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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

لسادةة/ ممدارة محماود محماة اخصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحاناا  مان  2/5/2019 1009

ثالااب بالةر اة الثالثااة بأمانااة ماماة الاامعااة ن داار  إداريااةمخصااا ش وا ون  –مباو تااتد  
 . 1/5/2019لرعاية الطبدة اعتباراً من اوتراكها فش صنةوق ا

خصم ما يعاادل خمساة عشار يومااً مان مكافاأة االمتحاناا  مان السادةة/ ماش صا   الاةين  2/5/2019 1010

محاااب بالةر ااة الثالثااة بالشاا ون القانوندااة ن داار اوااتراكها فااش صاانةوق  –محمااود بااةران 

 . 1/5/2019الرعاية الطبدة اعتباراً من 

فنش وروة ثالب بالةر ة الثالثة بكمدة التربدة  –خةمة السدة/ ناصر تعة تنة عبة هللا  نهاءإ 2/5/2019 1011
 تاريخ انقطاعه عن العمل بةون اذن . 14/11/2018اعتباراً من 

طبداب  –احمة عاادل عباة المطماب العشاماو   /الخاصة بةون مرتب لمسدة األ ازةتاةية  5/5/2019 1012

حتاا   6/5/2019لمعماال بالسااعودية لمااةة عاااب اعتباااراً ماان بشاار  ثااان بمستشاالش الطمبااة 

5/5/2020 . 

لمسادةة/ مارياان مااة  و داب  30/6/2015% من متاتش الراتاب الشاهر  فاش 3خصم  6/5/2019 1013
مخصا ش و ون مالدة ثالب بالةر ة الثالثاة باادارة المكتباا  لصاالد صانةوق  – اد السدة 

 الرعاية الطبدة ن در اضافة الزوج .

لمسادةة/ روااا عباة الاارحمن  30/6/2015% ماان متاتاش الراتااب الشاهر  فااش 1,5خصام  7/5/2019 1014

معاون خةمة ثان بالةر ة الخامسة بش ون العاممدن ن در اضافة الوالةين  –محمود ناصف 
 الش مشروع ع ج العاممدن واتر م .

مخصاا ش حاتابا  الكترونداة ثالاب  – انهاء خةمة السدةة/ منش حسدن محمود محمة الناار 8/5/2019 1015
بالةر ة الثالثة بمركز تقنداة االتصااال  والمعموماا  باالتاتقالة بنااء عماش طمبهاا لتعددنهاا 

 مةرس مساعة باامعة كلر الشدخ .

فناش تماريو وصاحة عاماة ثالاب  –انهاء خةمة السدةة/ تمر عبة الحق عماش اباو يوتاف  8/5/2019 1016
االطلااال الاااامعش باالتااتقالة بناااء عمااش طمبهااا اعتباااراً ماان  بالةر ااة الثالثااة بمستشاالش

28/4/2019 . 

طبدب بشر  ثان بالةر اة الثانداة  –انهاء خةمة الطبدبة/ راندا محمة عمش السدة العاصمش  8/5/2019 1017
 . 28/4/2019بمستشلش الطوارئ باالتتقالة بناء عمش طمبها اعتباراً من 

مهنةس ثالاب بالةر اة الثالثاة بمركاز  –لسدة/ محمة حمة  عبة الغنش علدلش انهاء خةمة ا 8/5/2019 1018

 .تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل  1/1/2019 راحة الاهاز الهضمش اعتباراً من 

 –التارخد  بالقدااب بالعمال  ازء ماان الوقا  لمسادةة/ ديناا حممااش محلاوك محماة اباو بكاار  8/5/2019 1019

مقابل  9ذ1/5/201بمستشلش الطمبة لمةة وهرين اعتباراً من  صدةلش ثالب بالةر ة الثالثة
 % من اال ر .65

 –تعةيل اياب الترخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسدة/ حمة  ابرا دم العةل المرتش  8/5/2019 1020

حتاا   20/4مخصاا ش ع قااا  ثقافدااة اول بالةر ااة االولااش بمستشاالش الطمبااة اعتباااراً ماان 

 % من اال ر .65بل نسبة مقا 17/8/2019

فنش صدانة ا هزة طبدة ثالب بالةر اة  –تاةية نةب السدة/ محمة ص   تالم احمة ع ب  8/5/2019 1021
الثالثاااة بكمداااة العماااوب لمعمااال بمركاااز القماااب بالمحماااة الكبااار  لمعااااب الثالاااب اعتبااااراً مااان 

22/3/2019 . 

رابع بالةر ة الرابعة  إداريةكاتب و ون  –ةغدة  تاةية نةب السدة/ و ده محمة محمة ال 8/5/2019 1022

 . 30/4/2019لمعمل بمةيرية الش ون الصحدة بالةقهمدة لمعاب الثالب اعتباراً من 

كبدر مخصا ددن و ون ادارية بتسددر معمال مةير  –قداب السدة/ مبو اللتو  حسن مبو اللتو   8/5/2019 1023
   الوكدلة والتعددن عمدها .اعن ذ ع ناإلادارة الس مة والصحة المهندة لحدن 

معاون خةمة اول بالمشتريا  والمخازن  –محمة عبة المطمب  إبرا دمماازاة السدة/ احمة  8/5/2019 1024

 النقطاعه عن العمل بةون اذن . باإلنذار

دةة/ مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسا م ازة 14/5/2019حت   16/4احتساب المةة من  8/5/2019 1025

 مخصا ش و ون مالدة ثان بالموازنة والحسابا  . –محمة محمة فؤاد المنباو   إيمان



فناش تماريو راباع بمستشالش الطمباة لمعمال  –عودة السدةة/ ممانش حمة  محمة الةتاوقش  8/5/2019 1026

 .  7/4/2019اعتباراً من 

مستشلش الطمبة لمعمل اعتبااراً مان صدةلش مول ب –عودة السدةة/ نشو   مدل محمة كامل  8/5/2019 1027
15/4/2019 . 

فناش تماريو ثالاب بمستشالش الطمباة لمعمال  –عودة السدةة/ متاماء يوتاف  معاة يوتاف  8/5/2019 1028

 . 15/4/2019اعتباراً من 

طبدب بشر  ثان  –تاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة/ حسدن محمة حسدن ابرا دم  8/5/2019 1029

حتااا   15/3/2019لطمباااة لمعمااال بةولاااة انامتااارا لماااةة عااااب اعتبااااراً مااان بمستشااالش ا
14/3/2020 . 

طبداب بشار   –تاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدةة/ منال عبة المنعم محمة احماة  8/5/2019 1030

 19/4/2020حت   20/4/2019ثالب بمستشلش الطمبة لرعاية الطلل لمةة عاب اعتباراً من 

. 

 باإلنااذارفنااش معماال ثااان بمستشاالش الطمبااة  –ماااازاة الساادة/ محمااة عويضااة العاازب بااةر  8/5/2019 1031
 . إذنلخرو ه من العمل بةون 

يوماان فنش معمل ثان بمستشلش الطمبة بخصم  –ماازاة السدة/ محمة عويضة العزب بةر  8/5/2019 1032

 من ر دسه المباور . إلدهصادر  ممرمن راتبه بان امتنع عن تنلدذ 

فنااش ديكااور ثالااب بالشاا ون الطبدااة  –احمااة محمااة احمااة الاة راو   إتاا بمااازاة الساادة/  8/5/2019 1033
 لعةب توقده انصراف .  باإلنذار

م ازة مرضادة لمسادة/ ثارو  فهادم عباة العزياز  14/4/2019حت  11/4اعتماد المةة من  8/5/2019 1034
الاةورة الرمضااندة الساابقة التاش تباةا  فنش صدانة وتشغدل ثالب بناد  الندل خ ل –محمة 
 . 14/4/2019حت   15/4/2016من 

مخصااا ش وا ون اداريااة ثالاب بااالتن دم  –ماند السادةة/ نااورا حسان المتااولش محماة العاايق  8/5/2019 1035

 . 7/3/2019واالدارة ا ازة وضع لمةة اربع وهور لممرة الثالثة با ر كامل اعتباراً من 

ا اازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادة/  20/5/2019حتا   21/4اب المةة من احتس 8/5/2019 1036

 تمكر  ثالب بالحركة والنقل . –عبة الرازق عبة الحمدم عبة الرازق بشار 

مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادةة/  م ازة 23/5/2019حت   25/4احتساب المةة من  8/5/2019 1037

 ثالب بالمشروعا  البد دة . إداريةب و ون كات –تكدنة حسن عبة ربه  مدل 

احماة  إبارا دم ماال  إيمانمرية لمسدةة/  م ازة 30/4/2019حت   21/4اعتماد المةة من  8/5/2019 1038

 مرضدة با ر كامل . م ازةمخصا ش و ون ط ب ثالب بمكتب الوافةين مع احتسابها  –

مرضاادة اتااتثنا دة بااا ر كاماال لمساادة/  م ااازة 29/5/2019حتاا   1/4احتساااب المااةة ماان  8/5/2019 1039
 طبدب متنان ثان بالش ون الطبدة . –محمة عابة محمة ابو وبانة 

فناش ديكاور  –محمود عطدة السدة عطدة  إيمانلمسدةة/  7/5احتساب يوب االمتحان اللعمش  8/5/2019 1040

 با ر كامل . م ازةرابع بةار الطباعة 

لمعمال ثالاب بشا ون العااممدن  إدارياةكاتب وا ون  –تمدر حسن عطا  إيمان عودة السدةة/ 8/5/2019 1041

 . 2/5/2019اعتباراً من 

مخصا ش و ون الع قا  الثقافدة ثان  –عودة السدةة/ رضو  محمة السعدة ابو الع  نصر  8/5/2019 1042
 . 28/4/2019لمعمل اعتباراً من 

 –مرضادة لمسادة/ رضاا عماش عماش عبداةو  م اازة 1/5/2019حت   2/4اعتماد المةة من  8/5/2019 1043

 فنش صدانة وتشغدل ثالب بالش ون الهنةتدة .

