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تعديل تكليف السيدتين المذكورتين بوظيفة طبيب أسنان ثالث بالدرجة الثالثة للعمل  3/11/2019 2536
 بالشئون الطبية وهم السيدة/ فاطمة الزهراء محمد ، ايمان صالح مروان السيد .

من وظيفة فني ورشة ثالث  –يل المسمي الوظيفي للسيد/ منير سامي ميخائيل بولس تعد 3/11/2019 2537
 بالدرجة الثالثة الي وظيفة فني صيانة وتشغيل ثالث بذات الوظيفة .

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة  –انسحاب السيدة/ بثينة حسن اسماعيل محمد  4/11/2019 2538
 عاملين واسرهم .بالمكتبات من مشروع عالج ال

مشرف امن رابع بالدرجة الرابعة  –انهاء خدمة السيد/ محمد فتحي عثمان عبد السالم  4/11/2019 2539
 النقطاعه عن العمل بدون اذن ثالثون يوماً . 1/10/2019بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

معاون خدمة ممتاز بالدرجة  –انهاء خدمة السيدة/ اعتماد عبد العزيز عباس عبد الغني  4/11/2019 2540
 . 27/9/2019الثالثة بكلية الطب بالوفاة اعتباراً من 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان بالدرجة  –قيام السيد/ مازن محمد رضا موسي  4/11/2019 2541
أمانة سر مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس اعتباراً من  بأعمالالثانية 

1/5/2019 . 

صراف أول بالدرجة األولي من المشتريات والمخازن  –نقل السيد/ يحيي عبد الحي شلبي  4/11/2019 2542
 . 22/10/2019للعمل بالخزينة الرئيسية للجامعة اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب  –عرب  أبوتعديل الحالة االجتماعية للسيدة/ رجاء مجدي محمد  4/11/2019 2543
 مطلقة . إلين التعليم والطالب من متزوجة ثان بشئو

 أجازةثالث بالشئون الهندسية  إداريةكاتب شئون  –منح السيد/ شريف السيد أبو فراج  4/11/2019 2544
حتى  20/10/2019خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

19/10/2020 . 

بوظيفة فني معمل رابع بالدرجة الرابعة للعمل  –ر محمد مراد تكليف السيدة/ سلمي نص 4/11/2019 2545
 بالمعهد الفني للتمريض/ كلية التمريض .

كاتب شئون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة  –نقل السيدة/ حنان احمد محمد البدراوي  4/11/2019 2546
 . 20/10/2019بالموازنة والحسابات للعمل بخدمة المواطنين اعتباراً من 

فني تمريض ثان  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ زينب رمزي المتولي  4/11/2019 2547
% من االجر 65مقابل  1/11/2019بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

. 

حمد مختار خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ محمد ا 4/11/2019 2548
فني اشعة رابع بالدرجة الرابعة بمستشفي الطلبة نظير اشتراكه في صندوق  –ابراهيم 

 . 1/10/2019الرعاية الطبية اعتباراً من 

 –خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ احمد محب طه صقر  4/11/2019 2549
الطلبة نظير اشتراكه في صندوق الرعاية  طبيب أسنان أول بالدرجة األولي بمستشفي

 . 1/10/2019الطبية اعتباراً من 

كبير محاميين بدرجة مدير عام  –اشتراك السيدة/ حمدية محمد محفوظ محمد علي  4/11/2019 2550
 . وأسرهمبالشئون القانونية في مشروع عالج العاملين 

زراعي ثالث بالدرجة  إنتاجمهندس  –الفتاح حامد  تجديد ندب السيد/ عبد هللا جمال عبد 4/11/2019 2551
الثالثة بكلية الزراعة للعمل بالهيئة القومية لسالمة الغذاء بالقاهرة لمدة عام ثالث اعتباراً 

 . 28/10/2019من 

منح مكافأة المساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير للسيدة/ والء عاطف محمد شرف  4/11/2019 2552
 جنيه ال غير . 450مريض ثان بالدرجة الثانية بكلية التمريض وقدرها أخصائي ت –

كاتب شئون إدارية أول بالدرجة األولي من  –نقل السيدة/ رحاب احمد عبد الغني محمود  4/11/2019 2553
 . 21/10/2019كلية الهندسة للعمل بكلية التربية الرياضية اعتباراً من 

فيما  1/9/2019بتاريخ  1999من المادة األولي من قرارنا رقم  19م إلغاء البند رق 4/11/2019 2554
معاون خدمة ممتاز بالدرجة  –تضمنه من إنهاء خدمة السيدة/ فكيهة محمد عطية فالح 

 . 5/12/2019الثالثة بالشئون اإلدارية اعتباراً من 



 أولأخصائي شئون مالية  – تعديل الحالة االجتماعية للسيدة/ غادة نبيل محمد القشطي 4/11/2019 2555
 مطلقة . إليبالموازنة والحسابات من متزوجة 

صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة من  –تعديل تكليف الصيالنية / نسمة خليفة عبد المقصود  4/11/2019 2556
 . 24/10/2016مستشفي الطوارئ للعمل بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

فني معمل  –العمل جزء من الوقت للسيدة/ مي ابراهيم منصور العدل الترخيص بالقيام ب 4/11/2019 2557
% 65مقابل  15/11/2019ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 من األجر .

فني معمل ثان بالدرجة الثانية بمستشفي  –إنهاء خدمة السيد/ وفيق نجيب حامد جمعة  4/11/2019 2558
 . 1/9/2019راً من الطوارئ اعتبا

ثالث  إداريةكاتب شئون  –العنين شلبي  أبوخدمة السيد/ محمد مصطفي السيد  إنهاء 4/11/2019 2559
 . 1/9/2019بالدرجة الثالثة بمستشفي الباطنة التخصصي اعتباراً من 

بكلية  معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة –منح السيد/منصور ربيع عبد الغني محمد  4/11/2019 2560
 22/10/2019جنيه أيهما اكبر اعتباراً من  25% أو 7الطب البيطري حافز األداء بنسبة 

. 

منح السيدة/ نجاة فاروق محمد السيد/ معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بكلية الصيدلة  4/11/2019 2561
 . 22/10/2019جنيه أيهما اكبر اعتباراً من  25% أو 7حافز األداء بنسبة 

أخصائي  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ نهي حسن احمد حسن زيدان  4/11/2019 2562
شئون ادارية ثان بوحدة التعليم االلكتروني بمركز تطوير اآلداء الجامعي لرعاية الطفل 

 . 5/11/2020حتى  6/11/2019لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي  –باسنت محمد نبيل عبد المجيد رتب للسيدة/ تجديد االجازة الخاصة بدون م 4/11/2019 2563
نشاط اجتماعي اول بالعالقات العامة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 31/3/2020حتى  1/10/2019

كبير مدرسي لغة  –غادة محمد علي الشربيني تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  4/11/2019 2564
ير عام بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة لرعاية االسرة لمدة ومادة بدرجة مد
 . 11/9/2020حتى  12/9/2019عام اعتباراً من 

كاتب شئون  –مني كمال الدين مختار السقا تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  4/11/2019 2565
حتى  15/10/2019اراً من ادارية ثالث بالشئون االدارية لرعاية االسرة لمدة عام اعتب

14/10/2020 . 

معاون  –هيثم محمد حافظ الفناجيلي ابراهيم تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  4/11/2019 2566
حتى  31/10/2019خدمة ثان بالموازنة والحسابات للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

30/10/2020 . 

