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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 18/12/2019حتى  19/11احتساب المدة من  1/12/2019 2798
 ثالث بمكتب االتصال العسكري . إداريةكاتب شئون  –للسيدة/ غني محمد حسين الربعة 

صراف ثالث بالموازنة والحسابات )الخزينة( اجازة  –يدة/ هند سمير حسن عطا منح الس 1/12/2019 2799
 . 5/11/2019شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من  أربعوضع لمدة 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ مصطفي محمد يحي  1/12/2019 2800
الدرجة الثالثة بالشئون الهندسية نظير اشتراكه في فني صيانة وتشغيل ثالث ب –حسن 

 . 1/12/2019صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ عمرو محمد عطية  1/12/2019 2801
ظير ثالث بالدرجة الثالثة بشئون أعضاء هيئة التدريس ن إداريةأخصائي شئون  –محمد 

 . 1/11/2019اشتراكه في صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

ثان بالدرجة  وإحصاءفني تسجيل طبي  –تجديد ندب السيد/ هاني محمود علي محمود  1/12/2019 2802
 واألخيرالثانية بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الرابع 

 . 2/12/2019اعتباراً من 

فني معمل ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الطب  –قاسم سعد منصور إسالمتجديد ندب السيد/  1/12/2019 2803
 . 4/12/2019اعتباراً من  واألخيرللعام الرابع  األورامللعمل بمركز 

 فني معمل أول بالدرجة األولي بكلية –تجديد ندب السيدة/ عفاف عبد المالك شنودة غالي  1/12/2019 2804
  1/12/2019الطب للعمل بمديرية الشئون الصحية للعام الرابع واألخير اعتباراً من 

فني تسجيل طبي وإحصاء ثان بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ أمل مجدي محمد الطنطاوي  1/12/2019 2805
الثانية بمستشفي الطوارئ للعمل بكلية التربية النوعية بالمنصورة للعام الرابع واألخير 

 . 1/1/2020باراً من اعت

أخصائي تغذية اول بالدرجة االولي  –تجديد ندب السيدة/ دعاء محمود المتولي مصطفي  1/12/2019 2806
بكلية التربية النوعية للعمل بمركز جراحة الجهاز الهضمي لمدة عام ثالث اعتباراً من 

29/11/2019 . 

ليصبح علي النحو  11/11/2019في  2656ة رقم تعديل المادة االولي من قرار الجامع 1/12/2019 2807
 لتالي :

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ صفوت فتحي محمد 
أخصائي رعاية عاملين ثان بالدرجة الثانية نظير اشتراكه في صندوق الرعاية  –عكاشة 

 . 1/7/2020الطبية اعتباراً من 

مترجم  –هيثم محمد يحي عبد الرحمن  القيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/الترخيص ب 1/12/2019 2808
أول بالدرجة األولي بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة لمدة عام اعتباراً من 

 % من األجر .65مقابل  1/12/2019

 –عوض  سامية حسن عبد الغفار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 1/12/2019 2809
بمركز المعلومات والتوثيق لمدة عام اعتباراً من  األوليبالدرجة  أول إحصاءأخصائي 

 . األجرمن  655مقابل  1/12/2019

 –مصطفي محمد صال عفيفي  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ إلغاء 1/12/2019 2810
الي العمل كل الوقت اعتباراً طبيب بشري ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة وعودته 

 . 17/11/2019من 

محمود عبد الغني  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ 1/12/2019 2811
أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث بالدرجة الثالثة بشئون  –محمود محمد خليل 

  1/11/2019اية الطبية اعتباراً من هيئة التدريس نظير اشتراكه في صندوق الرع أعضاء

الحدائق  إدارةمشرف زراعي ثالث بالدرجة الثالثة من  – إبراهيمنقل السيد/ محمد نادر  1/12/2019 2812
 . 12/11/2019للعمل بكلية الزراعة اعتباراً من 

الشحات  إبراهيممد رسالة الماجستير للسيد/ أحمد مح إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  1/12/2019 2813
 جنيه ال 450وقدرها  اإلعالميأخصائي عالقات عامة ثالث بالدرجة الثالثة بالمركز  –

 غير .



للسيد/ مصطفي السيد  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 1.5خصم  إيقاف 1/12/2019 2814
انسحاب  أخصائي عالقات عامة ثان بالدرجة الثانية بقسم التسويات نظير –محمد حسن 

 . وأسرهمالوالدين من مشروع عالج العاملين 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بمطبعة  –انسحاب السيد/ وليد شوقي عبد الغني  1/12/2019 2815
 الجامعة من مشروع عالج العاملين .

بالدرجة الثالثة  فني صيانة وتشغيل ثالث –محمد شكري شوقي عبد هللا انسحاب السيد/  1/12/2019 2816
 . وأسرهمبمطبعة الجامعة من مشروع عالج العاملين 

من مشروع  واإلداريفني ديكور ثالث بالدرجة الثالثة بالتوجيه المالي  /ةانسحاب السيد 1/12/2019 2817
 . وأسرهمعالج العاملين 

ن في مشروع عالج اشتراك السيد/ سائق ثان بالدرجة الرابعة بالمشتريات والمخاز 1/12/2019 2818
 . وأسرهمالعاملين 

صيدلي ثان بالدرجة الثانية بمستشفي  –اشتراك السيدة/ مني وهبة وهبة عوض السروي  1/12/2019 2819
 . وأسرهمالطلبة في مشروع عالج العاملين 

ول فني تمريض وصحة عامة ا –قورة  أبوخدمة السيدة/ صابرين عبد المنعم متولي  إنهاء 1/12/2019 2820
 . 1/12/2019بمركز جراحة الجهاز الهضمي باالستقالة اعتباراً من  األوليبالدرجة 

 األوليبالدرجة  أولأخصائي فنون تشكيلية  –خدمة السيدة/ سلوي طه طه حمادة  إنهاء 1/12/2019 2821
 . 30/11/2019بمركز رعاية وتنمية الطفولة باالستقالة اعتباراً من 

بكلية التربية  األوليبالدرجة  أولفني كهرباء  –محمد العدوي  إبراهيم إيمانالسيدة/  إحالة 1/12/2019 2822
 . 1/12/2019الرياضية للمعاش المبكر اعتباراً من 

 أجازةطبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة  –منح السيد/ مصطفي محمد صالح محمد عفيفي  1/12/2019 2823
حتى  18/11/2019اعتباراً من  خاصة بدون مرتب للعمل بالكويت لمدة عام

17/11/2020 . 

إنهاء خدمة السادة الواردة أسماؤهم بعد بالوظائف والمستويات الوظيفية عن أشهر ) يناير  2/12/2019 2824
 فرد . 71بالجهات الموضحة قرين كالً منهم وعددهم  2020مارس ( لسنة  –فبراير  –

ثالث بالدرجة الثالثة  إداريةكاتب شئون  –عبد الغفور سعيد  نقل السيدة/ فاطمة الزهراء 2/12/2019 2825
 . 13/11/2019بالمدن الجامعية للعمل بكلية الحقوق اعتباراً من 

 أولأخصائي شئون مالية  –إنهاء خدمة السيد/ أيمن محمد عبد الرؤف حسن زهران  2/12/2019 2826
 . 1/10/2019راً من بالمشتريات والمخازن باالستقالة اعتبا األوليبالدرجة 

معاون خدمة ممتاز  –المجد التليسي  أبو إبراهيمحمدي  إصالحخدمة السيدة/  إنهاء 2/12/2019 2827
 . 9/10/2019بالوفاة اعتباراً من  األسنانبالدرجة الثالثة بكلية طب 

لثانية بالشئون أخصائي تمريض ثان بالدرجة ا – إبراهيمالسيدة/ حنان سعيد شاكر  إحالة 3/12/2019 2828
 بناء علي طلبها . 24/10/2019الطبية للمعاش المبكر اعتباراً من 

فني صيانة اجهزة طبية  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ أماني نعيم نصيف   3/12/2019 2829
حتى  1/11/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةثان بمستشفي الطلبة لرعاية 

31/10/2020 . 