مخصا ش نشر ثان بالةر ة الثاندة بكمدة  –خةمة السدةة/ نها السدة عبة المعطش احمة  إنهاء 9/5/2019 1044

 اآلداب . بكمدة اإلع باآلداب باالتتقالة بناء عمش طمبها لتعددنها بوكدلة مةرس بقسم 

مهنةس ثالب بالةر اة الثالثاة بكمداة الهنةتاة  –خةمة السدةة/ زينب حسن عمش حسن  إنهاء 9/5/2019 1045
 باالتتقالة بناء عمش طمبها .

طبداب بدطار  ثاان بالةر اة الثانداة  –إنهاء خةمة السدةة/ روا محمة إتماعدل عمش ومبش  9/5/2019 1046
اإلتكنةرية وعودتها لاهة عممها األصمدة بكمدة الطب من العمل بمةيرية الطب البدطر  ب

 . 30/4/2019البدطر  اعتباراً من 

ثالب بالةر ة  إداريةمخصا ش و ون  –انهاء نةب السدة/ حساب الدةين تدة رياض فرحا   9/5/2019 1047
العاماة بالاامعاة  بااإلدارةالثالثة من العمل باامعاة القاا رة وعودتاه لاهاة عمماه االصامدة 

 . 30/4/2019اعتباراً من 

فناش صادانة وتشاغدل ثالاب بالةر اة الثالثاة مان  –نقل السادةة/ نادياة عباة هللا  اوام ياونة  9/5/2019 1048
 . 22/4/2019اعتباراً من  اآلدابمطبعة الاامعة لمعمل بكمدة 

مخصاا ش  – الترخد  بالقداب بالعمل  زء مان الوقا  لمسادةة/ تاممش اتاامة خالاة محماود 9/5/2019 1049

معماال ثالااب بالةر ااة الثالثااة بوحااةة المدكروتااكوب االلكترونااش لمااةة عاااب اعتباااراً ماان 



 % من اال ر .65مقابل  1/5/2019

معااون خةماة ثاان بالةر اة الخامساة بكمداة  –تاةية نةب السدةة/ ممدناة عماش وفاا المتاولش  9/5/2019 1050

 . 1/3/2019راً من التربدة لمعمل باامعة مطرو  لمةة عاب ثالب اعتبا

مااند مكافااأة المسااا مة فااش نلقااا  اعااةاد رتااالة الما سااتدر لمطبدبااة/ تغريااة محمااة حماازة  9/5/2019 1051

 نداه ال  450طبدب بشر  ثالب بالةر ة الثالثة بالش ون الطبداة وقاةر ا  –إبرا دم   لة 

 غدر .

 –محماة  توراه لمطبدب/ محمة عادل نبداهمند مكافأة المسا مة فش نلقا  اعةاد رتالة الةك 9/5/2019 1052
  نده ال غدر . 750طبدب بشر  ثان بالةر ة الثاندة بالش ون الطبدة وقةر ا 

فنش معمل ثالب بالةر ة الثالثة بكمدة الطب البدطر   –نقل السدةة/ مريم عبة هللا مبو تمرة  9/5/2019 1053
 . 4/4/2019لدة اعتباراً من عمش در ة خالمعمل بمةيرية الش ون الصحدة بالةقهمدة 

مخصا ش ع قا  عامة ثان بالةر اة الثانداة  –تاةية نةب السدةة/ منش و ة  عمش مبارك  14/5/2019 1054
 . 26/4/2019بالع قا  العامة لمعمل باامعة القا رة لمةة عاب ثالب اعتباراً من 

مخصااا ش حاتابا  الكترونداة ثالااب  –معاروف زياةان  إبارا دمتاةياة ناةب السادةة/ بساامة  14/5/2019 1055
بالةقهمداة لمااةة عااب ثااان  العامااة لمعمال بمةيريااة الشا ون الصااحدة بااإلدارةبالةر اة الثالثااة 

 . 1/8/2019من اعتباراً 

مثقلااة تااكندة ثااان بمةيريااة الشاا ون  –تاةيااة نااةب الساادةة/ واارين عبااة اللتااا  احمااة رزق  14/5/2019 1056

 . 12/6/2019مةة عاب ثالب اعتباراً من الصحدة لمعمل بكمدة اآلداب ل

فنش معمل ثان بالةر ة الثاندة من الشا ون الطبداة  –نقل السدة/ محمة عويضة العزب بةر  14/5/2019 1057
 . 18/4/2019لمعمل بكمدة العموب اعتباراً من 

اعتباراً مان  فنش صدانة ا هزة طبدة رابع بالةر ة –عودة السدة/ نصر رزق نصر حمزة  14/5/2019 1058

 لمعمل بكمدة طب األتنان بعة انتهاء مةة خةمته العسكرية بالقوا  المسمحة  15/4/2019

مخصااا ش رعايااة طاا ب ثااان  –تاةيااة نااةب الساادةة/ عزياازة مصااطلش محااروس اباارا دم  14/5/2019 1059

اب ثالاب بالةر ة الثاندة بالمةن الاامعدة لمعمل بمةيرياة التربداة والتعمادم بالمنوفداة لماةة عا
 . 2/4/2019اعتباراً من 

فنش صدانة وتشغدل ثالب بالةر اة الثالثاة مان  –نقل السدة/ محمة عبة الو اب عبة الحمدة  14/5/2019 1060

 . 14/4/2019مكتب ر دة الاامعة لمعمل بكمدة الحقوق اعتباراً من 

ع بالةر اة الرابعاة بكمداة العماوب فنش معمل راب –نةب السدة/ السدة السدة محمة الشرقاو   14/5/2019 1061

 . 2/5/2019لمعمل بمةيرية الش ون الصحدة لمةة عاب اول اعتباراً من 

فناش صادانة وتشاغدل ثالاب بالةر اة  –تاةية نةب السدةة/ منش السدة نور الةين ابووعدشع  14/5/2019 1062
لثالااب اعتباااراً ماان الثالثااة بااةار الطباعااة والنشاار لمعماال بمةيريااة التربدااة والتعماادم لمعاااب ا

1/9/2019 . 

شا ون ثالاب بالةر اة الثالثاة ب إحصااءمخصاا ش  –عودة السدة/ محمة محمود محمة محماة  14/5/2019 1063

 . 28/4/2019من معضاء  د ة التةرية اعتباراً 

ة مخصا ش و ون مالداة ثالاب بالةر اة الثالثا –تاةية نةب السدةة/ روا تامش السدة صبا   14/5/2019 1064
 2/5/2019لمةة عاب ثالب اعتباراً من  اإلتكنةريةبكمدة العموب لمعمل بكمدة العموب  امعة 

فناش حداكاة ثالاب بمركاز  –االمتحانا  اللعمدة لمسدةة/ ممانش مباو زياة البدماش  مياباحتساب  14/5/2019 1065

 بأ ر كامل . م ازةرعاية وتنمدة الطلولة 

مخصاا ش ع قااا  ثقافداة ثالاب بالع قااا   –ة حسااب الاةين عبااة الحمادم عاودة السادةة/ غاااد 14/5/2019 1066

 . 2/5/2019الثقافدة لمعمل اعتباراً من 

مخصاا ش نشااط ثقاافش وفناش ثاان بالةر اة  –نةب السدة/ محمة حممش عبة العزيز الحنلاش  14/5/2019 1067
ةة عااب اول اعتبااراً مان الثاندة برعاية الشباب لمعمل بالهد ة القومدة لمتأمدن اال تماعش لما

2/5/2019 . 

