2532
لية الطب لمدة عام ثالث اعتباراً التخصصية بمستشفي المنصورة الجامعي للعمل بك األولي

 . 1/10/2019من 

بالشئون الطبية  أولأخصائي عالج طبيعي  –منح السيدة/ نهاد محمد عبد النبي موسي  30/10/2019 2533
 . 16/10/2019خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل اعتباراً من  إجازة

بمركز  األوليبالدرجة  أولفني ورشة  – نجم إبراهيمخدمة السيد/ احمد عطية  إنهاء 31/10/2019 2534
 . 31/7/2019جراحة الجهاز الهضمي اعتباراً من 

مهندس ثالث بالدرجة الثالثة بمركز  –خدمة السيد/ وليد رضا محمد صالح مغربية  إنهاء 31/10/2019 2535
تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل  15/7/2019جراحة الجهاز الهضمي اعتباراً من 

 . نإذبدون 

            

           

           