أخصائي تمريض  –أمل علي السعيد بركات اصة بدون مرتب للسيدة/ تجديد االجازة الخ 4/11/2019 2567
 . 9/9/2020حتى  10/9ثان بمستشفي الطلبة لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سالي السيد عبد المنصف الجمال  4/11/2019 2568
اج المقررات االلكترونية لرعاية الطفل لمدة عام حاسبات الكترونية ثالث بمركز انت

 .  1/9/2020حتى  2/9/2019اعتباراً من 

مشرف امن رابع  –للسيد/ حسن ربيع علي مصطفي تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب  4/11/2019 2569
ألمن الجامعة من بحث عن عمل بالخارج الي العمل بدولة الكويت اعتباراً من 

 30/9/2019حتى  8/1/2019

خاصة  أجازة اإلداريةمعاون خدمة بالشئون  –منح السيد/ الحسانين عبد المجيد العراقي  4/11/2019 2570
 14/10/2020حتى  15/10/2019بدون مرتب للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

وتنمية المجتمع  معاون خدمة بصفة مؤقته بشئون خدمة –منح السيدة/ مروة محمود أمين  4/11/2019 2571
 باجر كامل . 7/10/2019شهور اعتباراً من  أربعوضع للمرة الثانية لمدة  أجازةالبيئة 

فني أشعة اول بمستشفي الطلبة للعمل  –عودة السيد/ عبد الهادي عوض عبد المقصود  4/11/2019 2572
 للبحث عن عمل بالخارج . 15/10اعتباراً من 

فني تمريض ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي  –ة/ زينب محمد حامد السيد اشتراك السيد 4/11/2019 2573
 الطلبة في مشروع عالج العاملين واسرهم مع اضافة الوالدين .

اجازة خاصة  –مشرف امن رابع بامن الجامعة  –منح السيدة/ علياء حسن شعبان حسن  4/11/2019 2574
 . 21/9/2020حتى  22/9/2019بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

اجازة خاصة  –فني اسنان ثالث بمستشفي الطلبة  –منح السيد/حمدي محمد الغريب عالم  4/11/2019 2575
حتى  15/10/2019بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

14/4/2020 . 

ازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/ اج 21/9/2019حتى  18/8احتساب المدة من  4/11/2019 2576
 أخصائي شئون ادارية ثالث بالمكتبات . –محمد سعد احمد المرسي 



اجازة مرضية للسيد/ هاني محمد رمضان  17/10/2019حتى  5/10اعتماد المدة من  4/11/2019 2577
باجر فني مراقبة صحية ثان بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة مرضية  –محمد السبكي 

 كامل .

اجازة مرضية للسيدة/ سالي مجدي  31/10/2019حتى  17/10/2019اعتماد المدة من  4/11/2019 2578
أخصائي شئون العالقات الثقافية ثالث بمكتب العالقات الخارجية  –عبد هللا محمود محمد 

 مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  28/11/2019ى حت 29/9احتساب المدة من  4/11/2019 2579
 محام بالشئون القانونية . –مي صالح الدين محمود بدران 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  27/11/2019حتى  29/9احتساب المدة من  4/11/2019 2580
 الجامعة . مجلس بأمانةشئون طالب ثان  أخصائي –توفيق الديب  إبراهيممحمد 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 12/11/2019حتى  14/10احتساب المدة من  4/11/2019 2581
بالشئون الهندسية  أول إداريةكاتب شئون  –للسيدة/ كاميليا مصطفي عبد الوهاب فرحات 

 بالجامعة .

وضع  أجازةئون الطبية صيدلي ثالث بالش –مي اشرف السعيد محمد غالي منح السيدة/  4/11/2019 2582
 . 20/9/2019شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من  أربعلمدة 

مرضية للسيدة/ وجنات منصور  أجازة 28/10/2019حتى  14/10اعتماد المدة من  4/11/2019 2583
 أجازةبالشئون الوظيفية للعاملين مع احتسابها  أول إداريةكاتب شئون  –منصور محمد 

 ر كامل .مرضية باج

مهندس ثالث بالشئون الهندسية بخصم  –مجازاة السيد/ عبد هللا فريد مصطفي حسن عمار  4/11/2019 2584
 يوم من راتبه لتغيبه بدون اذن .

مشرف امن ثالث برعاية  –مجازاة السيد/ علي محمد عبد الرازق عبد العزيز حجازي  4/11/2019 2585
 . 22/8/2018لتغيبه عن يوم  باإلنذارالشباب 

معاون خدمة ممتاز بدار الضيافة والمؤتمرات  –مجازاة السيدة/ خديجة حسين محمد علي  4/11/2019 2586
 . إذنلتغيبه عن العمل بدون  باإلنذار

معاون خدمة ثان بالشئون الطبية بخصم يوم من  –مجازاة السيد/ نبيه شكري نبيه رجب  4/11/2019 2587
 . إذنل بدون راتبه ران انقطع عن العم

للسيدة/ داليا عبد العزيز سالمة  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 6خصم  4/11/2019 2588
 2محام بالدرجة الثالثة بالشئون القانونية لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير إضافة عدد

 من األبناء .

طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة  –منح السيدة/ ريهام حمدان فتوح مصطفي الديب  4/11/2019 2589
 . 22/10/2019جنيه شهرياً اعتباراً من  100حافز األداء المتميز 

مشرف تغذية ثالث بكلية التربية النوعية    –منح السيدة/ جيهان فايد عبد الحافظ حسين  4/11/2019 2590
اعتباراً من جنيه شهرياً أيهما اكبر  50% أو 7بالمنصورة حافز التميز العلمي بنسبة 

22/10/2019 . 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بالمدن  –منح السيدة/ فوزية البدري بدير احمد  4/11/2019 2591
اكبر اعتباراً من  أيهماجنيه شهرياً  25 أو% 7الجامعية حافز التميز العلمي بنسبة 

22/10/2019 . 

 األداءطبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة حافز  –ين منح السيد/ احمد محمد حلمي علي الد 4/11/2019 2592
 . 22/10/2019جنيه شهرياً اعتباراً من  200المتميز 

 ليصبح : 3/10/2019بتاريخ  2322تصويب قرار الجامعة رقم  4/11/2019 2593
ثالث بالمستوي الثالث حافز التميز  إداريةكاتب شئون  –سمير عطا  إيمانمنح السيدة/ 

 . 15/9/2019اكبر اعتباراً من  أيهما% شهرياً 7العلمي بنسبة 

فني تمريض رابع بالدرجة  –حفظ وظيفة السيد/ محمد علي علي حسنين السلكاوي  5/11/2019 2594
لتأدية الخدمة العسكرية  31/5/2019حتى  22/1الرابعة بالشئون الطبية خالل الفترة من 

. 

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –وي عبد الحميد عودة السيدة/ سمر محب الطلحا 5/11/2019 2595
 . 20/10/2019للعمل اعتباراً من 

فني صيانة أجهزة طبية  –تجيد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد علي احمد سالم  5/11/2019 2596
حتى  10/11/2019ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

9/11/2020 . 

صيدلي ثالث  –يسرا السيد محمود الحديدي تجيد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  5/11/2019 2597
بوحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 5/5/2020حتى  6/11/2019

ض رابع بمستشفي الطلبة فني تمري –منح السيدة/ صابرين حمدي السيد احمد مسعود  5/11/2019 2598
حتى  1/11/2019اجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت لمدة عام اعتباراً من 



31/10/2020 . 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  27/10/2019حتى  28/9احتساب المدة من  5/11/2019 2599
 عاية وتنمية الطفولة .أخصائي شئون طالب ثان بمركز ر –فؤاد حامد الموافي  إيمان

كاتب شئون إدارية ثالث بالشئون اإلدارية  –منح السيدة/ أميرة إبراهيم ابراهيم خليل  5/11/2019 2600
 . 10/10/2019اجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من 

استثنائية باجر كامل  اجازة مرضية 11/11/2019حتى  12/10احتساب المدة من  5/11/2019 2601
 فني حياكة ثالث بمركز تطوير اآلداء الجامعة . –للسيدة/ نورا حسن السيد السيد عوض 

 مجازاة كل من : 5/11/2019 2602
طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية بخصم ثالثة  –السيد محمد فتحي طلبة الحسيني حسون 

طبيب بشري ثالث بخصم ثالثة ايام  –أيام من راتبه ، السيد/ محمد محسن محمد المازني 
 من راتبه .