فني صيانة  –شتا الششتاوي علي  إيمانالخاصة بدون مرتب للسيدة/  األجازةتجديد   3/12/2019 2830
 20/11/2019وتشغيل ثالث بمطبعة الجامعة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 19/5/2020حتى 

 أسنانطبيب  –بشالوي ال إبراهيمبسمة محمد الخاصة بدون مرتب للسيدة/  األجازةتجديد   3/12/2019 2831
 . 1/12/2020حتى  2/12/2019ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت اعتباراً من 

ثالث  أشعةفني  –غانم عبد هللا  أبوسلوي  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد   3/12/2019 2832
 حتى 6/12/2019اعتباراً من  أشهربمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة 

5/3/2020 . 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 13/12/2019حتى  14/11احتساب المدة من  3/12/2019 2833
 بالحدائق . اإلداريةمشرف تغذية بالشئون  –حسن بالل محمود خليل 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 15/1/2020حتى  16/11/2019احتساب المدة من  3/12/2019 2834
 فني ورشة بدار الطباعة . –سيدة/ مني احمد عبد الخالق عبد المعطي لل

مرضية للسيدة/ سالي محمود محمود  أجازة 20/11/2019حتى  11/11اعتماد المدة من  3/12/2019 2835
 مرضية باجر كامل . أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –السعيد 

بالشئون الطبية  أولأخصائي تمريض  –مريم علي علي إبراهيم شلتوت منح السيدة/  3/12/2019 2836
حتى  16/11/2019اعتباراً من  أشهرخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة  أجازة

15/2/2020 . 

خاصة  أجازةبمستشفي الطلبة  أولطبيب بشري  –رشا فودة عبد العزيز  منح السيدة/ 3/12/2019 2837
 30/6/2020حتى  1/11/2019اعتباراً من  أشهرالطفل لمدة ثمانية  بدون مرتب لرعاية



. 

أخصائي دراسة وامتحانات اول  –تجديد تعيين السيدة د/ وسام محمد احمد نجيب عمارة  4/12/2019 2838
بالدرجة االولي مديراً الدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية لمدة عام اعتباراً من 

21/9/2019 . 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان  –منح السيد/ تامر مصطفي محمد صالح  5/12/2019 2839
جنيه شهرياً اعتباراً من  100المتميز مبلغ وقدره  األداءحافز  واإلداريبالتوجيه المالي 

25/12/2013 . 

رابع بالدرجة  فني ورشة –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ أحمد عثمان سع صالح  5/12/2019 2840
وإرجاع اقدميته  19/1/2018حتى  10/7/2016الرابعة بكلية الهندسة خالل الفترة من 

 الي بداية درجة التعيين .

فني صيانة  –ضم مدة الخبرة العلمية للسيد/ عبد الرحمن محمد الجبروني الجبروني  5/12/2019 2841
 4/7/2012حتى  1/6/2018رة م وتشغيل رابع بالدرجة الرابعة بكلية العلوم خالل الفت

فني ورشة رابع  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ مصطفي حمدي محمد مصطفي  5/12/2019 2842
حتى  6/4/2015ميت غمر خالل الفترة من  –بالدرجة الرابعة بكلية التربية النوعية 

27/11/2016 . 

فني ورشة ثالث بالمدن الجامعية  –وي خدمة السيد/ وائل محمد بدوي المنيال إنهاء 5/12/2019 2843
 . 27/10/2019باالستقالة اعتباراً من 

ثان بالدرجة  إداريةأخصائي شئون  –تجديد ندب السيدة/ فاتن محمد رضوان البحرية  5/12/2019 2844
اعتباراً من  وأخيرالثانية بالمدن الجامعية للعمل بجامعة حلوان لمدة عام رابع 

31/12/2019 . 

 –عبد الفتاح  إبراهيمإلغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ عصام الدين  5/12/2019 2845
العمل كل الوقت  إليأخصائي شئون مالية ثان بالدرجة الثانية بالشئون الهندسية وعودته 

 . 30/11/2019اعتباراً من 

ي ورشة رابع بالدرجة الرابعة بكلية فن –ندب السيد/ السيد محمد احمد محمد المدبق  5/12/2019 2846
السياحة والفنادق للعمل بمديرية الشباب والرياضة لمدة عام أول اعتباراً من 

28/11/2019 . 

محام بالشئون القانونية للعمل  –تجديد إلحاق السيد أ/ مصطفي أمين مصطفي الطناحي  5/12/2019 2847
جانب عمله بالشئون القانونية لمدة عام  بالشئون القانونية بمركز طب وجراحة العيون إلي

 . 29/5/2019أخر اعتباراً من 

أخصائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ بسمة إبراهيم سيد احمد عبد الدايم  5/12/2019 2848
 1/11/2019مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 30/4/2020حتى 

صيدلي ثالث بالشئون الطبية  –منح السيدة/ الزهراء حاتم عثمان عز الدين محمد  5/12/2019 2849
من للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً شهور  4وضع لمدة  أجازةبمستشفي الطلبة 

20/11/2019 . 

ة للعمل بمستشفي الطلب أولطبيب بشري  –عودة السيدة/ إيمان محمد محمود حراز  5/12/2019 2850
 . 24/11/2019اعتباراً من 

الجامعة بخصم  بأمنأخصائي امن ثان  –مجازاة السيد/ ماجد صالح الدين محمد السعيد  5/12/2019 2851
 . إذنيوم من راتبه لغيابه عن العمل بدون 

 –جمال الدين محمد محمد الحسيني مشالي  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  8/12/2019 2852
أخصائي حاسبات الكترونية ثان بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل 

 . 2/11/2020حتى  1/12/2019اعتباراً من 

فني مراقبة صحية  –وجيه سعد عيد العشري  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  8/12/2019 2853
حتى  20/11/2019باراً من ثالث بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعت

19/11/2020 . 

أجازة مرضية للسيد/ محمد السيد سالمة  30/11/2019حتى  17/11اعتماد المدة من  8/12/2019 2854
التدريس مع احتسابها كاتب شئون مالية أول بالتعيينات بشئون أعضاء هيئة  –إبراهيم 

 مرضية باجر كامل . أجازة

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 12/12/2019حتى  13/11من  احتساب المدة 8/12/2019 2855
 بالشئون الهندسية أول إداريةكاتب شئون  –للسيدة/ كاميليا مصطفي عبد الوهاب فرحات 

 مجازاة كل من :  8/12/2019 2856
 برعاية الشباب بخصم يوم من راتبه أولمعاون خدمة  –صالح  إبراهيمالسيد/ ادهم محمد 

 . باإلنذارمعاون خدمة ممتاز برعاية الشباب  –اد فوزي حلمي محمد السيد/ عم
 . باإلنذارمعاون خدمة ثان برعاية الشباب  –السيد/ محمد كمال محمد كمال 



 مجازاة كل من : 8/12/2019 2857
 ثان برعاية الشباب باإلنذار . إداريةشئون كاتب  –السيد/ فتحي محمد الحفني محمود 

 فني حياكة بكلية اآلداب بخصم يوم من راتبها . –ي محمد محمد عمر السيدة/ سالي فكر
أخصائي شئون طالب ثان بالمدن بخصم يوم  –السيد/ محمد عبد العزيز عبد العزيز كشك 

 من راتبه .

فني ورشة ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون  –انسحاب السيد/ محمد احمد جودة عبد التواب  8/12/2019 2858
 . وأسرهمن مشروع عالج العاملين الهندسية م

االمتحانات من السيد/ محمد احمد جودة عبد خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة  8/12/2019 2859
فني ورشة ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الهندسية نظير اشتراكه في صندوق  –التواب 

 . 1/12/2019الرعاية الطبية اعتباراً من 

بالدرجة الثالثة من كلية  أولمالحظ نجارين  –نقل السيد/ أسامة عبد الحفيظ الوهيدي  8/12/2019 2860
 . 24/11/2019الزراعة للعمل بكلية الحقوق اعتباراً من 

 أولصيدلي  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هبة صبري عثمان  8/12/2019 2861
% 65مقابل  1/12/2019تة أشهر اعتباراً من بمستشفي الطلبة لمدة س األوليبالدرجة 

 . األجرمن 

أخصائي شئون تعليم ثالث  –سها عبد الهادي محمد عبد الهادي  /تجديد ندب السيدة 8/12/2019 2862
بالدقهلية لمدة عام ثالث بالدرجة الثالثة بكلية التربية النوعية للعمل بمديرية التربية والتعليم 

 . 29/11/2019من  اعتباراً 

للدكتورة/ فاطمة فتحي محمد  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  8/12/2019 2863
 زوجها . إضافةزميل بمستشفي الطلبة لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير  –سليمان 

أخصائي شئون إدارية أول بالدرجة األولي  –تجديد ندب السيدة/ رضا حسن ابو الفتوح  8/12/2019 2864
بالموازنة والحسابات للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام رابع وأخير 

 . 1/1/2020اعتباراً من 

فني أشعة  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ إيمان عاطف حجازي عبده  8/12/2019 2865
 ً مقابل  1/12/2019 من ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية لمدة ثالثة أشهر اعتبارا

 من األجر . 65%

فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة  –اشتراك السيد/ محمد علي علي حسنين السلكاوي  9/12/2019 2866
 بمستشفي الطلبة في مشروع عالج العاملين وأسرهم .