فنش تمريو رابع بالةر ة الرابعاة مان  –تعةيل تكمدف السدةة/ متماء السدة  معة عرفان  14/5/2019 1068

 . 4/12/2018مستشلش الطمبة لمعمل برعاية الش ون الصحدة بالةقهمدة اعتباراً من 

مةير عاب وا ون العااممدن مان مشاروع  –رباش انسحاب السدةة/ تحر و ده إبرا دم الشو 14/5/2019 1069
 ع ج العاممدن ومتر م .

فنش وروة رابع بالةر ة الرابعة مان كمداة التماريو  –نقل السدة/ مصطلش المهنش السدة  14/5/2019 1070

 . 22/4/2019لمعمل بالمشتريا  والمخازن اعتباراً من 

معااون خةماة باةار  –دةة/ نا ء محمة تاعة رمضاان احتساب مياب االمتحانا  اللعمدة لمس 14/5/2019 1071

 الطباعة م ازة با ر كامل .

مخصاا ش  –رخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسادةة/ والء محماة الاوردانش احماة الت 14/5/2019 1072



% من 65مقابل  6/5/2019و ون مالدة ثالب بالموازنة والحسابا  لمةة عاب اعتباراً من 

 . األ ر

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحاناا  مان السادة/ مماةو  رفعا  فهماش  14/5/2019 1073
مخصا ش نشاط ا تماعش ثالاب بالةر اة الثالثاة بالةراتاا  العمداا ن دار  –السدة الشربدنش 

 . 1/5/2019اوتراكه فش صنةوق الرعاية الطبدة اعتباراً من 

ة السابقة التش قضا ا بن اب العقود المؤق  لمسدة/ مصاطلش محماود ضم مةة الخبرة العممد 14/5/2019 1074

مخصا ش و ون عاممدن ثالاب بالةر اة الثالثاة بكمداة التربداة النوعداة فارع  –محمة محمود 
 . 26/8/2011حت   4/9/2000مندة النصر خ ل اللترة من 

مخصا ش  –لةين محمود الحصر  ضم الخبرة العممدة السابقة لمسدةة/ ورين محمة ص   ا 14/5/2019 1075

حتاا   3/8/1999ثالااب بالةر ااة الثالثااة بكمدااة الصاادةلة خاا ل اللتاارة ماان  إداريااةواا ون 

10/3/2003 . 

صدةلش ثالب بمستشلش الطمبة ا ازة خاصاة باةون  –مند السدةة/ آية حسنش محمة مشالش  14/5/2019 1076
 . 30/4/2020  حت 1/5/2019مرتب لرعاية الطلل لمةة عاب اعتباراً من 

معااون  –الخاصة باةون مرتاب لمسادةة/ لمدااء الساعدة عاامر حسان الزقارد  األ ازةتاةية  14/5/2019 1077

بااالحرب الاااامعش لرعايااة الطلاال لمااةة ث ثااة موااهر اعتباااراً ماان  اإلداريااةخةمااة بالشاا ون 

 . 30/6/2019حت   1/4/2019

مخصا ش ممن  –لمسدةة/ نهال نا ش محمود محمة داود الخاصة بةون مرتب  األ ازةتاةية  14/5/2019 1078
  2/5/2020حت   3/5/2019لرعاية الطلل لمةة عاب اعتباراً من  األمن بإدارةثالب 

طبدب بشار  ثاان  –الخاصة بةون مرتب لمسدة/ محمة احمة محمة محمود  األ ازةتاةية  14/5/2019 1079

 30/4/2020حت   1/5/2019باراً من بالش ون الطبدة لمعمل بالسعودية لمةة عاب اعت

مخصاا ش  –السادة حسان الحسااندن الخاصة بةون مرتب لمسدة/ السدة حسن  األ ازةتاةية  14/5/2019 1080
العربداة المتحاةة لماةة عااب اعتبااراً  باإلماارا و ون ط ب ثالب بالش ون الهنةتدة لمعمل 

 . 30/4/2020حت   1/5/2019من 

تصااال  والكترونداا  مهناةس ا –سدةة/ لدناا محماود عباة العزياز السادة الااو ر  مند ال 14/5/2019 1081
لماةة عااب  األتارةخاصة بةون مرتب لرعاياة  م ازةثالب بمركز االتصاال  والمعموما  

 . 31/3/2020حت   1/4/2019اعتباراً من 

با ر بمستشلش الطمبة  فنش تمريو ثان بوحةة الع ج –عودة السدةة/  ة  الشحا  محمة  14/5/2019 1082

 . 30/4/2019لمعمل اعتباراً من 

فنش تمريو رابع بوحةة الع ج با ر بمستشلش  –عودة السدةة/ تما  طارق  مدل تعدة  14/5/2019 1083

 . 2/5/2019الطمبة اعتباراً من 

ا ازة خاصاة  فنش ديكور ثالب بالش ون الطبدة –احمة محمة الة راو   إت بمند السدة/  14/5/2019 1084
 . 30/9/2019حت   1/4/2019لمةة تتة موهر اعتباراً من  األترةبةون مرتب لرعاية 

ماماة الاامعاة  بأماناةثاان  إداريةمخصا ش و ون  – إبرا دممند السدةة/ مروة نبدل قاتم  14/5/2019 1085

حتا   1/3/2019اعتبااراً مان  مواهرخاصة باةون مرتاب لرعاياة الطلال لماةة تاتة  م ازة

30/8/2019 . 

م اازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادة/  19/5/2019حتا   20/4احتساب المةة من  14/5/2019 1086
 معاون خةمة ممتاز بصنةوق الرعاية الطبدة . –محمود محمة احمة المرتش ت مة 

وازناااة اخصاااا ش وااا ون مالداااة ثالاااب بالم –عاااودة السااادةة/ والء محماااة الاااوردانش احماااة  14/5/2019 1087

 . 5/5/2019والحسابا  لمعمل اعتباراً من 

فنش معمل ثالب بمستشلش الطمباة بخصام ياوب  –ماازاة السدة/ تدمور ص   عمش عبة هللا  14/5/2019 1088

 من راتبه لتغدبه عن العمل بةون اذن من السمطة المختصة .

مريو رابع بمستشلش الطمبة بخصم فنش ت –ماازاة السدةة/ مح ب احمة غانم محمة حسن  14/5/2019 1089
 يوب من راتبها ألنها تغدب  عن العمل بةون اذن .

طبدب متنان ثالب بالش ون الطبدة بخصم  –ماازاة السدة/ محمة محمة محمة السدة تمطان  14/5/2019 1090

 يوب من راتبه لتغدبه عن العمل بةون اذن .

فنش تمريو رابع بمستشلش الطمبة  –ة بر اب عبة الهاد  ماازاة السدةة/ إيمان محمة طمب 14/5/2019 1091

 بخصم يوب من راتبها لتغدبها عن العمل بةون إذن .

ثالب بوحةة الع ج  إداريةكاتب و ون  –ماازاة السدةة/ روا محمة العةو  عمش البب و   14/5/2019 1092
 . إذنلتغدبه عن العمل بةون  باإلنذاربا ر بمستشلش الطمبة 

طبدب بشر  ثالب بالش ون الطبدة بخصم ياوب  –احمة عامر عبة هللا عطدة  ماازاة السدة/ 14/5/2019 1093

 بةون اذن . 21/4/2018من راتبه لتغدبه عن نوباتادة تهر يوب 

فنش معمل ثالاب بمستشالش الطمباة  –حلظ واقعة انقطاع السدة/ تدمور ص   عمش عبة هللا  14/5/2019 1094

 واحتساب األياب المشار إلدها من رصدة م ازاته . –لعةب المخاللة 



طبداب بشار  ثالاب بشا ون الطمباة باإلناذار  –ماازاة السدة/ محمة محسن محمة الماازنش  14/5/2019 1095

 لتغدبه عن العمل بةون .

مخصاا ش نشااط رياضاش ثالاب  –حلظ واقعة انقطاع السدة/ ولداة محماة الصاباحش حمداةة  14/5/2019 1096
 ب الوافةين لعةب المخاللة .بمكت

معاون خةمة ثان بوحةة الع ج با ر بمستشلش  –ماازاة السدة/ عماد حمة  فرية الطدب  14/5/2019 1097

 الطمبة بخصم يومان من راتبه لتغدبه عن العمل بةون اذن .