أخصائي نشاط رياضي ثان برعاية الشباب  –مجازاة السيد/ هيثم احمد فؤاد محمد  5/11/2019 2603
 . باإلنذار

ثالث بالمشتريات  إداريةكاتب شئون  –العنين كامل  أبويحي  إيهابمجازاة السيد/  5/11/2019 2604
 اتبه .والمخازن بخصم يومين من ر

 أولأخصائي شئون العالقات الثقافية  –العدل المرسي  إبراهيممجازاة السيد/ حمدي  5/11/2019 2605
 بالشئون الطبية بخصم يومين من راتبه .

الجامعة  بأمنمشرف امن ثالث  –مجازاة السيد/ محمد الشحات احمد محمد ضيف  5/11/2019 2606
 . إذنون لتركه مكان خدمته وانصرف بد باإلنذار

بخصم  اإلداريةمعاون خدمة بالشئون  –عبد الحي عبد الحي محمد  أكرممجازاة السيد/  5/11/2019 2607
 . إذنيومين من راتبه لتغيبه عن العمل بدون 

 األمن بإدارةأخصائي أمن ثالث  –مجازاة السيد/ مصطفي محمد محمود ابو العنين  5/11/2019 2608
 . إذنل بدون لتغيبه عن العم باإلنذار

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث  –مجازاة السيدة/ سارة المغاوري توفيق عبد الرحيم  5/11/2019 2609
 . 10/4/2018حتى  6/4النقطاعها عن العمل في الفترة من  باإلنذاربالمكتبات 

ع بالمشتريات كاتب شئون مالية راب –مجازاة السيد/ عبد هللا شكري عبد هللا العزازي  5/11/2019 2610
 . إذنوالمخازن بخصم يومان من راتبه لتغيبه عن العمل بدون 

أخصائي حاسبات الكترونية ثان بمركز  –عودة السيدة/ سارة المرسي عبد الغفار المرسي  5/11/2019 2611
 . 24/10/2019تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل اعتباراً من 

أخصائي نشاط  –الواقع علي السيد/ هاني السيد سعد الدين زكي محو الجزاء التالي  5/11/2019 2612
 نظراً النقضاء المدة القانونية . أيامبخصم عشرة  أولاجتماعي 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  أجازة 24/11/2019حتى  25/9احتساب المدة من  5/11/2019 2613
 ن الطبية بمستشفي الطلبة .معاون خدمة ممتاز بالشئو –فايزة شعبان حامد رمضان 

مهندس ثالث بمركز الحساب العلمي للعمل  –عودة السيدة/ سلسبيل علي حامد عبد الهادي  5/11/2019 2614
 . 10/10/2019اعتباراً من 

ثالث بالشئون القانونية  إداريةكاتب شئون  – إسماعيلمنح السيدة/ رضوة عبد المرضي  5/11/2019 2615
ً خاصة بدون  أجازة حتى  22/9من  مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتبارا

21/11/2019 . 

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة اجازة  –منح السيدة/ أية علي شعبان شعبان متولي  5/11/2019 2616
 . 9/9/2020حتى  10/9/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

فني صيانة وتشغيل رابع بالدرجة الرابعة من  –سيدة/ ايمان احمد محمد الشحات نقل ال 5/11/2019 2617
شئون اعضاء هيئة التدريس للعمل بكلية التربية للطفولة المبكرة اعتباراً من 

22/10/2019 . 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سلمي مصطفي محمد قاسم  5/11/2019 2618
العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من  باإلدارةعمل ثالث بالدرجة الثالثة أخصائي م

 . األجر% من 65مقابل  1/11/2019

 األوليبالدرجة  أولأخصائي نشر  –تجديد ندب السيدة/ دعاء محمد رمضان البهي  5/11/2019 2619
من  هيئة التدريس للعام الثاني عشر اعتباراً  أعضاءبرعاية الشباب للعمل بنادي 

23/12/2019 . 

فني ديكور ثالث بالدرجة الثالثة  –اشتراك السيد/ محمد عادل محمد عبد السالم مشالي  5/11/2019 2620
 بالشئون الطبية في مشروع عالج العاملين واسرهم .

أخصائي شئون ادارية اول بالشئون الطبية  –ندب السيد/ محمد محمود محمود علي عجيز  5/11/2019 2621
 ل بمستشفيات جامعة المنصورة لمدة عام .للعم



سائق ثالث بالدرجة الخامسة بمستشفي الطلبة  –اشتراك السي/ محمود احمد عبد الوهاب  6/11/2019 2622
 في مشروع عالج العاملين واسرهم .

 فني معمل ثان بالدرجة الثانية بمديرية –ندب السيد/ محمود شوكت السعيد سيد احمد  6/11/2019 2623
الشئون الصحية بالدقهلية للعمل بكلية الطب بمدة ستة أشهر من العام االول اعتباراً من 

3/11/2019 . 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية  –انهاء خدمة السيد/ حسن سعد الدين حسن العسال  6/11/2019 2624
المتصل عن  تاريخ انقطاعه 22/9/2019ثالث بالدرجة الثالثة بكلية العلوم اعتباراً من 

 العمل بدون اذن .

قبول التظلمات المقدمة من السادة المذكورين شكالً وفي الموضوع بتعديل تقرير تقويم  6/11/2019 2625
 وهم : 30/6/2019حتى  1/7/2018اآلداء عن الفترة من 

 السيدة/ أميمة سامي نبيه سرحان ، السيد/ محمد الشحات الشهاوي .

لحالة االجتماعية للسادة العاملين الدائمين حسب الحالة االجتماعية قرين كالً منهم تعديل ا 7/11/2019 2626
 وهم : أفراد 3وعددهم 

 احمد محب طه صقر ، سالي مصطفي فكري ، محمد فكري عبد الرحمن .

أجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  28/10/2019حتى  7/10احتساب المدة من  7/11/2019 2627
أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية اول بالشئون القانونية  –امل رمضان السعيد محمد ك

. 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  29/11/2019حتى  29/9احتساب المدة من  7/11/2019 2628
 عامل تليفزيون ممتاز بالشئون االدارية . –وحيد عبد العزيز عبد الهادي شريفة 

أخصائي شئون طالب ثالث  –بول التظلم المقدم من السيدة/ هالة محمود الحسيني وردة ق 7/11/2019 2629
 . باإلنذارمن راتبها واالكتفاء  أيامبكلية التجارة فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة 

مشرف أمن  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سحر عبد الهادي جالل الطوخي  األجازةتجيد  7/11/2019 2630
 31/10/2020حتى  1/11/2019لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من  ةالجامع بأمن ثالث

. 

 إنتاجأخصائي شئون طالب ثالث بمركز  –منح السيدة/ شيماء فكري متولي سليمان  7/11/2019 2631
خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من  أجازةالمقررات االلكترونية 

 . 31/8/2020حتى  1/9/2019

أخصائي عالقات عامة ثالث بالعالقات العامة  –عودة السيدة/ فاطمة احمد عبد المؤمن  7/11/2019 2632
 . 3/11/2019للعمل اعتباراً من 

أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية بالشئون  –منح السيدة/ سهام فتحي محمد البنا  7/11/2019 2633
نظراً  22/10/2019جنيه شهرياً اعتباراً من  100ر الطبية حافز األداء المتميز بمقدا

 لحصولها علي الماجستير .

أخصائي تمريض أول بالدرجة األولي بالشئون  –منح السيدة/ زاكية عبد هللا حامد سعيد  7/11/2019 2634
 . 22/10/2019جنيه شهرياً اعتباراً من  100الطبية حافز األداء المتميز بمقدار 

ثالث بمركز تقنية  إداريةأخصائي شئون  –منح السيدة/ هبة السيد السيد حسن البحقيري  11/11/2019 2635
شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من  أربعوضع لمدة  أجازةاالتصاالت 

16/10/2019 . 

ثان طبيب بشري  –المعاطي  أبوتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ شيرين رداد  11/11/2019 2636
 . 9/11/2020حتى  10/11/2019بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

معاون  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ لمياء السعيد عامر حسن الزقرد  11/11/2019 2637
حتى  1/10خدمة بالشئون االدارية بالحرم لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

31/12/2019 . 