مالية اول أخصائي شئون  –تجديد ندب السيدة/ سحر عبد السالم متولي متولي الجزار  9/12/2019 2867
بالدرجة األولي بمركز طب وجراحة العيون للعمل بكلية الطب لمدة عام ثالث اعتباراً من 

12/12/2019 . 

اشتراك السيدة/ ريهام محمد عبد الملك فني تمريض ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية  9/12/2019 2868
 الوالدين . إضافةمع  وأسرهمفي مشروع عالج العاملين 

مشرف تغذية ثالث بالدرجة الثالثة  –النجا  أبوندب السد/ صديق محمد صديق محمود  9/12/2019 2869
اعتباراً من  أولبكلية التربية الرياضية للعمل بمديرية الشباب والرياضة لمدة عام 

1/12/2019 . 

د الحميد استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ سامح ثروت عب 9/12/2019 2870
ثان بالدرجة الثانية بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة لمدة  إداريةأخصائي شئون 
 . األجر% من 65مقابل  1/12/2019عام اعتباراً من 

 –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ لبني علي عزت عوض جعفر  9/12/2019 2871
تشفي الطوارئ والمنتدبة للعمل بمستشفي الطلبة بمس األوليبالدرجة  أولأخصائي معمل 

 . األجر% من 65مقابل  1/12/2019لمدة أربع أشهر اعتباراً من 

أخصائي  –الغنيمي  إبراهيماستمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ أحمد  9/12/2019 2872
غراض الخاصة اعتباراً من ثان بالدرجة الثانية بمركز اللغة االنجليزية لأل إداريةشئون 

 . األجر% من 65مقابل  1/7/2020حتى  1/1/2020

مرضية للسيدة/ نيفين صبري حسن  أجازة 28/11/2019حتى  17/11اعتماد المدة من  9/12/2019 2873
 أجازةالجامعي مع احتسابها  األداءأخصائي معمل ثان بمركز تطوير  –علي الشيخ 

 مرضية باجر كامل .

صيدلي ثالث بمستشفي الطلبة اجازة وضع لمدة  –منح السيدة/ دينا علي علي عبد الهادي  9/12/2019 2874
 . 27/11/2019باجر كامل اعتباراً من  األوليشهور للمرة  أربع

طبيب بشري ثان بالشئون الطبية للعمل  –عصام محمد عبد الحميد  أميرةعودة السيدة/  10/12/2019 2875
 . 1/12/2019اعتباراً من 

فني تمريض  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ آالء خيري الغريب المندوه  10/12/2019 2876
حتى  1/12/2019رابع بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

28/2/2020 . 



أخصائي  –النبوي شتا تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هدي محي الدين  10/12/2019 2877
حتى  1/12/2019مكتبات ووثائق ثان بالمكتبات لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

مصطفي عثمان االبراشي طبيب بشري ثان  /تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 10/12/2019 2878
 . 30/6/2020حتى  1/7/2019بالشئون الطبية للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من 

طبيب بشري  –دعاء احمد عبد الحميد خليفة  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 10/12/2019 2879
حتى  1/1/2020ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

31/12/2020 . 

مهندس  –حمد عبد المنعم شاهين تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ شريف ا 10/12/2019 2880
ثان بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل لمدة عام  تالكترونيات واتصاال

 . 31/10/2020حتى  1/11/2019اعتباراً من 

أخصائي  –تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ باسم مجدي موسي المرسي كساب  10/12/2019 2881
ثان بمكتب امين عام الجامعة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من حاسبات الكترونية 

 . 30/11/2020حتى  1/12/2019

أخصائي  –كامل عبد الحميد فرج  إيمان الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  10/12/2019 2882
م لمدة عا األسرةثان بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار لرعاية  إحصاء

 . 12/11/2020حتى  13/11/2019اعتباراً من 

أخصائي تمريض ثان بمستشفي الطلبة  –عودة السيدة/ شيماء حسن حسن يوسف الهاللي  10/12/2019 2883
 . 1/12/2019للعمل اعتباراً من 

أخصائي حاسبات ثالث بمركز الحساب  –عودة السيدة/ أميرة محمد إبراهيم زغلول  10/12/2019 2884
 . 30/11/2019مي للعمل اعتباراً من العل

فني صيانة وتشغيل ثالث بالجهاز المركزي  –النجار  إسماعيلمنح السيد/ محمد الهادي  10/12/2019 2885
خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية لمدة عام اول  أجازةللنشر وتوزيع الكتاب الجامعي 

 . 30/11/2020حتى  1/12/2019اعتباراً من 

طبيب بشري بمستشفي الطلبة للعمل اعتباراً  –عودة السيدة/ وجدية عواد نصر الرشيدي  10/12/2019 2886
 . 1/12/2019من 

بدرجة مدير عام  إداريةكبير أخصائيين شئون  –منح السيدة/ تماضر طه حامد الباز  10/12/2019 2887
 10/12من  تباراً اعتيادية ألداء العمرة ألول مرة اع أجازةبمركز المعلومات والتوثيق 

 . 26/12/2019حتى 

كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالموازنة  –حنا نوار حنا  إيمانمنح السيدة/  10/12/2019 2888
حتى  1/12/2019لمدة ستة أشهر اعتباراً من  األسرةخاصة لرعاية  أجازةوالحسابات 

31/5/2020 . 

طباخ ثان بفندق الجامعة أجازة خاصة بدون  –سيد توفيق الوزان منح السيد/ توفيق ال 10/12/2019 2889
 . 31/8/2020حتى  1/9/2019مرتب للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من 

مرضية للسيدة/ ياسمين محمد ابو  أجازة 1/12/2019حتى  20/11اعتماد المدة من  10/12/2019 2890
مرضية باجر  أجازةتسابها حمع افني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –المعاطي علي 

 كامل .

أخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز  –علي محمد محمد الخواجة  أميرةمنح السيدة/  10/12/2019 2891
خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً  أجازةتقنية االتصاالت والمعلومات 

 . 14/10/2020حتى  15/10/2019من 

مرضية للسيدة/ نجالء فتحي عبد  أجازة 30/11/2019حتى  16/11اعتماد المدة من  10/12/2019 2892
 مرضية باجر كامل . أجازةفني حياكة ثالث بنادي النيل مع احتسابها  –العزيز غانم 

أخصائي عالقات ثقافية ثان بالعالقات  –عودة السيدة/ رشا محمد عبد الحميد السيد ناصر  10/12/2019 2893
 . 1/12/2019للعمل اعتباراً من  الثقافية

أخصائي تغذية ثالث بفندق الجامعة  –الحسيني  إبراهيمحضور السيدة/ نفيسة محمد  10/12/2019 2894
في الوطن العربي  اإلدارياالجتماع السنوي الخامس عشر لمسئولي التدريب والتطوير 

 بالقاهرة . 12/12/2019حتى  11/12اإلدارية في الفترة من بالمنظمة العربية للتنمية 

أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة الثالثة  –نقل السيدة/ امل محمد السعيد الدسوقي  10/12/2019 2895
بشئون العاملين ادارة االستحقاقات للعمل بشئون التعيلم والطالب ادارة شئون التسجيل 

 . 3/12/2019اعتباراً من 

أخصائي معمل اول بالدرجة االولي  –ي السيد محمد الموافي تجديد ندب السيدة/ رضو 10/12/2019 2896
الصحية بمحافظة جنوب سيناء لمدة عام كلية الطب للعمل بمديرية الشئون التخصصية ب

 . 4/2/2020رابع وأخير اعتباراً من 

 ياألولبالدرجة  أولأخصائي حاسبات الكترونية  –ندب السيدة/ والء صالح راضي سالم  10/12/2019 2897
اعتباراً من  أولبكلية التربية الرياضية للعمل بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة لمدة عام 



2/12/2019 . 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ وليد شوقي عبد الغني  10/12/2019 2898
ير اشتراكه في فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بالجامعة نظ –عبد الحميد 

 . 1/7/2020صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ محمد شكري شوقي  10/12/2019 2899
فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بدار الطباعة والنشر نظير اشتراكه في  –عبد هللا 

 . 1/12/2019عتباراً من صندوق الرعاية الطبية ا

مشرف تغذية ثالث بالدرجة الثالثة  –محمد عبد الحميد  إبراهيمتجديد ندب السيد/ محمد  10/12/2019 2900
 . 1/11/2019للعمل بكلية الطب للعام الثاني اعتباراً من بمستشفيات جامعة المنصورة 

أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة الثالثة  –ندب السيد/ الحسانين السيد محمد سليمان  10/12/2019 2901
 .26/11/2019اعتباراً من  أوللمدة عام  األزهريةبكلية الصيدلة للعمل بمنطقة الدقهلية 

أخصائي حاسبات آلية ثان بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ ابتسام عادل السيد البسيوني  10/12/2019 2902
 10/12/2019لدقهلية لمدة عام ثالث اعتباراً من الثانية بالشئون القانونية للعمل بمحافظة ا

. 

 أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –عبد الجواد  إبراهيم إبراهيممنح السيدة/ آية  10/12/2019 2903
حتى  15/11/2019عام اعتباراً من  ةلمدخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل 

14/11/2020 . 

أخصائي  –فوقية عبد السالم عبد الباري  اصة بدون مرتب للسيدة/تجديد األجازة الخ 10/12/2019 2904

العربية المتحدة لمدة عام اعتباراً من  باإلماراتتمريض ثالث بمستشفي الطلبة للعمل 

  . 30/9/2020حتى  1/10/2019

أخصائي  –عزة علي عبد العزيز مصطفي  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 10/12/2019 2905

لحقة للعمل بصندوق الرعاية الطبية لمدة عام ماسبات الكترونية ثالث بمستشفي الطلبة وح

  . 22/11/2020حتى  23/11/2019اعتباراً من 

 –العنين  أبواحمد محمد عبد اللطيف محمد  /الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد األجازة 10/12/2019 2906

االتصاالت والمعلومات للعمل بالسعودية أخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية 
  . 6/5/2020حتى  15/11/2019اعتباراً من 

فني تمريض ثالث  –نورهان انور بدير خليل  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 10/12/2019 2907

 ً    14/12/2020حتى  15/12/2019 من بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارا

أجازة  –محام بالدرجة الثالثة بالشئون القانونية  –منح السيد/ محمد ناصف احمد محمد  10/12/2019 2908
حتى  1/12/2019خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

السيد محمد  إيمانخصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/  10/12/2019 2909
بشئون التعليم والطالب نظير  األوليبالدرجة  أولشئون طالب  أخصائي –صلي 

 . 1/7/2020اشتراكها في صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

فني ديكور ثالث بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيدة/ رشا احمد محمد محمد عمران  10/12/2019 2910
 واألخيرة التربية والتعليم بالدقهلية للعام الرابع بالمشتريات والمخازن للعمل بمديري

 . 1/3/2020اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة  –ندب السيدة/ جميلة محمد محسوب السيد السيد  10/12/2019 2911
اعتباراً من  أولالثالثة بكلية الحقوق للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام 

1/12/2019 . 

مهندس إنتاج حيواني ثالث بالدرجة الثالثة  –ندب السيد/ احمد يسري محمد محمد هندام  10/12/2019 2912
بكلية التربية النوعية للعمل بمديرية الزراعة بالدقهلية لمدة عام أول اعتباراً من 

4/12/2019 . 

مديراً  –ي شئون طالب أول أخصائ –تعيين السيدة/ سحر عبد هللا سيد احمد الورش  11/12/2019 2913
 شئون الدراسة واالمتحانات بكلية الهندسة وذلك لمدة عام . إلدارة

مدير إدارة قانونية مديراً إلدارة العقود  –تعيين السيد/ محمد عبد الفتاح حسن عمارة  11/12/2019 2914
 بالشئون القانونية لمدة عام . 

مديراً  – أولأخصائي مكتبات ووثائق  –د عبد العزيز سماحة تعيين السيدة/ انتصار احم 11/12/2019 2915
 المكتبة بكلية الطب وذلك لمدة عام . إلدارة

 – أولأخصائي نشاط اجتماعي ورحالت  –تعيين السيد/ اشرف طه محمد السيد النجار  11/12/2019 2916
 المدن الجامعية بالمدن الجامعية لمدة عام . إلدارةمديراً 

للسيد/ بثينة حسن إسماعيل  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 12خصم  11/12/2019 2917
 كاتب شئون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات لصالح صندوق الرعاية الطبية –محمد 



 . األبناءمن  3الزوج وعدد  إضافةنظير 

بالدرجة  أول إداريةأخصائي شئون  –النجا  أبوخدمة السيدة/ نداء كمال السيد  إنهاء 11/12/2019 2918
 .  1/12/2019العامة للعالقات الثقافية بالوفاة اعتباراً من  باإلدارة األولي

أخصائي دراسة وامتحانات مديراً الدارة العالقات  –تعيين للسيدة/ هالة رجب حجي  11/12/2019 2919
 الثقافية بكلية الطب لمدة عام .

الترتيب  إلدارةمديراً  – أول إداريةأخصائي شئون  –د/ عيسي علي محمد جاد تعيين السي 11/12/2019 2920
 لمدة عام . واإلدارةوموازنة الوظائف بالتنظيم 

جنيه من راتب السيد/  500جنيهاً بدالً من  350تعديل خصم قيمة النفقة الشهرية وقدرها  11/12/2019 2921
اعتباراً من  اإلداريةرجة الثالثة بالشئون معاون خدمة ممتاز بالد –الدسوقي علي الدسوقي 

1/12/2019 . 

اعتباراً من  2019/2020للعام المالي  –تعديل موازنة جامعة المنصورة / قسم التعليم  11/12/2019 2922
1/7/2019 . 

أخصائي  –خالد محمود  أسامةالترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سلمي  إلغاء 12/12/2019 2923
العمل كل الوقت اعتباراً من  إليالعامة وعودتها  باإلدارةالث بالدرجة الثالثة معمل ث

15/12/2019  . 

للسيدة/ سهير إسماعيل محمد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  12/12/2019 2924
كبير كتاب بدرجة مدير عام بمكتب أمين عام الجامعة لصالح صندوق الرعاية  –إسماعيل 

 بية نظير إضافة ابنتها .الط

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ احمد عبد المعطي  12/12/2019 2925
مشرف امن رابع بالدرجة الرابعة بالمن الجامعي نظير اشتراكه في صندوق  األلفي

 . 1/12/2019الرعاية الطبية اعتباراً من 

للسيدة/ نهلة عبد العزيز محمد  30/6/2015ساسي الراتب الشهري في % من أ3خصم  12/12/2019 2926
ثالث بالدرجة الثالثة بشئون العاملين قسم التسويات  إداريةأخصائي شئون  –عبد العزيز 

 ابنتها . إضافةلصالح صندوق الرعاية الطبية نظير 

ثالث بالدرجة الثالثة  إداريةشئون كاتب  –نقل السيدة/ فايزة السعيد عبد الرحمن القاضي  12/12/2019 2927
 . 2/12/2019من مركز رعاية وتنمية الطفولة للعمل بكلية التربية النوعية اعتباراً من 

فني ورشة أول بالدرجة األولي بكلية التمريض  –إحالة السيد/ صالح محمد احمد الشامي  12/12/2019 2928
 . 19/11/2019للمعاش المبكر اعتباراً من 

أخصائي عالقات عامة ثان بالدرجة الثانية  –نقل السيدة/ يمني فيصل متولي السباعي  12/12/2019 2929
 . 4/12/2019بالعالقات الثقافية للعمل بمكتب أمين عام الجامعة اعتباراً من 

أخصائي إحصاء وحاسبات  –إنهاء خدمة السيدة/ لمياء عبد الرحمن محمود حسين  12/12/2019 2930
 . 2/12/2019ثان بالدرجة الثانية بالموازنة والحسابات باالستقالة اعتباراً من الكترونية 

أخصائي  – إبراهيماستمرار الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ نسرين رضوان  12/12/2019 2931
بصندوق الرعاية الطبية لمدة عام اعتباراً من  األوليبالدرجة  أولشئون مالية 