مةيراً  – مولروندة حاتبا  الكت مخصا ش –تاةية قداب السدة/ ولدة محمة كامل ابو العدندن  14/5/2019 1098

 عن ذا  الوكدلة . اإلع نولحدن  9/3/2019المكتبة بكمدة التربدة اعتباراً من  إلدارة

مماادن مساااعة الشاا ون  –تُشاكل لانااة بر اتااة الساادة م/ تااعة محمااة عبااة الو اااب مصااطلش  19/5/2019 1099
 اتبا  .تكون مهمتها دراتة وفح  ومرا عة تقارير الاهاز المركز  لممح  اإلدارية

فاش وكدلاة  مولوا ون مالداة  مخصاا ش –ياةد تعددن السدة/ عز  عمش عباة الماداة غاانم  19/5/2019 1100

 . 10/7/2019الحسابا  بالموازنة والحسابا  لمةة عاب اعتباراً من  إدارةمةير 

وكدلاة فاش  مولمخصاا ش مكتباا  ووثاا ق  –ياةد تعددن السدة/ احماة راضاش عباة الغناش  19/5/2019 1101

 . 14/4/2019المكتبة بكمدة التاارة لمةة عاب اعتباراً من  إدارةمةير 

فش وكدلة  مولمخصا ش نشاط رياضش  –ياةد تعددن السدة/ احمة العشر    ل مصطلش  19/5/2019 1102
 . 23/5/2019رعاية الط ب بكمدة اآلداب لمةة عاب اعتباراً من  إدارةمةير 

فاش وكدلاة  مولمخصاا ش مكتباا  ووثاا ق  –محمة ر ب التباع  إيهابدن السدة/ ياةد تعد 19/5/2019 1103

 . 22/4/2019الوثا ق والمطبوعا  بالمكتبا  لمةة عاب اعتباراً من  إدارةمةير 

مخصاا ش وا ون تساادل وخاريادن  –ياةد تعددن السدةة/ عطداا  محماة واوق  رمضاان  19/5/2019 1104

ل والخااريادن بكمدااة الصاادةلة لمااةة عاااب اعتباااراً ماان التساااد إدارةفااش وكدلااة مااةير  مول
14/4/2019 . 

 3/2/2019بتااريخ  357من قرارناا رقام  األولشمن خامساً من المادة  3النةب رقم  إلغاء 20/5/2019 1105

 مولفناش صادانة وتشاغدل  –خةماة السادة/ حسان مصاطلش احماة واعبان  إنهااءوالمتضمن 

 .  25/5/2019باراً من بكمدة اآلداب اعت األولشبالةر ة 

مخصااا ش نشاااط ا تماااعش اول بالةر ااة  –اواتراك الساادة/ بااةر صاابحش بااةر محماة بشاادر  20/5/2019 1106
 . ومتر مفش مشروع ع ج العاممدن  اإلع مشبالمركز  األولش

لمسدة/ عبة العزيز صبر   30/6/2015% من اتاتش الراتب الشهر  فش 6ايقاف خصم  20/5/2019 1107

كاتب وا ون مالداة ثالاب بالةر اة الثالثاة بالع قاا  الثقافداة ن دار انساحاب  –العزيز  عبة

 زو ته وابنه من صنةوق الرعاية الطبدة .

مخصاا ش وا ون إدارياة ثاان مان الع قاا   –نقل السدةة/ إيمان إبرا دم السدة عمش البدسش  20/5/2019 1108
اعضاء  د ة التةرية والعاممدن اعتباراً من بصنةوق الرعاية الطبدة لمسادة الثقافدة لمعمل 

24/4/2019 . 

 –با ر كامل لمسدة/ عبة المطدف قطب عبة المطدف  م ازةاالمتحانا  اللعمدة  مياباحتساب  20/5/2019 1109

 با ر كامل . م ازة واإلدار معاون خةمة بالتو ده المالش 

فنش تماريو وصاحة عاماة  –بدومش محمة اللدةانش خةمة السدةة/ تارة عبة الع دم  إنهاء 20/5/2019 1110
الااامعش باالتاتقالة بنااء عماش طمبهاا اعتبااراً مان  األطلاالثالب بالةر ة الثالثة بمستشلش 

8/5/2019 . 

 م اازةثان بالش ون الطبداة  متنانطبدب  –مند الطبدبة/ نسمة محمة الحسدنش السدة خاطر  20/5/2019 1111
اعتبااراً مان  األتانانصول عمش در ة الةكتوراه من كمدة طاب دراتدة لمةة عاب با ر لمح

9/4/2019 . 

مخصااا ش تااةريب ثااان بالةر ااة  –إنهااء خةمااة الساادةة/ رانااةا إباارا دم إتاماعدل العوضااش  20/5/2019 1112

ماان ث ثاادن يوماااً اعتباااراً ماان  مكثاارالثاندااة بمستشاالش الطااوارئ النقطاعهااا عاان العماال 
1/3/2019 . 

فنش تماريو راباع بالةر اة الرابعاة  –صرف بةل حرمان لمسدةة/ آية عمش وعبان وعبان  20/5/2019 1113

 . 28/2/2019بالش ون الطبدة اعتباراً من 

كاتب و ون ادارية ثالب بالةر ة الثالثة  –الحاق السدة/ محمة محمة الشحا  عبة المعطش  20/5/2019 1114

المداه والصارف الصاحش لماةة ياومدن  من كمدة الهنةتة لمعمل بمركز مبحاث ومشروعا 
 . متبوعمن كل 

فنش صدانة وتشغدل رابع بالةر ة الرابعة من كمداة  – إبرا دمنقل السدة/ كريم فوز  تعة  20/5/2019 1115

 . 7/5/2019الصدةلة لمعمل بالمشتريا  والمخازن اعتباراً من 

صاحة راباع بالةر اة الرابعاة تماريو وفناش  –مصطلش الة مة  نةب السدةة/ تمر صالد 20/5/2019 1116

لمةة عاب  باإلتماعدمدةبوحةة الع ج با ر بمستشلش الطمبة لمعمل بمةيرية الش ون الصحدة 
 . 11/5/2019اعتباراً من  مول



مخصا ش ع قا  عامة ثالب بالةر ة الثالثاة مان  –و السدة زكش البمقاتش رنقل السدة/ عم 20/5/2019 1117

 . 5/5/2019ل بكمدة الصدةلة اعتباراً من فنةق الاامعة لمعم

 مولفناش مواعة  –الترخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسدة/ مد م   ل محمة محمة  20/5/2019 1118
 األ ر% من 65مقابل  1/5/2019بمستشلش الطمبة لمةة عاب اعتباراً من  األولشبالةر ة 

. 

 –مال  ازء مان الوقا  لمسادة/ مصاطلش محماة صاالد علدلاش الترخد  بالقدااب بالع إلغاء 20/5/2019 1119

طبدب بشر  ثالب بالةر ة الثالثة بمستشلش الطمبة وعودته لمعمل كل الوقا  اعتبااراً مان 
1/5/2019 . 

 –الترخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسدةة/ مروة عبة الغنش محماة الةتاوقش  إلغاء 20/5/2019 1120

الب بالةر ة الثالثة بالمكتبا  وعودتها لمعمل كل الوق  اعتباراً مخصا ش مكتبا  ووثا ق ث

 .  1/6/2019من 

فنش موعة راباع  –الترخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسدةة/ ممدرة عبادة الششتاو   20/5/2019 1121
% مان 65مقابال  15/5/2019بالةر ة الرابعة بالش ون الطبدة مربعاة مواهر اعتبااراً مان 

 . األ ر

 األولاشبالةر اة  مولمهناةس  –غنادم  إبارا دمتكمدف السدة المهنةس/ طاارق عباة الارحدم  20/5/2019 1122

 بالش ون الهنةتدة اعتباراً من تاريخ صةور القرار . اإلنشاءا  إدارةمةير  معمالبتسددر 

 –الشااعراو   الخاصااة بااةون مرتااب لمساادةة/ تااممش الساادة احمااة المرتااش األ ااازةتاةيااة  20/5/2019 1123
مخصا ش و ون ط ب ثالب بش ون التعمدم والط ب لرعاية الطلل لمةة تتة موهر اعتباراً 

 . 18/9/2019حت   19/3من 

كبدار  –عباة اللتاا  تامطان  إبرا دمعبة اللتا  الخاصة بةون مرتب لمسدة/  األ ازةتاةية  20/5/2019 1124

معماال بالااةاخل لمااةة عاااب اعتباااراً ماان مطباااء متاانان بةر ااة مااةير عاااب بمستشاالش الطمبااة ل
 . 31/3/2020حت   1/4/2019

راندا عاطف عبة البار  عطدة ثالب بالش ون الخاصة بةون مرتب لمسدةة/  األ ازةتاةية  20/5/2019 1125

 . 27/4/2020حت   28/4/2019الطبدة لمرافقة الزوج بالسعودية لمةة عاب اعتباراً من 

فنش  – ناء عوض عبة العزيز عرفا  محرب الخاصة بةون مرتب لمسدةة/   ازةاألتاةية  20/5/2019 1126

حتاا   5/5/2019تماريو راباع بمستشالش الطمبااة لرعاياة الطلال لماةة ث ثااة اعتبااراً مان 

4/8/2019 . 