اجازة وضع  –أخصائي أمن ثالث بامن الجامعة  –منح السيدة/ سارة حامد حسن الموجي  11/11/2019 2638
 . 17/10/2019لمدة اربع شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من 

ة اجاز –طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة  –منح السيد/ شاهر محمد محمد عثمان  11/11/2019 2639
 30/9/2020حتى  1/10/2019خاصة بدون مرتب للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

. 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  1/12/2019حتى  2/10احتساب المدة من  11/11/2019 2640
 مشرف امن ثالث بامن االدارة . –محمد مصطفي محمود زهران 

مرضية للسيدة/ سارة حمدي رمضان  أجازة 27/10/2019حتى  12/10اعتماد المدة من  11/11/2019 2641
مرضية باجر كامل  أجازةفني تمريض رابع بالشئون الطبية مع احتسابها  –المعاطي  أبو

. 

مرضية استثنائية للسيدة/ جيهان ماهر  أجازة 1/10/2019حتى  20/9احتساب المدة من  11/11/2019 2642
 بشئون العاملين . أول داريةإأخصائي شئون  –عبد القادر 



مرضية للسيد/ هاني محمد رمضان  أجازة 31/10/2019حتى  28/10اعتماد المدة من  11/11/2019 2643
مرضية باجر  أجازةفني مراقبة صحية ثان بالشئون الطبية مع احتسابها  –محمد السبكي 

 كامل .

ئي شئون ادارية ثالث بمركز الحساب العلمي أخصا –منح السيدة/ شيماء نبيل عبد الحي  11/11/2019 2644
حتى  2/9/2019اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

1/3/2020 . 

عبد الناصر  أميرةمرضية للسيدة/  أجازة 31/10/2019حتى  23/10اعتماد المدة من  11/11/2019 2645
الكترونية ثالث بمركز تقنية االتصاالت أخصائي حاسبات  –عبد العال محمد عبد العال 
 مرضية باجر كامل . أجازةوالمعلومات مع احتسابها 

معاون خدمة ممتاز بمركز  –قطب  إبراهيمقبول التظلم المقدم من السيدة/ مرفت محمود  11/11/2019 2646
 . باإلنذارالمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ليصبح مجازاتها 

فني ورشة ثان بالدرجة الثانية بكلية  –تجديد ندب السيدة/ رشا مصطفي عبد الحافظ  11/11/2019 2647
  12/11/2019التربية الرياضية للعمل بمديرية الشباب والرياضة للعام الثاني اعتباراً من 

فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة  –اشتراك السيدة/ ندي شاكر محمود عبد العزيز  11/11/2019 2648
 لشئون الطبية في مشروع عالج العاملين وأسرهم .با

أخصائي  –إلغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هانم إبراهيم الدسوقي  11/11/2019 2649
شئون إدارية أول بالدرجة األولي بالمكتبات وعودتها للعمل كل الوقت اعتباراً من 

1/11/2019 . 

بوظيفة طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة  –يبة/ سارة محسن محمد عبد الحاكم عودة الطب 11/11/2019 2650
 . 29/10/2019للعمل بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

أخصائي تغذية ثالث بالدرجة الثالثة بكلية التربية  –ندب السيدة/ شيماء محمد علي البدري  11/11/2019 2651
 . 31/10/2019اعتباراً من  أوللمدة عام  النوعية للعمل بمديرية التربية والتعليم

فني طباعة وتصوير ثالث بالدرجة الثالثة  –مجدي الباز العدل جاويش  /ندب السيد إنهاء 11/11/2019 2652
بمستشفيات جامعة المنصورة  األصليةجهة عمله  إليمن العمل بكلية الطب وعودته 

 . 1/11/2019اعتباراً من 

فني تمريض ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –سيدة/ سناء فؤاد محمد محمد البربري ندب ال 11/11/2019 2653
طب األسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام أول اعتباراً من 

31/10/2019 . 

من  فني سباكة صحية ثالث بالدرجة الثالثة –الصياد  إبراهيمندب السيد/ احمد حامد  إلغاء 11/11/2019 2654
بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  األصليكلية الهندسة وعودته لمقر عمله 
 . 3/11/2019المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 

معاون خدمة أول بالدرجة الرابعة بمركز دار  –هالل  إبراهيمالسيد/ محمد هالل  إحالة 11/11/2019 2655
 . 1/10/2019علي طلبه اعتباراً من الضيافة والمؤتمرات للمعاش المبكر بناء 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ صفوت فتحي محمد  11/11/2019 2656
أخصائي رعاية عاملين ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة نظير اشتراكه في  –عكاشة 

 . 1/7/2020صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

احالم احمد محمد  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ 11/11/2019 2657
فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الهندسية نظير اشتراكها في  –سعيد 

 . 1/7/2020صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

كاتب شئون مالية اول بالدرجة االولي للعمل  – نقل السيد/ احمد محمد يوسف الجندي 11/11/2019 2658
 . 29/10/2019بصندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

فني صناعة أسنان ثالث بالدرجة الثالثة من  –احمد احمد عبد اللطيف  إبراهيمنقل السيد/  12/11/2019 2659
لية للعام المالي لمديرية الشئون الصحية بالدقه األسنانموازنة جامعة المنصورة كلية طب 

 . 31/10/2019اعتباراً من  2019/2020

معاون خدمة بالدرجة السادسة بالتوجيه  –منح السيد/عبد الليف قطب عبد الليف الغريب  12/11/2019 2660
اكبر اعتباراً من  أيهماجنيه شهرياً  25 أو% 7حافز التميز العلمي بنسبة  واإلداريالمالي 

22/10/2019 . 

زراعي ثالث بكلية الزراعة  إنتاجمهندس  –منح السيدة/ مني احمد محمد يوسف الجندي  13/11/2019 2661
 22/10/2019اكبر اعتباراً من  أيهماجنيه شهرياً  200 أو% 7حافز التميز العلمي بنسبة 

. 

فني تمريض  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ عال يحي محمد صالح  13/11/2019 2662
 . 4/10/2020حتى  5/10/2019تشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من بمس

 واإلداريثان بالتوجيه المالي  إداريةأخصائي شئون  –عودة السيدة/ رانيا فريد احمد فريد  13/11/2019 2663
  31/10/2019للعمل اعتباراً من 



بدرجة مدير عام  إعالمكبير أخصائيين  –اشتراك السيد/ رمضان عبده علي معوض  13/11/2019 2664
 . وأسرهمبمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب في مشروع عالج العاملين 

أخصائي نشاط رياضي ثان  –تجديد ندب السيد/ طارق عبد الجواد عبد الرحمن الزغبي  13/11/2019 2665
 5/11/2019دة عام ثان اعتباراً من بالدرجة الثانية بكلية الهندسة للعمل بجامعة دمياط لم

 . 27/6/2020حتى 

من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية  –علي جابر موسي  أميرةتعديل تكليف السيدة/  13/11/2019 2666
 . 16/7/2019للعمل بالشئون الطبية بوظيفة صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة اعتباراً من 

 –يام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ دينا علي علي عبد الهادي الترخيص بالق إلغاء 13/11/2019 2667
العمل كل الوقت اعتباراً من  إليصيدلي ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة وعودتها 

16/11/2019 . 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة من  – فنقل السيد/ محمود الحسانين عبد المنص 13/11/2019 2668
 . 4/11/2019نيل للعمل بكلية التربية للطفولة المبكرة اعتباراً من نادي ال

خاصة بدون  أجازة –محام بالشئون القانونية  –منح السيد/ محمد احمد المتولي وهدان  13/11/2019 2669
 . 24/8/2020حتى  25/8/2019مرتب للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

بالشئون الهندسية للعمل  أولمهندس  –راشد  إبراهيماحمد ثروت  أمل عودة السيدة/ 13/11/2019 2670
 . 3/11/2019اعتباراً من 

أخصائي شئون العالقات الثقافية اول  –العدل المرسي  إبراهيممجازاة السيد/ حمدي  13/11/2019 2671
 . إذنبمستشفي الطلبة بخصم يوم من راتبها لتغيبه عن العمل بدون 

معاون خدمة أول بالدرجة الرابعة من كلية  –نقل السيد/ محمد مصطفي إبراهيم عمارة  14/11/2019 2672
 . 7/11/2019التجارة للعمل بالحركة والنقل اعتباراً من 

كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة من شئون  –نقل السيدة/ بهية حسين محمد إبراهيم  14/11/2019 2674
 . 4/11/2019قانونية اعتباراً من العاملين للعمل بالشئون ال

فني تمريض وصحة عامة رابع بالدرجة  –إنهاء خدمة السيدة/ فاطمة احمد السيد منصور  14/11/2019 2675
 . 10/10/2019الرابعة بمستشفي الطلبة باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من 

طبية ثان بالدرجة  أجهزةفني صيانة  –تجديد ندب السيدة/ نيفين ماهر جرجس مجلي  14/11/2019 2676
الثانية بالشئون الطبية للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الثالث اعتباراً من 

1/11/2019 . 