 . األجر% من 65مقابل  1/12/2019

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة  –طه عبد اللطيف محمد حجازي  إيهابنقل السيد/  12/12/2019 2932
 . 1/12/2019الثالثة من كلية الحقوق للعمل بالشئون الهندسية اعتباراً من 

ان بالدرجة تخدير ث أخصائيمساعد  –صالح نصر  أبوندب الطبيبة/ أماني صالح  إنهاء 15/12/2019 2933
بمديرية الشئون الصحية بدمياط  األصليةالثانية بمستشفي الطلبة وعودتها لجهة عملها 

 . 5/12/2019اعتباراً من 

بالمدن  األوليبالدرجة  أول إداريةأخصائي شئون  –نقل السيد/ محمد يسري محمود عنتر  15/12/2019 2934
 . 28/11/2019الجامعية للعمل برعاية الشباب اعتباراً من 

أخصائي عالقات عامة ثالث  –ضم مدة الخدمة العامة للسيدة/ ليلي مراد فؤاد احمد وفا  15/12/2019 2935
 . 21/6/2014 إلياقدميتها  وإرجاع

تشكيل لجنة تكون مهمتها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأهيل قطاع السيد أ/ أمين عام  16/12/2019 2936
د المؤسسي لجامعة المنصورة برئاسة وعضوية كل من الجامعة للحصول علي االعتما

 امين الجامعة المساعد ..... الخ  –السيد/ سعد عبد الوهاب 

بالدرجة الثالثة من  ثثال وإحصاءفني تسجيل طبي  -اد سعيد السيدنقل السيدة/ هالة فؤ 16/12/2019 2937
 2019/2020م المالي موازنة جامعة المنصورة الي موازنة مديرية الشئون الصحية للعا

 .  2/12/2019اعتباراً من 

أخصائي معمل ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –محمد مصطفي الفقي  إسالمتجديد ندب السيد/  16/12/2019 2938
اعتباراً من  وأخيرللعمل بمديرية الشئون الصحية لمدة عام رابع  األسنانطب 

31/12/2019 . 



كهربائي ثان بالدرجة الرابعة  –سيد/ محمد احمد عبد الهادي احمد غانم إنهاء خدمة ال 16/12/2019 2939
 . 12/12/2019بمركز طب وجراحة العيون باالستقالة اعتباراً من 

منح مكافأة المساهمة في نفقات اعداد رسالة الدكتوراه للسيدة/ إيمان ابراهيم ابراهيم  16/12/2019 2940
 750ثان بالدرجة الثانية بكلية الزراعة وقدرها مهندس انتاج زراعي  –ابراهيم منسي 

 الغير .

رسالة الدكتوراه للسيدة/ أماني رضا عبد العزيز  إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  16/12/2019 2941
 .ال غير  450أخصائي أمن ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الزراعة وقدرها  –الزيات 

صيدلي اول بالدرجة االولي من الشئون الطبية  –حمد بدير محمد سالم الحاق السيد/ ا 16/12/2019 2942
 . 9/12/2019للعمل بصندوق الرعاية الطبية لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب اول بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ شيماء محمد عبد هللا محمد  16/12/2019 2943
ة التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام ثالث اعتباراً االولي بكلية التربية النوعية للعمل بمديري

 . 3/12/2019من 

طبيب بشري اول بالدرجة االولي  –تجديد ندب الطبيبة/ مرفت عبد الحليم احمد داود  16/12/2019 2944
بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعمل بكلية الطب لمدة عام ثالث اعتباراً من 

5/12/2019 . 

مدير لغة  –االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ جمال عبد الفتاح احمد شحاته  تجديد 16/12/2019 2945
ومادة بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

 . 17/12/2020حتى  18/12/2019

مالية ثالث بالشئون االدارية اجازة كاتب شئون  –منح السيدة/ تفاحة السيد علي الباز  16/12/2019 2946
 . 23/12/2019حتى  4/12اعتيادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل  29/1/2020حتى  30/11/2019احتساب المدة من  16/12/2019 2947
 معة .عامل ممتاز بالشئون االدارية بالجاللسيد/ وحيد عبد العزيز عبد الهادي 

كاتب شئون مالية اول بشئون العاملين اجازة  –منح السيدة/ هيام احمد راغب عبد المجيد  16/12/2019 2948
 . 27/12/2019حتى  8/12اعتيادية ألداء العمرة اعتباراً من 

 بأمن الجامعةأخصائي أمن ثان  –حفظ التحقيق مع السيد/ ماجد صالح الدين محمد السعيد  16/12/2019 2949
 النقطاعه عن العمل لعدم ثبوت المخالفة .

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيدة/ افتراج السيد عوض محمد  16/12/2019 2950
اعتباراً  واألخيربكلية التربية النوعية للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية للعام الرابع 

 . 1/1/2020من 

اعتيادية  أجازةبالمشتريات والمخازن  أولسائق  –منح السيد/ رضا يوسف الشحات جودة  16/12/2019 2951
 . 15/12/2019يوم اعتباراً من  20ألداء العمرة ألول مرة لمدة 

أخصائي شئون طالب  –رانيا سيد سالم السيد  /الخاصة بدون مرتب للسيدة تجديد األجازة 17/12/2019 2952
 . 1/3/2020لمدة عام اعتباراً من  األسرةثان برعاية 

أخصائي شئون  –احمد يحي مصطفي حاتم  /الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد األجازة 17/12/2019 2953
 . 14/11/2020حتى  15/11/2019مالية ثالث بدولة الكويت لمدة عام اعتباراً من 

مهندس  –رافعي رمضان السيد محمد ال /الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد األجازة 17/12/2019 2954
الكترونيات واتصاالت بمركز االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من 

 . 9/11/2020حتى  10/11/2019

فني  –عرفات عبد المعبود السادات عرفات  /الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد األجازة 17/12/2019 2955
حتى  1/11/2019ل بالكويت لمدة عام اعتباراً من أشعة ثان بمستشفي الطلبة للعم

31/10/2020 . 

أخصائي شئون إدارية ثان بمستشفي الطلبة  –منح السيدة/ سميحة محمد عبد الجليل احمد  17/12/2019 2956
حتى  1/10/2019اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

30/9/2020 . 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل  23/1/2020حتى  25/11/2019اب المدة من احتس 17/12/2019 2957
معاون خدمة ممتاز بالشئون الطبية بمستشفي الطلبة  –للسيدة/ فايزة شعبان حامد رمضان 

. 

اجازة مرضية للسيد/ محمد السيد سالمة  7/12/2019حتى  1/12اعتماد المدة من  17/12/2019 2958
ون مالية اول بالتعيينات وانهاء الخدمة مع احتسابها اجازة مرضية كاتب شئ –ابراهيم 

 باجر كامل .

أخصائي شئون  –رشا حسين محمود غالي  /الخاصة بدون مرتب للسيدة تجديد األجازة 17/12/2019 2959
مالية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 26/5/2020حتى  27/11/2019

 اإلداريةكاتب شئون مالية بصفة مؤقتة بالشئون  –مجازاة السيد/ عتريس محمد ابو الخير  17/12/2019 2960
 بخصم يومان من راتبه النقطاعه عن العمل بدون اذن .



مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 29/1/2020حتى  1/12/2019احتساب المدة من  17/12/2019 2961
الجامعة  أمينكاتب شئون مالية ثالث بمكتب  –سيدة/ حنان زكريا حسن عبد اللطيف لل

 المساعد لشئون التعليم والطالب .

فبما تضمنه من ضم مدة الخدمة العسكرية  12/6/2013بتاريخ  1399تعديل قرار رقم  17/12/2019 2962
 بكلية السياحة والفنادق فني حياكة رابع  –والعملية للسيد/ خالد علي حسنين عبد المعطي 

فني تمريض ثالث بالشئون  –المعاطي علي  أبوالمعاطي  أبومنح السيدة/ ياسمين محمد  17/12/2019 2963
شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من  4وضع لمدة  أجازةالطبية بمستشفي الطلبة 

2/12/2019 . 

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات  –لسيد وردة منح السيدة/ ايناس طارق محمد ا 17/12/2019 2964
 . 27/11/2019باجر كامل اعتباراً من  األوليشهور للمرة  4اجازة وضع لمدة 

أجازة مرضية للسيدة/ إيمان فؤاد حامد  5/12/2019حتى  22/11اعتماد المدة من  17/12/2019 2965
الطفولة مع احتسابها أجازة  أخصائي شئون طالب ثان بمركز رعاية وتنمية –الموافي 

 مرضية باجر كامل .