محااب بالشا ون  –ع ء محمة عمش حسان عماش الخاصة بةون مرتب لمسدة/  األ ازةتاةية  20/5/2019 1127

 . 14/3/2020حت   15/3/2019معمل بالسعودية لمةة عاب اعتباراً من القانوندة ل

مخصا ش مكتبا  ووثا ق ثالب بالمكتبا  ا اازة  –مند السدةة/ نسمة ووقش محمة الزناتش  20/5/2019 1128

حتااا   1/5/2019خاصاااة باااةون مرتاااب لرعاياااة الطلااال لماااةة تاااتة مواااهر اعتبااااراً مااان 

31/10/2019 . 

لش الطمباة لمعمال تشفنش تمريو ثالب بمس –ة السدةة/ فاطمة نا د السدة ر ب وردة عود 20/5/2019 1129

 . 30/4/2019اعتباراً من 

ثان بش ون العاممدن  إداريةمخصا ش و ون  –عودة السدةة/ منش مصطلش مصطلش عدسش  20/5/2019 1130

 . 8/5/2019لمعمل اعتباراً من 

بالع قاا  الثقافداة لمعماال  مولمخصاا ش نشار  –محماة البداومش عاودة السادةة/ ناةاء محماة  20/5/2019 1131
 . 8/5/2019اعتباراً من 

طبدب بشر  ثان بمستشلش الطمبة لمعمل اعتبااراً  – إبرا دمعودة السدة/ احمة محمة عمش  20/5/2019 1132

 . 24/4/2019من 

 م اازةابع بمستشالش الطمباة فنش تمريو ر –مند السدةة/ تارة محمود محمود العشماو   20/5/2019 1133

 2/4/2020حت   3/4/2019اعتباراً من  مولخاصة بةون مرتب لرعاية الطلل لمةة عاب 

. 

 لدصبد عمش النحو التالش : 14/4/2019بتاريخ  902تعةيل قرار الاامعة رقم  20/5/2019 1134

تاكوب مخصا ش معمال ثالاب بوحاةة المدكرو –مند السدة/ باتم محمة نادب توفدق محمة 

 . 15/5/2019حت   30/4/2019اعتدادية ألداء العمرة ألول مرة من  م ازةااللكترونش 

عبة الماداة ر اب  إبرا دممرضدة لمسدة/  م ازة 9/5/2019حت   14/4اعتماد المةة من  20/5/2019 1135

مرضادة  م اازةماع احتساابها  اإلدارياةفنش صدانة وتشغدل ثالب بالش ون  –عبةه عصلور 
 امل .با ر ك

مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادةة/  م ازة 26/4/2019حت   27/3احتساب المةة من  20/5/2019 1136

 بمركز رعاية وتنمدة الطلولة . مول إداريةكاتب و ون  –السدة  إتماعدللبنش محمة 



لمسادةة/ م ازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال  23/5/2019حت   11/5احتساب المةة من  20/5/2019 1137

 فنش تمريو اول بمستشلش الطمبة . –نا ة مصطلش عبة العزيز ابو النضر 

قبول الت مم المقةب مان الساادة الموضاد متاما هم بعاة بمركاز المعموماا  والتوثداق ودعام  20/5/2019 1138
 4واك ً وعاةد م  25/10/2018بتااريخ  2560اتخاذ القرار طعناً عمش قرار الازاء رقم 

 افراد .

مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادةة/  م ازة 11/5/2015حت   11/4تساب المةة من حا 20/5/2019 1139

 بمستشلش الطمبة . مولالنضر فنش تمريو  مبونا ة مصطلش عبة العزيز 

مرضدة لمسادةة/ ماروة محماة باةر الاةين  م ازة 13/4/2019حت   10/4اعتماد المةة من  20/5/2019 1140
مرضدة با ر كامل  م ازةامن الاامعة مع احتسابها  بإدارةش ممن ثالب مخصا  –طه حماد 

. 

 –مرضدة لمسادةة/ وادماء فكار  متاولش  م ازة 27/4/2019حت   14/4اعتماد المةة من  20/5/2019 1141

المقااررا  االلكتروندااة مااع احتسااابها ا ااازة  إنتاااجمخصااا ش واا ون طاا ب ثالااب بمركااز 
 مرضدة با ر كامل .

ثان بمركز المغاة االنامدزياة  إداريةمخصا ش و ون  – اإلمابعودة السدة/ احمة عبة الغنش  20/5/2019 1142

 . 7/5/2019الخاصة لمعمل اعتباراً من  لألغراض

مان ان بمستشالش الطمباة لمعمال اعتبااراً صادةلش ثا –عودة السدةة/ بوتش احمة عمش احماة  20/5/2019 1143

30/4/2019 . 

حاتاابا  الكتروندااة ثالااب  مخصااا ش –دة الساادةة/ ممندااة عطااا هللا احمااة محمااة وااعبان عااو 20/5/2019 1144
 . 2/5/2019اعتباراً من 

فناش معمال ثالاب بمستشالش الطمباة لمعمال  –المنااش مباو بكار المنااش  عودة السدة/ محماة 20/5/2019 1145

 . 23/4/2019اعتباراً من 

معاون خةمة ثان باالحرب الااامعش م اازة اعتدادياة  –اوة مند السدةة/ تهاب راوة محمة ر 20/5/2019 1146
حتااا   10/4ألداء العماارة ألول مااارة المااةة ماان  9/4/2019حتاا   26/3فااش المااةة مااان 

25/4/2019 . 

م اازة مرضادة لمسادةة/ مرفا  المتاولش المتاولش  10/4/2019حت   1/4اعتماد المةة من  20/5/2019 1147
لع قاا  الثقافداة ماع احتساابها م اازة مرضادة باا ر كاتب و ون إدارية ثالاب با –تمطان 
 كامل .

فنااش تاباكة ثالااب بلنااةق الاامعااة م ااازة  –ماند الساادة/ محمااة تااعة مصاطلش عبااة العزيااز  20/5/2019 1148

حتا   15/4خاصة بةون مرتاب لمبحاب عان عمال بالخاارج لماةة تاتة مواهر اعتبااراً مان 

14/10/2019 . 

معاون خةمة ثان بوحةة الع ج با ر بمستشلش  –عماد حمة  فرية الطدب  ماازاة السدة/ 20/5/2019 1149
 . إذنالطمبة بخصم يومان من راتبه لتغدبه عن العمل بةون 

طبداب بشار  ثالاب بالشا ون الطبداة بخصام  –ماازاة السدة/ محمة محسن محمة المازنش  20/5/2019 1150

 . إذنبةون  9/3/2019يوب ممن راتبه لتغدبه عن نوباتادة تهر يوب 

طبدب متنان ثالب بالشا ون الطبداة  –حلظ واقعة غداب السدةة/ تسندم محمة زكش منصور  20/5/2019 1151

 لعةب المخاللة . 22/1/2018حت   17/1فش المةة من 

فناش تماريو ثالاب بمستشالش الطمباة  –ماازاة السدةة/ اناش حامة حسندن محماة وانهاب  20/5/2019 1152
 . إذنلتغدبها عن العمل بةون  ن من راتبهابخصم يوما

مخصا ش و ون الع قا  الثقافدة بمستشلش  –العةل المرتش  إبرا دمماازاة السدة/ حمة   20/5/2019 1153

 . إذنالطمبة بخصم يوب من راتبه لتغدبه عن العمل بةون 

بوحةة الع ج با ر بمستشلش معاون خةمة ثان  –ماازاة السدة/ عماد حمة  فرية الطدب  20/5/2019 1154

 بةون اذن . 19/7/2018الطمبة بخصم يوب من راتبه لتغدبه عن نوباتادة يوب 

ثالب بوحةة الع ج  إداريةكاتب و ون  –ماازاة السدةة/ روا محمة العةو  عمش البب و   20/5/2019 1155
 . إذنلتغدبه عن العمل بةون  باإلنذاربا ر بمستشلش الطمبة 

فنش وروة ثان بمستشلش الطمبة بخصم ياوب مان  –ماازاة السدة/ محمة قابدل تامش  علر  20/5/2019 1156

 راتبه لتغدبه عن العمل بةون اذن .