مهندس ثان بالدرجة الثانية بالشئون الهندسية من  –انسحاب السيدة/ نيفين نادر حسني حنا  14/11/2019 2677
 . رهموأسمشروع عالج العاملين 

كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة  –راضي محمد  إبراهيمتجديد ندب السيد/ محمد  14/11/2019 2678
 . 6/12/2019للعمل بمديرية التربية والتعليم للعام الثالث اعتباراً من  األسنانبكلية طب 

 –سيد نجاتي عبد المنعم للسيد/ ال 30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  17/11/2019 2679
الجامعة لصالح صندوق الرعاية الطبية  بإدارة األوليبالدرجة  أولأخصائي شئون مالية 

 زوجته . إضافةنظير 

أخصائي شئون الوافدين ثالث بشئون خدمة  –نقل السيد/ احمد حمدي راشد عبد الواحد  17/11/2019 2680
لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع المجتمع وتنمية البيئة للعمل بالمكتب الفني 

 . 10/7/2019اعتباراً من 

كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام من  –نقل السيد/ أيمن عبد هللا احمد الحنفي  17/11/2019 2681
 . 30/10/2019الشئون الهندسية للعمل برعاية الشباب اعتباراً من 

معاون خدمة اول بالدرجة الرابعة من الشئون  –لمتولي سعد سالمة نقل السيد/ احمد ا 17/11/2019 2682
 . 4/11/2019للعمل بالحركة والنقل اعتباراً من  اإلدارية

أخصائي  –السيد  إسماعيلالترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ حمدية  إلغاء 17/11/2019 2683
العمل كل الوقت اعتباراً من  إليا بمستشفي الطلبة وعودته األوليبالدرجة  أولتمريض 

4/11/2019 . 

وحاسبات الكترونية  إحصاءكبير أخصائيين  –السيدة/ باكينام محمد السيد البدراوي  إحالة 17/11/2019 2684
بدرجة مدير عام بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للمعاش المبكر بناء علي طلبها 

 . 1/11/2019اعتباراً من 

طبيب بيطري ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –خدمة السيدة/ سارة يحي صديق السيد  إنهاء 17/11/2019 2685
 الطب البيطري النقطاعها المتصل عن العمل بدون اذن .

أخصائي  –مريم علي احمد علي عوض  تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 17/11/2019 2686
التصاالت والمعلومات لمرافقة الزوج بالسعودية حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية ا

 . 22/10/2020حتى  23/10/2019لمدة عام اعتباراً من 

 – إبراهيممصطفي عبد العزيز  إبراهيم تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 17/11/2019 2687
مدة للعمل بدولة سلطنة عمان ل واإلدارةأخصائي نشاط اجتماعي ورحالت ثالث بالتنظيم 

 . 14/10/2020حتى  15/10/2019عام اعتباراً من 



أخصائي تمريض  –بسمة الدسوقي حافظ دنيا  /ةتجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 17/11/2019 2688
نهاية العقد  8/8/2010حتى  15/9/2019بالشئون الطبية للعمل بالداخل اعتباراً من  أول

. 

بالمشتريات والمخازن  أول إداريةكاتب شئون  –حلمي السيد زهران  منح السيدة/ دينا 17/11/2019 2689
حتى  1/10/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من  أجازة

30/9/2020 

 اإلداريةكاتب شئون مالية بصفة مؤقتة بالشئون  –الخير  أبومجازاة السيد/ عتريس محمد  17/11/2019 2690
 من السلطة المختصة . إذنه لتغيبه عن العمل بدون بخصم يومين من راتب

 مجازاة كل من : 17/11/2019 2691
 . باإلنذارمشرف امن ثالث برعاية الشباب  –السيد/ علي محمد عبد الرازق 

 . باإلنذارمعاون خدمة ممتاز برعاية الشباب  –العفيفي  إبراهيمالسيد/ هشام سعد 
 . باإلنذاردمة ممتاز برعاية الشباب معاون خ –السيد/ أشرف محمود الباز 

 أول إداريةأخصائي شئون  –السيد علي البيسي  إبراهيم إيمانحفظ واقعة غياب السيدة/  17/11/2019 2692
وعدم  12/8/2017حتى  24/7/2017بكلية التمريض لعدم المخالفة في المدة من 

 مرضية . أجازةاحتسابها 

الجامعة  بأمنمشرف أمن رابع  –طفي عبد اللطيف محمد عبده سليم مجازاة السيد/ مص 17/11/2019 2693
 بخصم يوم من راتبه النقطاعه عن العمل .

مهندس ثالث  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد احمد عبد الحميد احمد  18/11/2019 2694
ى حت 1/11/2019بالشئون الهندسية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

31/10/2020 . 

أخصائي حاسبات الكترونية  –عودة السيدة/ هدي محمد صالح الدين عبد الحميد شلبي  18/11/2019 2695
 . 3/11/2019الجامعي للعمل اعتباراً من  األداءثالث بمركز تطوير 

والمخازن أخصائي شئون مالية ثان بالمشتريات  – إبراهيمعودة السيد/ محمد احمد عطية  18/11/2019 2696
 . 29/10/2019للعمل اعتباراً من 

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –عودة السيدة/ سمر صبحي صبحي عبده الزقرد  18/11/2019 2697
 . 30/10/2019للعمل اعتباراً من 

طبيب  –معالي محمد نجيب السيد العريان  تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 18/11/2019 2698
 1/11/2019ثان بالشئون الطبية لمرافقة الزوج بالسعودية لمدة عام اعتباراً من  أسنان
 . 31/10/2020حتى 

مرضية للسيدة/ روايح رزق السيد  أجازة 1/11/2019حتى  28/10اعتماد المدة من  18/11/2019 2699
ة فني حياكة ثالث بمركز المعلومات والتوثيق مع احتسابها اجازة مرضي –السيد شلبي 
 باجر كامل .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  18/11/2019حتى  20/10احتساب المدة من  18/11/2019 2700
أخصائي عالقات عامة ثان بمكتب رئيس الجامعة  –محمد صبري ناصف ابراهيم شرابي 

. 

أخصائي تمريض  –جبر  تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هند عبد العزيز احمد 19/11/2019 2701
العربية المتحدة لمدة عام اعتباراً من  باإلماراتثان بمستشفي الطلبة لمرافقة الزوج 

 . 30/9/2010حتى  1/10/2019

مهندس  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ لمي مصطفي سليمان محمد حسين  19/11/2019 2702
حتى  1/11/2019عام اعتباراً من  لمدة األسرةبنادي النيل لرعاية  أولزراعي 

31/10/2020 . 