أجازة مرضية للسيدة/ راقية صابر إبراهيم  1/12/2019حتى  14/11اعتماد المدة من  17/12/2019 2966
 بمستشفي الطلبة . أولفني تمريض  –احمد 

جتماعي ورحالت أخصائي نشاط ا –تكليف السيد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد الشربيني  18/12/2019 2967
 11/11/2019الثقافي لرعاية الطالب اعتباراً من النشاط  إدارة مدير أعمالبتسيير  أول

 عن ذات الوظيفة . اإلعالنلمدة عام لحين 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 28/12/2019حتى  29/11احتساب المدة من  18/12/2019 2968
 م بالشئون القانونية .للسيدة/ مي صالح الدين محمود بدران محا

بالموازنة  األوليبالدرجة  أولكاتب شئون مالية  –السيدة/ سلوي فراج احمد فراج  إحالة 18/12/2019 2969
 . 15/12/2019والحسابات للمعاش المبكر اعتباراً من 

الرابعة  رابع بالدرجة أشعةبوظيفة فني  –تعديل تكليف السيدة/ هبة مصطفي احمد يوسف  19/12/2019 2970
جامعة المنصورة  األسنانجامعة كفر الشيخ للعمل بكلية طب  األسنانمن كلية طب 

 . 17/9/2019اعتباراً من 

 األوليبالدرجة  أولزراعي  إنتاجمهندس  –صادق  أمينتجديد ندب السيد/ احمد ماهر  19/12/2019 2971
 . 1/12/2019تباراً من بكلية الزراعة للعمل بمركز البحوث الزراعية لمدة عام ثان اع

بكلية العلوم للعمل  األوليبالدرجة  أولمهندس  –نقل السيد/ احمد حمزة عطية قمر  19/12/2019 2972
 ندبه . وإلغاء 1/12/2019بمركز طب وجراحة العيون بدرجته المالية اعتباراً من 

 –يوسف  أنورانجي محمد  /استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة 19/12/2019 2973
أخصائي عالقات عامة ثان بالدرجة الثانية بمكتب الوافدين لمدة عام اعتباراً من 

1/1/2020 . 

للسيد/ احمد رضا معوض  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  19/12/2019 2974
الجامعي لصالح  ءاألداثالث بالدرجة الثالثة بمركز تطوير  إداريةأخصائي شئون  –موافي 

 زوجته . إضافةصندوق الرعاية الطبية نظير 

للسيد/ عمرو محمد عطية  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 12خصم  19/12/2019 2975
هيئة التدريس لصالح  أعضاءثالث بالدرجة الثالثة بشئون  إداريةأخصائي شئون  –محمد 

 . أبناء 3وعدد الزوجة  إضافةصندوق الرعاية الطبية نظير 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ رشا عطية محمد مراد  19/12/2019 2976
أخصائي شئون طالب ثان بالدرجة الثانية بمركز اللغة ُ لألغراض الخاصة اعتباراً من 

 . األجرمن  655مقابل  30/12/2020حتى  1/1/2020

للسيد/ محمد السيد المنصان  30/6/2015الراتب الشهري في  ساسيأ% من 3خصم  19/12/2019 2977
الجامعي لصالح صندوق الرعاية  األمن بإدارةأخصائي أمن ثان بالدرجة الثانية  –البليهي 

 االبن . إضافةالطبية نظير 

ستشفي مهندس ثان بالدرجة الثانية بم –إنهاء خدمة السيد/ مصباح محمود احمد البيومي  19/12/2019 2978
 . 8/12/2019األطفال باالستقالة اعتباراً من 

الجامعة برئاسة  بإدارةتشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  إعادة 22/12/2019 2979
كبير أخصائيين شئون خدمات اجتماعية بدرجة مدير  –السيد أ/ اشرف السيد محمد كامل 

 عام .

 تمريض ثالث أخصائيبوظيفة  –ف السيدة/ سارة حسام الدين احمد محمد تعديل تكلي 22/12/2019 2980
  10/10/2019بالدرجة الثالثة من مستشفي الباطنة للعمل بكلية طب األسنان اعتباراً من 

كبير فنيين شئون هندسية بدرجة مدير عام  –احالة السيد/ حمزة السعيد حمزة السنيطي  22/12/2019 2981
 . 19/12/2019باراً من للمعاش المبكر اعت

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ محمد محمد علي عبد  22/12/2019 2982
الطبية اعتباراً مشرف أمن ثالث بالدرجة الثالثة نظير اشتراكه في صندوق الرعاية  –هللا 



 . 1/12/2019من 

للسيد/ خالد محمد متولي محمد  30/6/2015شهري في % من اساسي الراتب ال3خصم  22/12/2019 2983
هيئة التدريس لصالح صندوق  أعضاءفني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بشئون  –

 الرعاية الطبية .

أخصائي تحاليل طبية ثالث بالدرجة  –نقل السيدة/ ريهام عبد هللا محمود شمس الدين  22/12/2019 2984
ة العيون للعمل بوحدة الميكرسكوب االلكتروني اعتباراً من الثالثة بمركز طب وجراح

23/10/2019 . 

معاون خدمة  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ مجدي عبد الرحمن أبو الكمال ابو العنين  22/12/2019 2985
 25/9/2012حتى  2/7/2011ثان بالدرجة الخامسة بالشئون االدارية خالل الفترة من 

 لحالية .الي مدة خدمته ا

بتسيير  األوليبالدرجة  أول وإدارةأخصائي تنظيم  –قيام السيدة/ رنا محمود حسن عثمان  22/12/2019 2986
لمدة عام لحين  20/10/2019اعتباراً من  واإلدارةالتدريب للتنظيم  إدارةمدير  أعمال

 عن الوظيفة . اإلعالن

أخصائي تحليل وتصميم نظم ثالث بمركز تقنية  –خ محمد محمد الشي إيناسمنح السيدة/  22/12/2019 2987
من خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً  أجازةاالتصاالت والمعلومات 

 . 3/11/2020حتى  4/1/2019

مهندس اتصاالت  –محمد عبد الودود مصطفي  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 22/12/2019 2988
ة ثان بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل لمدة عام والكترونيات كهربي

 . 19/9/2020حتى  20/9/2019اعتباراً من 

أخصائي شئون  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سارة عادل رمضان امين  22/12/2019 2989
 1/11/2019راً من الجامعي لرعاية الطفل لمدة عام اعتبا األداءمالية ثالث بمركز تطوير 

 . 31/10/2020حتى 

فني ورشة ثالث  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ مصطفي يس يس فارس  22/12/2019 2990
 30/11/2020حتى  1/12/2019بالشئون الهندسية للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

. 

فني سباكة  –احمد الشوادفي أبو الخير متولي تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  22/12/2019 2991
حتى  1/10/2019صحية ثالث بالشئون الهندسية لرعاية األسرة لمدة عام اعتباراً من 

30/9/2020 . 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل  25/11/2019حتى  26/11احتساب المدة من  22/12/2019 2992
 ف زراعي ثالث بمركز الحساب العلمي .مشر –للسيدة/ اماني يسري عبد الحكيم سالم 

تعديل ايام الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ زينب جمال محمد اللطيف ابو  22/12/2019 2993
 1/9/2019أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة اعتباراً من  –العز 
 % من االجر .65مقابل  14/4/2020حتى 

فيما تضمنه من بيانات ترقية السيد/  24/9/2019بتاريخ  2203تعديل قرار الجامعة رقم  22/12/2019 2994
 مهندس انتاج زراعي بكلية طب االسنان . –محمد عرفات حسن محمد 

أخصائي تمريض اول بالشئون الطبية اجازة  –منح السيدة/ سماح السعيد علي القشو  23/12/2019 2995
 . 2/12/2019رة الثالثة باجر كامل اعتباراً من وضع لمدة اربع شهور للم

فني تمريض  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سارة سيد سليمان سليمان  23/12/2019 2996
 . 1/12/2019ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

نجار ممتاز  –محمود احمد السيد ابو سيف  لسيد/تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب ل 23/12/2019 2997

  31/12/2020حتى  1/1بالشئون الهندسية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي شئون  –احمد محمد محمد حواش  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 23/12/2019 2998

ات العربية المتحدة لمدة عام عاملين بمركز دار الضيافة والمؤتمرات للعمل باالمار
 . 17/10/2020حتى  18/10/2019اعتباراً من 

خاصة  أجازةالجامعة  بأمنأخصائي أمن ثالث  –منح السيد/ محمد ماهر سلطان سلطان  23/12/2019 2999
 . 30/11/2020حتى  1/12/2019بدون مرتب للعمل بالسعدية لمدة عام اعتباراً من 

ثالث بمستشفي الطلبة  إداريةأخصائي شئون  –لسيدة/ الميس عطية رفعت الجمال عودة ا 23/12/2019 3000
 . 15/12/2019للعمل اعتباراً من 

بمركز المعلومات  أولئي نشاط اجتماعي اأخص –عودة السيدة/ أمل يونس عبد المجيد  23/12/2019 3001
 . 15/12/2019والتوثيق للعمل اعتباراً من 

فني كهرباء ثالث بفندق الجامعة باإلنذار  –ة السيد/ محمد فوزي محمد السعيد عزاز مجازا 23/12/2019 3002
المتناعه عن فحص األصناف الموردة بأمر التوريد بالمخالفة لموافقة السيد أ/ أمين عام 

 . 30/7/2019الجامعة بتاريخ 



بالشئون الطبية اجازة فني تمريض ثالث  –منح السيدة/ سمر محمد احمد عبد الحافظ  24/12/2019 3003
 31/10/2020حتى  1/11/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

. 