 باإلناذارفناش تماريو ثاان بمستشالش الطمباة  –ماازاة السدةة/ توندا ر ب محمة الشامش  20/5/2019 1157

 . إذنلتغدبها عن العمل بةون 

لتغدباه  باإلناذارفنش وروة ثان بمستشلش الطمباة  –اازاة السدة/ محمة قابدل تامش  علر م 20/5/2019 1158
 . إذنعن العمل بةون 

مشاارف  –قبااول الاات مم المقااةب ماان الساادة/ مواارف عبااة المقصااود عبااة المقصااود قةوتااش  20/5/2019 1159

 وك ً . 6/1/2019فش  107زراعش ثالب بالحةا ق طعناً عمش قرار الازاء رقم 



فناش تماريو ثاان بمستشالش الطمباة  –ماازاة السادةة/ تاوندا ر اب محماة محماة الشاامش  20/5/2019 1160

 . إذنبةون  19/6/2018لتغدبها عن العمل يوب  باإلنذار

اتم كل منهم من مشروع  بعة بالاها  الموضحة قرين متماؤ مانسحاب السادة الموضد  20/5/2019 1161
 . مفراد 4د م وعة ومتر مع ج العاممدن 

 األولاشبالةر اة  مولمخصاا ش وا ون مالداة  –خةمة السدة/  دثم حسان بازياة حسان  إنهاء 20/5/2019 1162

 . 8/5/2019الاامعش باالتتقالة بناء عمش طمبها اعتباراً من  األطلالبمستشلش 

 اة ماةير عااب مان كبدر فنددن وا ون  نةتادة بةر –موتش صادق احمة  إيماننقل السدةة/  20/5/2019 1163

 . 5/5/2019المةن الاامعدة لمعمل بكمدة التمريو اعتباراً من 

 –المسادر   إبارا دمتاعة  إبارا دم الترخد  بالقداب بالعمل  ازء مان الوقا  لمسادة/ إلغاء 20/5/2019 1164
العمل كال الوقا  اعتبااراً  إلشطبدب بشر  ثالب بالةر ة الثالثة بمستشلش الطمبة وعودته 

 . 1/5/2019من 

مشرف زراعش ثالاب بالةر اة الثالثاة مان الشا ون  –نقل السدةة/ ممانش يسر  عبة الحكدم  20/5/2019 1165

 . 6/5/2019القانوندة لمعمل بالش ون االدارية اعتباراً من 

فناش ديكاور ثالاب بالةر اة الثالثاة مان  –نقل السدة/ عادل عبة الحمدة ابارا دم مباو غراماة  20/5/2019 1166
 . 2/5/2019ةق الاامعة لمعمل بكمدة التمريو اعتباراً من فن

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانا  من السادة/ حسااب احماة محماة اباو  20/5/2019 1167

ن داار اوااتراكه فااش صاانةوق  –فنااش موااعة ثااان بالةر ااة الثاندااة بمستشاالش الطمبااة  –عبااةه 

 . 1/7/2019الرعاية الطبدة اعتباراً من 

 األولاشبالةر اة  مول إدارياةكاتاب وا ون  –تاةية نةب السدة/ محمة بشادر عاباةين احماة  22/5/2019 1168
لمعااب الثالاب اعتبااراً مان  اإلتاكنةريةبرعاية الشباب لمعمل بمعهة البحوث الطبدة باامعة 

1/7/2019 . 

الدة ثالب بالةر ة الثالثة برعاية كاتب و ون م –نةب السدةة/  دهان مختار صابر عموان  22/5/2019 1169

 . 2/5/2019اعتباراً من  موللمةة عاب  األز رالشباب لمعمل بكمدة البنا   امعة 

مخصا ش تمريو ثان بالةر ة الثانداة  –محمة عبةه عبة الرحمن  إبرا دمنةب السدةة/ بةر  22/5/2019 1170
 . 2/5/2019راً من اعتبا مولبالش ون الطبدة لمعمل باامعة مطرو  لمةة عاب 

 نداه مان راتاب السادة/  200 نده بةالً من  500تعةيل خصم قدمة النلقة الشهرية وقةر ا  22/5/2019 1171
مخصاا ش ديكاورا  ثاان بالةر اة الثانداة بالمشاتريا   –منصور السدة عبة الرازق والدق 

 ونش .لصالد السدةة/ رباب عبة الكريم  الةيةم 1/5/2019والمخازن اعتباراً من 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحاناا  مان السادةة/ تاحر و داه ابارا دم  22/5/2019 1172
مةير عاب و ون العاممدن ن در اوتراكها فش صنةوق الرعاية الطبدة اعتباراً   -الشورباش 

 . 1/7/2019من 

نهااد محماود حاافظ  ناا  مان السادةة/خصم ما يعادل خمسة عشر يومااً مان مكافاأة االمتحا 22/5/2019 1173
مةير عاب مكتب ممدن عااب الاامعاة ن دار اواتراكها فاش صانةوق الرعاياة الطبداة  –محمة 

 . 1/7/2019اعتباراً من 

مخصا ش ع قا  ثقافداة ثالاب بالةر اة  –السدةة/ روا فؤاد محمة عبة الحمدة  إلحاق إنهاء 22/5/2019 1174

الوافااةين اعتباااراً ماان  بااإدارة األصاامدةتهااا لاهااة عممهااا الثالثااة ماان ناااد  الوافااةين وعود

15/5/2019 . 

فنش معمل ثالب بالةر اة الثالثاة بمستشالش الطمباة  –نةب السدةة/ ودماء السعدة عمش عنتر  22/5/2019 1175
 . 14/5/2019لمعمل بمةيرية الش ون الصحدة بالةقهمدة لمةة عاب اول اعتباراً من 

مهنةس اتصاال  والكتروندا  ثان بمركز تقندة  – إبرا دملممهنةس/ محمة وحاته يرخ   22/5/2019 1176

دون ان  12/7/2019 – 5انامتاارا فااش اللتاارة ماان  إلااشاالتصاااال  والمعمومااا  بالساالر 

 تتحمل الاامعة م  تكالدف .

الثالثاة مان  كاتاب وا ون ادارياة ثالاب بالةر اة –نقل السدةة/  دهاان عباة الع ادم إبارا دم  22/5/2019 1177
 . 5/5/2019الش ون القانوندة لمعمل باالتصال العسكر  اعتباراً من 

تشكل لانة لارد المستنةا  والمملاا  المو اودة بالاةوالدب واالكدااس الب تاتدي التاش تام  23/5/2019 1178

وا ون العااممدن بر اتاة السادة م/ عاادل صابر   إلاشنقمها من غرفة الحلاظ بكمداة الهنةتاة 

 . را دمإب  ل 

فناش  –محمة السعدة السدة وبكة  إت بترخد  القداب بالعمل  زء من الوق  لمسدة/  إلغاء 27/5/2019 1179
العمال كال الوقا  اعتبااراً مان  إلاشموعة ثالاب بالةر اة الثالثاة بمستشالش الطمباة وعودتاه 

1/5/2019 . 

 –مرف  حبداب احماة  نا  من السدةة/خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحا 27/5/2019 1180

مخصا ش تمريو ثان بالةر ة الثاندة بالش ون الطبدة ن در اوتراكها فش صنةوق الرعاية 
 . 1/6/2019الطبدة اعتباراً من 



ناورا محماود محماة  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً مان مكافاأة االمتحاناا  مان السادةة/ 27/5/2019 1181

ان بالةر ااة الثاندااة بالشاا ون الطبدااة ن داار اوااتراكها فااش مخصااا ش تمااريو ثاا –امبااابش 
 . 1/6/2019صنةوق الرعاية الطبدة اعتباراً من 

 الاة زكرياا راغاب  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً مان مكافاأة االمتحاناا  مان السادةة/ 27/5/2019 1182

ش صنةوق مخصا ش تمريو ثان بالةر ة الثاندة بالش ون الطبدة ن در اوتراكها ف –عوف 

 . 1/6/2019الرعاية الطبدة اعتباراً من 

نهاال احماة زكاش مباو  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانا  من السادةة/ 27/5/2019 1183
مخصااا ش واا ون طاا ب ثالااب بالةر ااة الثالثااة بمركااز رعايااة الطلولااة ن داار  –السااعود 

 . 1/5/2019 اوتراكها فش صنةوق الرعاية الطبدة اعتباراً من

مخصا ش حاتبا  ثان بالةر اة  –تاةية نةب السدةة/ صلاء عبة الرحدم عبة القادر الامل  27/5/2019 1184

الثاندااة بمستشاالدا   امعااة المنصااورة لمعماال بكمدااة الطااب لمااةة عاااب ثالااب اعتباااراً ماان 
3/5/2019 . 

لمساادةة/ نانسااش مسااعة  30/6/2015% ماان متاتااش الراتااب الشااهر  فااش 3إيقاااف خصاام  27/5/2019 1185

مخصا ش و ون دراتا  عمدا وبحوث ثان بالةر ة الثاندة بالةراتا  العمدا  –متولش السدة 

 ن در انسحاب الزوج من صنةوق الرعاية الطبدة .