أخصائي  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ هشام محمود محمد احمد العزيزي  19/11/2019 2703
عالقات عامة ثان بمركز دار الضيافة والمؤتمرات للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

 . 19/1/2021حتى  20/1/2020

أخصائي  –السيد محمد السعيد المعداوي  أيمن تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 19/11/2019 2704

وحاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل لمدة  إحصاء
  . 24/9/2020حتى  25/9/2019عام اعتباراً من 

طبيب  –داليا سمير احمد محمد ابو النور سيدة/ تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب لل 19/11/2019 2705

حتى  3/10/2019بشري ثان بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

2/10/2020 . 

أخصائي نشاط  –سماح علي عبد القادر علي تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  19/11/2019 2706
حتى  1/11/2019طفل لمدة عام اعتباراً من رياضي ثالث بشئون العاملين لرعاية ال

31/10/2020 . 

أخصائي  – إبراهيممحمد  إبراهيمأميرة تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  19/11/2019 2707



حتى  8/11/2019بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من  أولتمريض 

7/11/2020 . 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل  30/12/2019حتى  30/10ة من احتساب المد 19/11/2019 2708
كبير فنيين تمريض بدرجة مدير عام  –للسيدة/ نازلي ابراهيم الدسوقي محمد علي 

 بالشئون الطبية .

فني تمريض ثالث بمستشفي  –منح السيدة/ سمر محب طلحاوي عبد الحميد الموجي  19/11/2019 2709

 . 24/10/2019شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من  أربع وضع لمدة أجازةالطلبة 

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل اعتباراً  –عودة السيدة/ سارة احمد احمد سلطان  19/11/2019 2710
 . 31/10/2019من 

دراسات العليا أخصائي حاسبات آلية بال –عودة السيدة/ نيفين عادل حامد سليمان مصطفي  19/11/2019 2711

 . 12/11/2019للعمل اعتباراً من 

أخصائي شئون ادارية ثان بالشئون الهندسية للعمل  –عودة السيدة/ هبة هللا مسعود خليفة  19/11/2019 2712

 . 11/11/2019اعتباراً من 

أخصائي احصاء ثان  –حفظ واقعة غياب السيد/ عالء الدين محمود سالمة حجازي  19/11/2019 2713
 ة .فبالموازنة والحسابات لعدم المخال

برعاية الشباب بخصم  أولمعاون خدمة  –صالح  إبراهيممجازاة السيد/ ادهم محمد  19/11/2019 2714

 . إذنيومين من راتبه النقطاعه دون 

 أخصائي تطبيق نظم ولوائح –حفظ التحقيق مع السيدة/ نهي كمال الدين مختار علي السقا  19/11/2019 2715

 لتغيبها عن العمل لعدم المخالفة . واإلدارةبالتنظيم  أولوظيفية 

مشرف أمن ثالث بامن الجامعة باالنذار  –مجازاة السيد/ علي صابر محمد احمد خالد  19/11/2019 2716
 الهماله في عمله .

بتاريخ  181رقم قبول التظلم المقدم من كل من السيدين المذكورين وتعديل قرار الجزاء  19/11/2019 2717

مشرف أمن رابع  –فيما تضمنه من مجازاة السيد/ محمد عوض حسين جاد  15/1/2019

بخصم يوم من راتبه ورفض التظلم المقدم من السيد/ رضا احمد محمد عبد اللطيف بكلية 
 اآلداب .

أخصائي  – الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ فاطمة احمد عبد المؤمن 19/11/2019 2718

 3/11/2019عالقات عامة ثالث بالدرجة الثالثة بالعالقات العامة لمدة عام اعتباراً من 

 % من االجر .65مقابل  31/10/2020حتى 

أخصائي تنظيم وادارة اول بالدرجة االولي  –تجديد ندب السيدة/ سحر محمد احمد رجب  19/11/2019 2719
لجهاز الهضمي لمدة عام ثان اعتباراً من باالدارة العامة للعمل بمركز جراحة ا

10/12/2019 . 

بوظيفة اخصائي تمريض ثالث  –تعديل تكليف السيدة/ ريهام حامد السيد عوض عطية  19/11/2019 2720

بالدرجة الثالثة من مديرية الشئون الصحية للعمل بكلية طب االسنان اعتباراً من 
10/9/2019 . 

أخصائي شئون طالب اول بالدرجة االولي  –ماريان عبد النور جرجس  نقل السيدة/ 19/11/2019 2721

بالوافدين للعمل بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من 

11/11/2019 . 

كاتب شئون  –هبة احمد محمد الدهراوي  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 21/11/2019 2722
 ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة شهرين . يةإدار

 كل من السيدين المذكورين بعد وهما : إلحاقتجديد  21/11/2019 2723
أخصائي معمل ثان بالدرجة الثانية من كلية الهندسة  –السيد/ فتحي رزق محمد المصلي 

عام اعتباراً من  البيئي واالستشارات البيئية لمدة األثرللعمل بمركز دراسات تقييم 
فني معمل ثالث بالدرجة الثالثة  –النجا دراز  أبوالسيد/ هشام الرفاعي ،  22/10/2019

البيئي لمدة عام اعتباراً من  األثرمن كلية الهندسة للعمل بمركز دراسات تقييم 
13/11/2019 . 

بالدرجة الثالثة من الشئون  محام –السيد/ عبد السالم شعبان  عبد السالم  إلحاقتجديد  21/11/2019 2724

 . 2/11/2019القانونية للعمل بكلية الصيدلة لمدة عام ثالث اعتباراً من 

كبير محاميين بدرجة مدير عام  –السيد أ/ حمدية محمد محفوظ محمد  إلحاقتجديد  21/11/2019 2725

ث اعتباراً من بالشئون القانونية للعمل مدير ادارة قانونية بالمدن الجامعية لمدة عام ثال

2/11/2019 . 

كبير أخصائيين معمل بدرجة مدير  –تجديد ندب السيد/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف  21/11/2019 2726

اعتباراً من  وأخيرعام بمركز الحساب العلمي للعمل بجامعة دمياط لمدة عام رابع 

11/11/2019 . 



صيدلي اول بالدرجة االولي بمستشفي  –بد العال ندب الصيدالنية/ هبة صبري عثمان ع 21/11/2019 2727

 . 13/11/2019الطوارئ للعمل بالشئون الطبية لمدة عام اول اعتباراً من 

أخصائي نشاط اجتماعي ثالث بالدرجة  –تجديد ندب السيد/ رامي حسني حمزة صقر  21/11/2019 2728
لية لمدة عام ثان اعتباراً من الثالثة بكلية اآلداب للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالدقه

1/1/2020 . 

بالدرجة  أولفني تمريض وصحة عامة  – إبراهيمحمدي علي  إيناسخدمة السيدة/  إنهاء 21/11/2019 2729
 2/11/2019بمستشفيات جامعة المنصورة باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من  األولي

ثان  إداريةأخصائي شئون  –الناصف عبد الجواد فرج نقل السيدة/ غادة محمد عبد  21/11/2019 2730
 9/11/2019بالدرجة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل بجامعة طنطا اعتباراً من 

. 

ثالث بالدرجة  وإحصاءفني تسجيل طبي  –نقل السيدة/ فاطمة محمود محمد الدمرداش  21/11/2019 2731
موازنة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام  ليإالثالثة من موازنة جامعة المنصورة 

 . 12/11/2019اعتباراً من  2019/2020المالي 

زراعي  إنتاجمهندس  –ضم مدة الخبرة العلمية للسيد/ محمد عرفات حسن محمد  21/11/2019 2732
الي  1/7/2008حتى  2/7/2007خالل الفترة من  األسنانبالمستوي الثالث بكلية طب 

 ته الحالية .مدة خدم

طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون  –عودة الطبيبة/ صفا الورداني السيد يوسف  21/11/2019 2733
الدراسية الممنوحة لها الستكمال دراسة الماجستير بكلية الطب  األجازةالطبية بعد انتهاء 

 . 13/11/2019اعتباراً من 

أخصائي معمل ثان بمستشفي الطلبة للعمل  –عرفة مؤمن  عودة السيد/ هشام جمعة 21/11/2019 2734
 . 2/11/2019اعتباراً من 

مرضية للسيدة/ سالي محمد  أجازة 12/10/2019حتى  9/10/2019اعتماد المدة من  21/11/2019 2735
مرضية باجر  أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –محمود السعيد 

 كامل .