طبيب بشري  –احمد سامي عبد الحميد حماد  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/12/2019 3004
حتى  1/12/2019ثالث بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

فني تمريض ثالث  –أسماء محمد عبد الخالق  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  24/12/2019 3005
 20/11/2019بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 19/5/2020حتى

مشرف زراعي  –رجب محمد علي  أبو خليل الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/12/2019 3006
 10/12/2020حتى  11/12/2019للعمل بدولة ايطاليا اعتباراً من  اإلداريةثان بالشئون 

. 

أخصائي  –هناء احمد عبد الوهاب السيد البنا  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  24/12/2019 3007
للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من  األداءعالقات ثقافية ثالث بمركز ضمان الجودة وتقييم 

 . 30/11/2020حتى  1/12/2019

مشرف امن  –الجمل محمد محمد السيد الجمل  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/12/2019 3008
حتى  1/12/2019بأمن الجامعة للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام ثان اعتباراً من 

30/11/2020 . 

فني تمريض  –سماسم محمد علي عبد العزيز  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  24/12/2019 3009
حتى  1/12/2019في الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من شثالث بمست

29/2/2020 . 

أسنان  فني صناعة – إبراهيمأحمد فؤاد علي  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/12/2019 3010
حتى  1/12/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

فني صناعة  –محمد شوقي المحجوب السيد  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  24/12/2019 3011
ى حت 1/12/2019أسنان ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

30/11/2020 . 

فني تمريض ثالث بالشئون الطبية بمستشفي  –منح السيدة/ سالي محمود محمود السعيد  24/12/2019 3012
 . 6/12/2019شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من  أربعالطلبة أجازة وضع لمدة 

أجازة بالشئون الطبية لمنحه  أخصائي أمن ثالث –حمام  إبراهيممنح السيد/ محمد يوسف  24/12/2019 3013
  . 10/12/2019اعتيادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

مرضية للسيدة/ نجالء فتحي عبد  أجازة 16/12/2019حتى  7/12اعتماد المدة من  24/12/2019 3014
 مرضية باجر كامل . أجازةابها حياكة ثالث بنادي النيل مع احتس فني –العزيز غانم 

محام بالدرجة الثالثة بالشئون القانونية للعمل  –عودة السيد/ محمد ناصف احمد محمد  24/12/2019 3015
 . 11/12/2019اعتباراً من 

 أجازةفني تمريض ثالث بالشئون الطبية  –منح السيدة/ خديجة فتحي الشحات منصور  24/12/2019 3016
حتى  1/10/2019من  خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً 

31/3/2020 . 

 مجازاة كل من : 24/12/2019 3017
معاون خدمة ممتاز برعاية الشباب بخصم يوم من  –السيد/ محمود محمد محمد سالمة 

معاون خدمة ممتاز برعاية الشباب باإلنذار ،  –راتبه ، السيد/ عماد فوزي حلمي محمد 
ة ممتاز برعاية الشباب بخصم يومان من معاون خدم –السيد/ ادهم محمد إبراهيم صالح 

 كاتب شئون إدارية برعاية الشباب باإلنذار . –راتبه ، السيد/ فتحي محمد الحفني محمود 

ة سابقاً مشرف أمن ثالث بمستشفي الطلب –مجازاة السيد/ محمد فتحي عثمان عبد السالم  24/12/2019 3018
 1/10/2019اعتباراً من  4/11/2019بتاريخ  2539 والمنتهي خدمته بقرار رقم
 ثالثون يوماً بخصم يوم من راتبه . إذنالنقطاعه عن العمل بدون 

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة  –ندب السيد/ محمد عبد القادر عبد الحميد محمد احمد  24/12/2019 3019
عن ذات  ناإلعالوظيفة أمين كلية الزراعة لمدة عام لحين  أعمالالثانية للقيام بتسيير 

 الوظيفة .

سائق ممتاز بالدرجة الثانية بوحدة مركبات نقل  –اشتراك السيد/ ناصر سعد احمد فضل  24/12/2019 3020
 . وأسرهمأعضاء هيئة التدريس في مشروع عالج العاملين 

 –رخا  رسالة الدكتوراه للطبيبة/ يارا توفيق حسن إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  24/12/2019 3021
 جنيه ال غير . 750طبيب بشري ثان بالدرجة الثانية بالشئون الطبية وقدرها 

طبيب أسنان ثان بالدرجة الثانية بالشئون  –ندب الطبيبة/ رضوي محمد علي مرسي  24/12/2019 3022
 الطبية للتدريب بمركز األورام لمدة عام .



نجار  –زء من الوقت للسيد/ محمد محمد عبد الفتاح استمرار الترخيص بالقيام بالعمل ج 24/12/2019 3023
% 65مقابل  14/12/2019ممتاز بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 . األجرمن 

للسيدة/ نانسي مسعد متولي  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  24/12/2019 3024
وث ثان بالدرجة الثانية بالدراسات العليا لصالح السيد/ أخصائي شئون دراسات عليا وبح

 الزوج . إضافةصندوق الرعاية الطبية نظير 

طبيب أسنان ثان بالدرجة الثانية بالشئون الطبية  –الخير  أبوندب الطبيبة/ رباب محمد  24/12/2019 3025
 لمدة عام . ماألوراللتدريب بمركز 

 بإدارةأخصائي حاسبات آلية  –رضا عبد المطلب حسن شلبي ندب السيد/ محمد  تجديد 24/12/2019 3026
الجامعة للعمل بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لمدة عام رابع وأخير اعتباراً 

 . 11/12/2019من 

 األوليبالدرجة  أولفني تمريض  –تجديد ندب السيدة/ رحاب محمد فتحي وهبة  24/12/2019 3027
 15/7/2019للعمل بالشئون الطبية جامعة حلوان للعام الثاني اعتباراً من  بمستشفي الطلبة

. 

فني صناعة أسنان ثاني بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ نورا ثروت عبد البر عبد الحي  24/12/2019 3028
اعتباراً من  واألخيرللعمل بجامعة الفيوم للعام الرابع  األسنانبكلية طب الثانية 

7/10/2019 . 

فؤاد حامد  إيمانللسيدة/  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  إيقاف 24/12/2019 3029
أخصائي شئون طالب ثان بالدرجة الثانية بمركز رعاية وتنمية الطفولة بشأن  –الموافي 

 انسحاب زوجها من صندوق الرعاية الطبية .