كبدر مخصا ددن وا ون تعمادم بةر اة ماةير عااب  –اوتراك السدةة/ ندلدن السدة حسدن عبةه  27/5/2019 1186
 داء الاامعش فش مشروع ع ج العاممدن ومتر م .بمركز تطوير األ

مخصا ش حاتبا  الكتروندة ثان بالةر ة  –تاةية نةب السدة/ حساب احمة الحسدنش حمدمة  27/5/2019 1187

الثاندة بمركز األوراب لمعمل بمركز تقندة االتصاال  والمعموما  لماةة عااب ثالاب اعتبااراً 

 . 28/6/2019من 

حسدن بر اب العراقش نور  إيمانتتمرار الترخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسدةة/ ا 27/5/2019 1188
مخصا ش و ون مالدة ثان بالةر اة الثانداة بالموازناة والحساابا  لماةة عااب اعتبااراً مان  –

 % من اال ر .65مقابل  6/6/2019

صااا ش حاتاابا  الكتروندااة ثالااب مخ –إلحاااق الساادةة/ ممندااة عطااا هللا احمااة محمااة وااعبان  27/5/2019 1189

 . 9/5/2019بالةر ة الثالثة لمعمل بوحةة التعمدم االلكترونش فش 

مخصا ش وا ون إدارياة ثاان بكمداة  –تاةية نةب السدةة/ دعاء مسعة عمش عباس الز در   27/5/2019 1190

ثالااب فاارع ثقافاة البحار األحماار لماةة عااب  –اآلداب لمعمال بالهد اة العامااة لقصاور الثقافاة 
 .  25/3/2019اعتباراً من 

خصاام مااا يعااادل خمسااة عشاار يوماااً ماان مكافااأة االمتحانااا  ماان الساادة/ محمااة الشااحا   27/5/2019 1191

ن در  واإلدارةثالب بالةر ة الثالثة بالتن دم  وإدارةمخصا ش تن دم  –الشهاو  عبة الس ب 

 . 1/5/2019اوتراكه فش صنةوق الرعاية الطبدة اعتباراً من 

من  األولشمهنةس زراعش مول بالةر ة  –تعة الةين  إتماعدلالسدةة/ اناش  إلحاقتاةية  27/5/2019 1192
  3/5/2019كمدة الهنةتة لمعمل بناد  معضاء  د ة التةرية لمعاب التاتع اعتباراً من 

حاازب محماة خصم ما يعادل خمسة عشار يومااً مان مكافاأة االمتحاناا  مان السادةة/ تاالش  27/5/2019 1193

مخصا ش تن دم وإدارة ثان بالةر ة الثاندة ن در اوتراكها فش صنةوق الرعاياة  –طربا  

 . 1/5/2019الطبدة اعتباراً من 

كبدار مهنةتادن زراعدادن بةر اة ماةير  –السدة/ محمة عبة الغنش السار انش  إلحاقتاةية  27/5/2019 1194
 . 20/5/2019اور اعتباراً من عاب لمعمل بناد  معضاء  د ة التةرية لمعاب الع

مخصااا ش وا ون إداريااة ثاان بالةر ااة  –تاةياة إلحااق الساادةة/ نسامة صاابر  فاؤاد تاراية  27/5/2019 1195

الثاندة من دار الطباعة والنشر لمعمل بناد  معضاء  د ة التةرية لمعااب الخاامة اعتبااراً 

 . 5/5/2019من 

 – إبرا دمرتالة الما ستدر لمسدة/ محمة حسن محمة  إعةادقا  مند مكافأة المسا مة فش نل 27/5/2019 1196
  نده ال غدر . 450طبدب بشر  ثالب بالةر ة الثالثة بمستشلش الطمبة وقةر ا 

ثالاب بالةر اة الثالثاة مان وا ون  إدارياةمخصا ش وا ون  –نقل السدة/ عمرو محمة عطدة  27/5/2019 1197

 . 19/5/2019رية اعتباراً من العاممدن لمعمل بش ون معضاء  د ة التة

 –خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانا  من السدةة/ منش مندر طه محمة  27/5/2019 1198

مخصا ش و ون إدارية ثان بالةر ة الثاندة بالتن دم واإلدارة ن دار اواتراكها فاش صانةوق 
 . 1/5/2019الرعاية الطبدة اعتباراً من 

كبدر مخصاا ددن وا ون مالداة بةر اة ماةير عااب  –قداب السدةة/ ما ةة السدة حسدن  اد هللا  27/5/2019 1199

المشتريا   إدارةوالمنتةبة من مستشلدا   امعة المنصورة لمعمل بكمدة الطب بعمل مةير 

 نهاية مةة انتةابها . 31/3/2020حت   4/4/2019والمخازن بكمدة الطب اعتباراً من 



ثالب بالةر اة  إدار مخصا ش تو ده  –ةية نةب السدةة/  بة عبة الباتط محمة عبة هللا تا 27/5/2019 1200

لمعمال بمركاز تنمداة المهاارا  المهنداة  وإلحاقهاالمعمل بالاامعاة  األطلالالثالثة بمستشلش 
 . 1/8/2019لمةة عاب ثان اعتباراً من 

نش تمريو رابع بالةر ة الرابعة بمستشلش ف –إنهاء خةمة السدةة/ مريم  ور ش عطا هللا  27/5/2019 1201

 . 6/11/2019الطوارئ النقطاعها ع العمل اعتباراً من 

إعادة تمويل وكدلة فنش صدانة م هزة طبدة ثان بالةر اة الثانداة لنقال السادةة/ ابتسااب عباة  27/5/2019 1202

زناة مةيرياة عمدها من موازنة  امعة المنصورة كمدة الصادةلة بموا –الباتط السدة متولش 
 . 12/5/2019اعتباراً من  2018/2019الش ون الصحدة بالةقهمدة لمعاب المالش 

فنش صناعة متنان ثان بالةر ة الثاندة بكمدة طب  – إبرا دمنةب السدة/ عادل محمود عمش  27/5/2019 1203

 . 3/3/2019اعتباراً من  موللمعمل بمةيرية الش ون الصحدة بالةقهمدة لمةة عاب  األتنان

طبدب بشر  ثالب بمستشلش الطمبة لمتةرية  – األللشغادة محمة بكر  /نةب الطبدبة إنهاء 27/5/2019 1204

 . 1/5/2019بمستشلش المنصورة اعتباراً من 

بالةر ة الرابعة بالمةن  مولمعاون خةمة  –خمدل  إبرا دمخةمة السدةة/ مندسة محمة  إنهاء 27/5/2019 1205
 . 19/4/2019اعتباراً من  الاامعدة بالوفاة

كبدر مخصا ددن وا ون ادارياة بةر اة  –تاةية قداب السدةة/ ايمان محمة عبة الحمدة الامل  27/5/2019 1206

ماااةير عااااب بكمداااة التربداااة الرياضااادة بعمااال امااادن كمداااة التربداااة الرياضااادة اعتبااااراً مااان 

16/5/2019 . 

مخصاا ش نشار ثاان بالةر اة الثانداة لمقدااب بعمال  –يا  نةب السدةة/ ممل حامة عثمان درو 27/5/2019 1207
إدارة النشار بمركاز المعموماا  والتوثداق ودعام اتخاااذ القارار اعتبااراً مان تااريخ صااةور 

 القرار 

بةر ة ماةير  إداريةكبدر مخصا ددن و ون  –عباس  إبرا دمتاةية نةب السدة/  شاب عبةه  27/5/2019 1208

 اإلع نولحدن  16/5/2019ةيراً بكمدة الطب اعتباراً من عاب بمستشلش الطوارئ لمعمل م
 عن ذا  الوكدلة .

 –مرضدة لمسدة/ رضاا عماش عماش عبداةو  م ازة 30/5/2019حت   2/5اعتماد المةة من  27/5/2019 1209

 فنش صدانة وتشغدل ثالب بالش ون الهنةتدة .

مخصاا ش  –وا عبة الحمداة التهاامش يوتاف ر /ةتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة 27/5/2019 1210

حاتابا  الكتروندااة ثالااب بمركااز الحساااب العممااش لرعايااة األتاارة لمااةة عاااب اعتباااراً ماان 
 . 2020ب1/5حت   2019ب5ب2

فناش صادانة  –محماة السادة مصاطلش فدصال تاةية األ ازة الخاصاة باةون مرتاب لمسادة/  27/5/2019 1211

العربدااة المتحاااةة اعتبااااراً مااان  اإلماااارا ل بةولاااة وتشااغدل ثالاااب بشااا ون العاااممدن لمعمااا

 . 23/5/2020حت   24/5/2019

فناش صاناعة  –عصااب عباة الروادة  إبارا دمتاةية األ اازة الخاصاة باةون مرتاب لمسادة/  27/5/2019 1212
حتاا   2019ب20/5متانان ثالااب بمستشاالش الطمبااة لمعماال بالكويا  لمااةة عاااب اعتباااراً ماان 

19/5/2020 . 