معاون خدمة اول بكلية السياحة  –مجازاة السيدة/ أم عبده عبد العزيز عبد الرحمن جاد هللا  21/11/2019 2736
 والفنادق باالنذار ابان مدة عملها بالحرم الجامعي .

ثالث بالمشتريات  إداريةكاتب شئون  –العنين كامل  أبويحي  إيهابمجازاة السيد/  21/11/2019 2737
 . إذنه لقيامه بالغياب بدون والمخازن بخصم يوم من راتب

ثان بكلية  إداريةأخصائي شئون  –مجازاة السيد/ عبد العزيز محمد عبد العزيز بدير  21/11/2019 2738
 السياحة والفنادق بخصم ثالثة ايام من راتبه إبان مده عمله بنادي النيل .

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية  –حبيبي حفظ واقعة غياب السيد/ أسامه السيد محمد ال 21/11/2019 2739
 ثان بالشئون القانونية لعدم المخالفة .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  12/12/2019حتى  3/11احتساب المدة من  24/11/2019 2740
 فني مراقبة صحية ثان بالشئون الطبية . –علي الغريب الغريب الغمري 

طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة للعمل اعتباراً  –مها احمد ابو زيد احمد  عودة السيدة/ 24/11/2019 2741
 . 11/11/2019من 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  28/12/2019حتى  31/10احتساب المدة من  24/11/2019 2742
 فني كهرباء ثان بامن الجامعة .  –حسام حامد حامد رزق الشاعر 

أخصائي أمن ثالث بامن الجامعة للعمل اعتباراً  –ودة السيدة/ مروة محمد بدر الدين طه ع 24/11/2019 2743
 . 17/11/2019من 

أخصائي شئون دراسات عليا وبحوث وعالقات  –منح السيدة/ داليا محمد حسين ابراهيم  24/11/2019 2744
ة عام اعتباراً من ثقافية ثان بالدراسات العليا اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية االسرة لمد

 . 31/10/2020حتى  1/11/2019

اجازة مرضية للسيد/ أشرف محمود ابراهيم  16/10/2019حتى  8/10اعتماد المدة من  24/11/2019 2745
 معاون خدمة بمستشفي الطلبة مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –محمد حسن 

 مجازاة كل من : 24/11/2019 2746
 طبيب بشري ثالث بخصم يوم من راتبه . –د محمد عثمان السيد/ شاهر محم

 فني ورشة بالشئون الطبية بخصم يوم من راتبه . –السيد/ محمد قابيل سامي جعفر 
 طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية باالنذار . –السيد/ احمد سالم محمد السعيد 

الشئون الطبية فني صيانة اجهزة طبية ثالث ب –السيد/ محمد محمد رضا عوض درويش 
 . باإلنذار

 باإلدارةمحام ثالث بالدرجة الثالثة  –منح السيد/ عبد السالم شعبان عبد السالم منصور  24/11/2019 2747
 جنيه شهرياً . 100المتميز  األداءالعامة حافز 

مسة بكلية الطب خدمة ثان بالدرجة الخا معاون  –انهاء ندب السيدة/ ليلة بكر السعيد السيد  24/11/2019 2748
 تاريخ الوفاة  15/11/2019والمنتدبة من مستشفيات جامعة المنصورة اعتباراً من 



مهندس زراعي ثالث بالدرجة الثالثة بكلية التربية  –ندب السيدة/ عزة جمال فريد محلب  24/11/2019 2749
 . 6/11/2019اعتباراً من  أولالنوعية منية النصر للعمل بمديرية الزراعة لمدة عام 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ احمد متولي شوقي  24/11/2019 2750
الجامعي نظير اشتراكه في صندوق  باألمنفني ورشة رابع بالدرجة الرابعة  –محمد 

 . 1/12/2019الرعاية الطبية اعتباراً من 

أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية  –الحكم محمد حسن تجديد ندب السيدة/ سمر عبد  24/11/2019 2751
 . 28/11/2019اعتباراً من  وأخيربالشئون الطبية للعمل بدمياط لمدة عام رابع 

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة  –نقل السيد/ محمد ابو الفتوح السعيد الجوهري  24/11/2019 2752
 . 5/11/2019بكلية الصيدلة اعتباراً قسم التسويات للعمل  بشئون العاملين

مهندس ثالث بالدرجة الثالثة من مركز  –نقل السيدة/ سلسبيل علي حامد عبد الهادي  24/11/2019 2753
 . 13/11/2019الحساب العلمي للعمل بكلية الحسابات والمعلومات اعتباراً من 

كمال السعيد فاضل متحانات من السيد/ خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة اال 24/11/2019 2754
فني سباكة صحية ثالث بالدرجة الثالثة بادارة االمن الجامعي نظير اشتراكه في  –ابراهيم 

 . 1/7/2020صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

ون كاتب شئ –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ نهي احمد محمد البدراوي  24/11/2019 2755
مقابل  1/12/2019مالية ثالث بشئون العاملين االستحقاقات لمدة شهرين اعتباراً من 

 % من االجر .65

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ احمد احمد موسي  24/11/2019 2756
اكه في فني سباكة صحية رابع بالدرجة الرابعة بالشئون االدارية نظير اشتر –سرحان 

 . 1/12/2019صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة  –اشتراك السيد/ محمد فكري عبد الرحمن محمد البغدادي  25/11/2019 2757
 في مشروع عالج العاملين واسرهم . اإلداريةالخامسة بالشئون 

فيما تضمنه من اعادة تدرج السيد/  15/8/2019بتاريخ  1837تعديل قرار الجامعة رقم  25/11/2019 2758
كاتب شئون ادارية رابع بالمعهد الفني للتمريض  –محمد زيدان محمد حسن الشويحي 
 . 9/2/2017كلية التمريض وارجاع أقدميته الي 

اجازة مرضية للسيد/ الزيادي عبد النبي عبد  30/11/2019حتى  11/11اعتماد المدة من  26/11/2019 2759
سائق ممتاز بالشئون االدارية بادارة الحدائق مع احتسابها اجازة مرضية  –عدس النبي 

 باجر كامل .

 اإلمامالهام حامد احمد  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ 26/11/2019 2760
ة نظير ثالث بالدرجة الثالثة بمكتب أمين عام الجامع إداريةأخصائي شئون  – إبراهيم

 . 1/12/2019اشتراكها في صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

نهلة عبد العزيز محمد  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ 26/11/2019 2761
ثالث بالدرجة الثالثة بشئون العاملين قسم التسويات  إداريةأخصائي شئون  –عبد العزيز 

 . 1/12/2019في صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من  نظير اشتراكها

رية فني  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ ماجدة حلمي عبد الخالق أبو 26/11/2019 2762
 30/4/2020حتى  1/12/2019اعتباراً من  اإلداريةحياكة ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون 

 . األجرمن  655مقابل نسبة 

ثالث بالدرجة الثالثة  إداريةأخصائي شئون  –خدمة السيد/ محمد سعد احمد المرسي  إنهاء 26/11/2019 2763
 . 22/9/2019بالمكتبات بالوفاة اعتباراً من 

للسيدة/ مروة نبيل قاسم  30/6/2015%من أساسي الراتب الشهري في 1,5خصم  26/11/2019 2764
امعة نظير إضافة الوالدين إلي مشروع عالج أخصائي شئون إدارية ثان بأمانة مجلس الج

 العاملين وأسرهم .

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث  –تجديد ندب السيد/ عازر ميشيل نجيب حبيب  26/11/2019 2765
بالدرجة الثالثة بالشئون الهندسية للعمل بوزارة المالية )مصلحة الجمارك( لمدة عام ثالث 

 . 4/12/2019اعتباراً من 

كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب بدرجة مدير  –منح السيدة/ نيفين السيد حسين عبده  26/11/2019 2766
خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج  أجازةالجامعي  األداءعام بمركز تطوير 

 . 4/2/2020حتى  5/11/2019لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

صيدلي ثالث بمستشفي الطلبة للعمل  –زهراء حاتم عثمان عز الدين محمد عودة السيدة/ ال 26/11/2019 2767
 . 16/11/2019اعتباراً من 

مهندس ثالث بالشئون الهندسية اجازة خاصة  –منح السيد/ عبد هللا فريد مصطفي حسن  26/11/2019 2768
حتى  15/10/2019بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

14/10/2020 . 