طبيب أسنان ثان بالدرجة الثانية بالشئون  –ف صالح ندب الطبيبة/ يارا صالح عبد الرؤو 24/12/2019 3030
 لمدة عام . األورامالطبية للتدريب بمركز 

بالدرجة الرابعة بالشئون  أولمعاون خدمة  –اشتراك السيدة/ عبير عز الدين عبد الرازق  24/12/2019 3031
 الوالدين . إضافةمع  وأسرهمفي مشروع عالج العاملين  اإلدارية

محمد نصر محمد  إيناسمنح مكافأة المساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير للطبيبة/  24/12/2019 3032
جنيه ال غير  450طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية وقدرها  –البطراوي 

. 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ والء رزق السيد عوف  24/12/2019 3033
أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة الثالثة بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة 

 . األجر% من 65مقابل  1/1/2020لمدة عام اعتباراً من 

أمين مخزن رابع بالدرجة الرابعة  –اشتراك السيد/ ربيع عبد العزيز احمد عبد العزيز  24/12/2019 3034
 الوالدين . إضافةمع  وأسرهماملين بفندق الجامعة في مشروع عالج الع

للسيد/ علي الديسطي عابد السيد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  24/12/2019 3035
معاون خدمة بالدرجة الخامسة بمكتب السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  –

 ابنته . إضافةوالطالب لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير 

للسيد/ محمود عبد الغني محمود  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  24/12/2019 3036
أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث بالدرجة الثالثة بشئون أعضاء  –محمد خليل 

 زوجته . إضافةهيئة التدريس لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير 

من وظيفة/  –ظيفي للسيدة/ شريفة حسين عبد المقصود محمد دعية تعديل المسمي الو 24/12/2019 3037
 بذات الدرجة . أولوظيفة/ صراف  إلي األوليبالدرجة  أولكاتب سكرتارية ومحفوظات 

فني مراقبة صحية ثان  –حافظ جابر  إسالمالخاصة بدون مرتب للسيدة/  اإلجازةتجديد  26/12/2019 3038
 . 1/11/2020حتى  2/11/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةبمستشفي الطلبة لرعاية 

 –فبراير  –تشكيل لجان جرد الجزائن بوحدات الجامعة المختلفة خالل أشهر ) يناير  26/12/2019 3039
 ( التابعة لمستشفي الطلبة .2020مارس 

الموصلي  إبراهيمدين استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ رنا سعد ال 29/12/2019 3040
الجامعة المساعد لشئون التعليم  أمينشئون مالية ثان بالدرجة الثانية بمكتب  أخصائي –

 . 1/1/2020والطالب لمدة عام اعتباراً من 

فيما تضمنه من ترقية السادة  24/9/2019بتاريخ  2203سحب قرار الجامعة رقم  29/12/2019 3041
 . 1/7/2019المذكورين بعد اعتباراً من 

النقضاء ادة العاملين بالجامعة وذلك نظراً محو الجزاءات والتالية الواقعة علي بعض الس 29/12/2019 3042
 المدة القانونية .

طبيب أسنان ثان بالشئون الطبية اجازة وضع  –منح السيدة/ تسنيم محمد زكي منصور  29/12/2019 3043
 . 13/12/2019من اعتباراً  شهور للمرة الثانية باجر كامل أربعلمدة 

بتاريخ  2757رقم  10/10/2017( بتاريخ 2493 -2492سحب قرارات الجامعة رقم ) 29/12/2019 3044
اقدميتهم  إرجاعاقدمية السادة المذكورين بعد جراء  إرجاعفيما تضمنه من  5/11/2017



 مده وقدرها عامين .

طبية رابع بالدرجة  أجهزةفني صيانة  –حمن محمود عودة السيد/ احمد زاهر عبد الر 30/12/2019 3045
بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية  األسنانللعمل بكلية طب  2/12/2019الرابعة اعتباراً من 
 بالقوات المسلحة .

فني تمريض وصحة عامة ثالث بالدرجة   –خدمة السيدة/ هاجر ناجي جمعة صابر  إنهاء 30/12/2019 3046
 . 21/12/2019جامعة المنصورة باالستقالة اعتباراً من  الثالثة بمستشفيات

فني تمريض وصحة عامة ثان بالدرجة الثانية  –تجديد ندب السيدة/ روض فكري محمود  30/12/2019 3047
بميت غمر التابع ألمانة المراكز الطبية  األورامبمستشفي الطلبة للعمل بمركز عالج 
 . 1/1/2020المتخصصة للعام الثاني اعتباراً من 

فني ورشة ثالث بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيدة/ رضا السيد عبد السالم عبد المعطي  30/12/2019 3048
بمستشفي الطوارئ للعمل بكلية التربية النوعية بالمنصورة للعام الثاني اعتباراً من 

1/1/2020 . 

أخصائي حاسبات الكترونية ثالث  –ر عجو أبوندب السيدة/ رحمة معاذ محمد محمد  30/12/2019 3049
بالدرجة الثالثة بكلية التربية للعمل بالهيئة القومية للتأمين االجتماعي صندوق العاملين 

 . 16/11/2019اعتباراً من  أولالعام والخاص لمدة عام  األعمالبقطاع 

أخصائي حاسبات الكترونية  –محمد السيد شعيشع  إيمانمنح حافز التميز العلمي للسيدة/  30/12/2019 3050
اكبر اعتباراً  أيهماجنيه شهرياً  100 أو األجر% من 7ثالث بكلية السياحة والفنادق بنسبة 

 لحصولها علي الماجستير . 9/12/2019من 

أخصائي تغذية ثالث بفندق الجامعة دورة  –الحسيني  إبراهيمحضور السيدة/ نفيسة محمد  30/12/2019 3051
مع اعتبارها مأمورية  19/12/2019حتى  7/12وض خالل الفترة من والتفا األزمات

 . األجرعمل مدفوعة 

طبيب بشري ثان  –محمد نعما محمد  إسالم تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 30/12/2019 3052
 30/12/2020حتى  31/12/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

. 

طبيب ثان  –مجاهد حسن مجاهد  إيمان /ةتجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 30/12/2019 3053
 30/11/2020حتى  1/12/2019بمستشفي الطلبة المذكورة للعمل بالسعودية اعتباراً من 

. 

مهندس  –مصطفي عبد الفتاح احمد الطنطاوي  تجديد الجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 30/12/2019 3054
ت والكترونيات كهربية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل بالداخل اتصاال

 . 30/11/2020حتى  1/12/2019لمدة عام اعتباراً من 

عادل عبد  أملمرضية للسيدة/  أجازة 19/12/2019حتى  14/12اعتماد المدة من  30/12/2019 3055
 أجازةالمخازن مع احتسابها بالمشتريات و أولأخصائي شئون مالية  –السميع حراز 

 مرضية باجر كامل .

 أجازةطبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة  –منح السيدة/ وجدية عواد نصر الرشيدي  30/12/2019 3056
  4/12/2020حتى  5/12/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةخاصة بدون مرتب لرعاية 

أخصائي حاسبات الكترونية ثالث  –ز احمد النجار منح السيدة/ سماء محمد عبد العزي 30/12/2019 3057
خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً  أجازةبمركز االتصاالت والمعلومات 

 . 16/11/2020حتى  17/11/2019من 

أجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  26/12/2019حتى  16/12احتساب المدة من  30/12/2019 3058
 مشرف تغذية ثالث بالشئون اإلدارية بالحدائق . –محمود خليل  حسن بالل

أخصائي مكتبات ووثائق ثان بالمكتبات أجازة  –منح السيد/ نسمة شوقي محمد الزناتي  30/12/2019 3059
حتى  15/12/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

14/3/2020  . 

أخصائي شئون طالب ثالث بمركز رعاية  –السيدة/ رانيا السيد عبد الوهاب سليمان  منح 30/12/2019 3060
خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من  أجازةوتنمية الطفولة 

 . 1/9/2020حتى  18/9/2019

ثان بمركز أخصائي حاسبات الكترونية  –منح السيدة/ سارة المرسي عبد الغفار المرسي  30/12/2019 3061
خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بالسعودية اعتباراً  أجازةتقنية االتصاالت والمعلومات 

 . 25/3/2020حتى  27/10/2019من 

أخصائي شئون عاملين أول بالدرجة  –إنهاء خدمة السيدة/ ميرا مصطفي علي الحماقي  30/12/2019 3062
 . 22/12/2019من األولي بمستشفي الطوارئ باالستقالة اعتباراً 

 –النبوي المصري  إبراهيماستمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ وائل  30/12/2019 3063
ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية لمدة عام اعتباراً من  وإحصاءفني تسجيل طبي 

 . األجر% من 65مقابل  1/1/2020



رسالة الدكتوراه للسيدة/ أمل يونس يونس عبد  إعدادة في نفقات منح مكافأة المساهم 30/12/2019 3064
بمركز المعلومات والتوثيق  األوليبالدرجة  أولأخصائي نشاط اجتماعي  –المجيد 

 جنيه ال غير . 750وقدرها 

مرضية للسيدة/ سلوي فراج احمد  أجازة 20/11/2019حتى  12/11اعتماد المدة من  31/12/2019 3065
مرضية باجر  أجازةبالموازنة والحسابات مع احتسابها  أولب شئون مالية كات –فراج 
 كامل .

            

           

           