طبيب بشري ثان  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هبة ماهر محمد الزكي  26/11/2019 2769
 30/11/2020حتى  1/12/2019بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 



 أولبشري طبيب  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ لمياء عوض محمد الناغي  26/11/2019 2770
 . 8/12/2020حتى  9/12/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

طبيب بشري  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سارة علي السيد عبد هللا بدر  26/11/2019 2771
 30/9/2020حتى  1/10/2019ثالث بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

. 

طبيب بشري  –تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ وائل علي منصور عبد المطلب  26/11/2019 2772
حتى  1/12/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بسلطنة عمان لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

والمخازن باستالم صراف اول بالمشتريات  –قيام السيد/ يحي عبد الحي شلبي رخا  26/11/2019 2773
 أوقاتماكينة التحصيل الخاصة بالفندق وقيامه بعمل مندوب صراف الفندق في غير 

اعتباراً من  اإلماممحمد  اإلمامالعمل الرسمية بجانب عمله بدالً من السيد/ عاطف 
7/11/2019 . 

 إبراهيمللسيدة/ سحر وجيه  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  26/11/2019 2774
 صندوق الرعاية الطبية . إليابنتها  إضافةمدير عام شئون العاملين نظير  –الشوربجي 

فيما تضمنه من تدرج مرتب السيد/  15/8/2019بتاريخ  1835تعديل قرار الجامعة رقم  26/11/2019 2775
أمين مخزن رابع بفندق الجامعة بعد ضم المدة  –ربيع عبد العزيز احمد عبد العزيز 

 . 4/1/2017 إليأقدميته  وإرجاع

اجازة مرضية للسيدة/ سالي محمود محمود  2/11/2019حتى  26/10اعتماد المدة من  26/11/2019 2776
 فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –السعيد 

رضية استثنائية باجر كامل للسيد/ اجازة م 22/11/2019حتى  30/10احتساب المدة من  26/11/2019 2777
معاون خدمة ممتاز برعاية الشباب والمنتدب  –الحسانين عبد المنصف الحسانين زايد 

 للعمل بنادي النيل .

أخصائي أمن ثالث بادارة االمن للعمل  –عودة السيد/ احمد سمير محمد عبد ربه حواس  26/11/2019 2778
 . 16/11/2019اعتباراً من 

اجازة مرضية للسيد/ احمد جمال محمد  17/11/2019حتى  12/11اعتماد المدة من  26/11/2019 2779
مرضية باجر  أجازةوثائق الخدمة مع احتسابها  بإدارةفني سباكة صحية  –محلب  اإلمام

 كامل .

عبد  أملمرضية باجر كامل للسيدة/  أجازة 13/12/2019حتى  13/11احتساب المدة من  26/11/2019 2780
 بالمشتريات والمخازن . أولأخصائي شئون مالية  –السميع حراز 

مرضية للسيدة/ سارة حمدي رمضان  أجازة 18/11/2019حتى  2/11اعتماد المدة من  26/11/2019 2781
 أجازةفني تمريض ثالث بالشئون الطبية بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –المعاطي  أبو

 مرضية باجر كامل .

فؤاد حامد  إيمانمرضية للسيدة/  أجازة 21/11/2019حتى  28/10اعتماد المدة من  26/11/2019 2782
 أجازةأخصائي شئون طالب ثان بمركز رعاية وتنمية الطفولة مع احتسابها  –الموافي 

 مرضية باجر كامل .

مرضية للسيد/ جمال محب عبد  أجازة 21/11/2019حتى  11/11اعتماد المدة من  26/11/2019 2783
 أجازةبالشئون الهندسية مع احتسابها  فني صيانة وتشغيل ثالث –الصادق السماحي 

 مرضية باجر كامل .

 كالً من : إلحاقتجديد  26/11/2019 2784
محام ممتاز بالدرجة الثانية بالشئون القانونية للعمل  – إبراهيمالسيد أ/ خالد علي عنتر 

لمدة عام اعتباراً من  األصلي عمله إلي باإلضافةالجامعي  األطفالبمستشفي 
محام بالدرجة الثالثة بالشئون  –عبد الكريم  أيمن، السيد أ/ كمال كمال  10/11/2019

لمدة عام  األصليعمله  إلي باإلضافةالجامعي الجامعي  األطفالالقانونية للعمل بمستشفي 
 . 10/11/2019اعتباراً من 

فني معمل ثالث بالدرجة الثالثة بكلية العلوم  –المعبود الشرخة نقل السيد/ رضا محمد عبد  26/11/2019 2785
اعتباراً من  2019/2020بموازنة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام المالي 

12/11/2019 . 

بمركز المعلومات  أول إحصاءأخصائي  –عودة السيدة/ سامية حسن عبد الغفار عوض  26/11/2019 2786
 . 17/11/2019اراً من والتوثيق للعمل اعتب

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 14/11/2019حتى  1/11احتساب المدة من  27/11/2019 2787
 بالشئون الهندسية . أولسائق  –العنين سيد احمد  أبوجميل 

بد مرضية للسيدة/ فايزة السعيد ع أجازة 12/11/2019حتى  29/10اعتماد المدة من  27/11/2019 2788
ثالث بمركز رعاية وتنمية الطفولة مع احتسابها  إداريةكاتب شئون  –الرحمن القاضي 

 مرضية باجر كامل . أجازة



مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 25/12/2019حتى  26/10احتساب المدة من  27/11/2019 2789
 فني تمريض ثان بمستشفي الطلبة . – إبراهيمللسيدة/ ماجدة حسن صالح 

مرضية للسيدة/ نجالء فتحي عبد  أجازة 6/11/2019حتى  26/10اعتماد المدة من  27/11/2019 2790
 مرضية باجر كامل . أجازةفني حياكة ثالث بنادي النيل مع احتسابها  –العزيز غانم 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 31/12/2019حتى  30/10احتساب المدة من  27/11/2019 2791
 بإدارة واإلدارةبالتنظيم  أولكاتب شئون مالية  –الفتوح البيومي  أبونادية صدقي  للسيدة/

 التدريب .

فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتب  15/8/2019بتاريخ  1836تعديل قرار الجامعة رقم  27/11/2019 2792
كاتب نسخ وطباعة رابع بشئون العاملين وإرجاع  –السيد/ السيد محمد يوسف شحاته 

 . 14/6/2017دميته إلي اق

كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة من كلية  –نقل السيد/ محمد لطفي محمد فرحات  27/11/2019 2793
 . 13/11/2019الهندسة للعمل بالمشتريات والمخازن اعتباراً من 

مدير عام من العمل  كبير محامين بدرجة –إلغاء ندب السيد أ/ آمال محمد السيد المسيري  27/11/2019 2794
بمستشفي المنصورة الجامعي وعودتها الي جهة عملها األصلية بالشئون القانونية اعتباراً 

 . 21/10/2019من 

أخصائي شئون إدارية ثان بالدرجة الثانية  –إنهاء إلحاق السيدة/ أميرة عبد العظيم احمد  27/11/2019 2795
 . 12/6/2019ية الهندسة اعتباراً من من مركز النانوتكنولجي وعودتها للعمل بكل

طبيب بشري  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/سمر محمد ياسر محمد بكير  28/11/2019 2796
حتى  1/12/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

محام ممتاز بالدرجة الثانية بالشئون  –حات مصطفي خدمة السيد/ هاني عوض الش إنهاء 30/11/2019 2797
 . 30/11/2019القانونية بكلية الهندسة باالستقالة بناء علي طلبه اعتباراً من 

            

           

           