مخصاا ش وا ون مالداة  –محماة محماة دعابة تاةية األ ازة الخاصة باةون مرتاب لمسادة/  27/5/2019 1213
العربداااة المتحاااةة لماااةة عااااب اعتبااااراً مااان  اإلماااارا ثالاااب باالتاااتحقاقا  لمعمااال بةولاااة 

 . 30/4/2019حت   1/5/2019

طبداب بشار   –حسان الء مماةو  الحسادنش آ /ةتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة 27/5/2019 1214
حتا   5/5/2019ثان بمستشلش الطمباة لمبحاب عان عمال بالخاارج لماةة عااب اعتبااراً مان 

4/5/2020 . 

مخصاا ش  –تاامدة حسان عباة الغلاار عاوض  /ةتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة 27/5/2019 1215
حتا   16/5/2019اعتبااراً مان إحصاء ثان بمركز المعموما  والتوثداق لماةة تاتة مواهر 

15/11/2019 .  

مخصا ش  –تارة المرتش عبة الغلار المرتش  /ةتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة 27/5/2019 1216

حاتاابا  الكتروندااة ثااان بمركااز تقندااة االتصاااال  والمعمومااا  لرعايااة الطلاال لمااةة عاااب 
 . 12/5/2020حت   13/5/2019اعتباراً من 

مخصا ش و ون إدارية  –راندا فرية احمة فرية  /ة ازة الخاصة بةون مرتب لمسدةتاةية األ 27/5/2019 1217
حتاا   15/5/2019ثااان بالتو دااه المااالش واإلدار  لرعايااة الطلاال لمااةة عاااب اعتباااراً ماان 

14/5/2020 . 

طبداب بشار  ثاان  –كريماة تامدر محماة بناه  /ةتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة 27/5/2019 1218
 . 1/4/2020حت   2/4/2019 ون الطبدة لرعاية الطلل لمةة عاب اعتباراً من بالش

طبداب بشار   – باة مصاطلش ريااض عماش  /ةتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتاب لمسادة 27/5/2019 1219
 14/5/2020حت   15/5/2019ثالب بمستشلش الطمبة لرعاية الطلل لمةة عاب اعتباراً من 

. 



مرضادة لمساادة/ لطلااش احمااة لطلااش عبااةه  م ااازة 6/6/2019حتاا   4/5د المااةة ماان اعتماا 27/5/2019 1220
 مشرف تغذية رابع بالش ون اإلدارية مع احتسابها م ازة مرضدة با ر كامل . –الزقرد 

 م اازةثالب بالش ون الهنةتادة  إداريةكاتب و ون  –مند السدةة/ مها محمة عثمان وريف  27/5/2019 1221
 . 13/6/2019حت   12/5/2019لعمرة ألول مرة اعتباراً من اعتدادية ألداء ا

مخصاا ش مكتباا  ووثاا ق ثالاب  –مند السادةة/ ماروة عاادل تاعة زغماول عماش عباة رباه  27/5/2019 1222
باااا ر كامااال اعتبااااراً مااان  األولاااشواااهور لممااارة  مرباااعوضاااع لماااةة  م اااازةبالمكتباااا  

19/4/2019 . 

معااون خةماة ممتااز بالشا ون الهنةتادة ا اازة  –مصطلش محماة الغاول مند السدةة/ لدمش  27/5/2019 1223
 . 6/6/2019حت   8/5اعتدادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

ا اازة مرضادة لمسادة/ ثارو  فهادم عباة  23/5/2019حتا   4/5/2019اعتماد المةة مان  27/5/2019 1224
ماع احتساابها ا اازة مرضادة باا ر  فنش صدانة وتشغدل ثالب بناد  الندال –العزيز محمة 

 كامل .

ا اازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادة/  12/6/2019حتا   13/5احتساب المةة من  27/5/2019 1225
 فنش حداكة ثالب بمستشلش الطمبة . –ات ب  بر محمة داود 

ددن وا ون ادارياة بةر اة كبدر مخصا  –تاةية قداب السدةة/ ايمان محمة عبة الحمدة الامل  28/5/2019 1226
بكمدااة التربدااة الرياضاادة بعماال مماادن كمدااة التربدااة الرياضاادة اعتباااراً ماان  –مااةير عاااب 

16/5/2019 . 

طبدب بشر  ثاان  – إبرا دمتاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة/ وا ل تمدر حسدن  28/5/2019 1227
 30/4/2020حت   1/5/2019 بمستشلش الطمبة لمعمل بالسعودية لمةة عاب اعتباراً من

مخصااا ش تمااريو ثااان بالشاا ون  –السااعدة عمااش رمضااان  إباارا دممااند الساادةة/  مااد    29/5/2019 1228
 20/5/2019خاصاة باةون مرتاب لمعمال بالساعودية لماةة عااب اعتبااراً مان  م اازةالطبدة 
 . 9/5/2020حت  

 –مااال عبااة المطداف يوتااف عبااة المطدااف   تاةياة األ ااازة الخاصااة بااةون مرتاب لمساادة/ 30/5/2019 1229
حت   1/4/2019مخصا ش اقامة ثالب بالش ون الطبدة لرعاية االترة لمةة عاب اعتباراً من 

31/3/2020 . 

ماةرس لغاة  –رحااب محماة ناةيم رمضاان  /ةتاةياة األ اازة الخاصاة باةون مرتاب لمسادة 30/5/2019 1230
لخاصة لمعمل بالكويا  لماةة عااب اعتبااراً ومادة ثالب بمركز المغة االنامدزية لألغراض ا

 . 30/6/2020حت   1/7/2019من 

كاتاب  –محماة عباة الغناش اتاماعدل الماوافش  تاةية األ ازة الخاصة بةون مرتاب لمسادة/ 30/5/2019 1231
و ون ادارية رابع بالاهاز المركز  لمنشر وتوزيع الكتاب الاامعش لمعمل بةولاة الكويا  

 . 10/4/2020حت   1/5/2019من لمةة عاب اعتباراً 

مشرف ممن رابع  –عبة اللتا  محمة محمة فودة  تاةية األ ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة/ 30/5/2019 1232
 . 30/4/2020حت   1/5/2019باالمن الاامعش بةولة الكوي  لمةة عاب اعتباراً من 

مخصاا ش وا ون  –ب محماة احماة السادة اتا  تاةية األ ازة الخاصاة باةون مرتاب لمسادة/ 30/5/2019 1233
  31/5/2020حت   1/6/2019مالدة ثالب بالموازنة لرعاية االترة لمةة عاب اعتباراً من 

فنش ورواة  –تغدر صلة اال ازة الخاصة بةون مرتب لمسدة/ محمة مرتضش مةين السعدة  30/5/2019 1234
بةولاة االماارا  العربداة ثالب باالحصاءا  المركزية من بحب عن عمل الش ا ازة عمل 

المتحاةة   تاةيااة األ اازة الخاصااة باةون مرتااب لمعماال باالماارا  لمااةة عااب اعتباااراً ماان 
 . 24/3/2020حت   25/3/2019

صادةلش ثالاب بالشا ون الطبداة ا اازة اعتدادياة  –مند السدةة/ دينا عمش عماش عباة الهااد   30/5/2019 1235
 . 13/5/2019حت   2/5/2019ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

كاتب و ون ادارية ثالب بالش ون االدارية  –مند السدةة/ تكدنة محمة المتولش عبة الكريم  30/5/2019 1236
 . 14/5/2019ا ازة وضع لمةة اربع وهور لممرة الثاندة با ر كامل اعتباراً من 

مهناةس اتصااال  والكترونداا  ثاان  – عودة السدةة/ ندلدن تدف الاةين زكاش اباو الساعود 30/5/2019 1237
 . 19/5/2019بمركز االتصاال  والمعموما  لمعمل اعتباراً من 

طبدب بشر  ثان بالش ون الطبدة ا اازة اعتدادياة  –مند السدة/ محمة مةح  محمة البدمش  30/5/2019 1238
 . 3/6/2019حت   18/5ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

ا ازة مرضدة اتتثنا دة با ر كامل لمسدة/ احمة  31/5/2019حت   1/5حتساب المةة من ا 30/5/2019 1239
كبدر مخصا ددن و ون تعمدم بةر ة ماةير عااب بالع قاا   –عبة المادة ترور عبة المادة 

 العامة .

لطبدة كبدر كتاب بةر ة مةير عاب بالش ون ا –مند السدةة/ تمو  محمة عبة الخبدر العةل  30/5/2019 1240
 . 3/6/2019حت   4/5/2019ا ازة اعتدادية وهر ألداء العمرة اعتباراً من 

قبول الت مما  المقةمة من السادة المذكورين بعة وك ً وفش الموضوع تعةيل تقةير تقويم  30/5/2019 1241
 فرد . 13وعةد م  30/6/2018حت   1/7/2017اآلداء خ ل اللترة من 

طبدب بشار  ثالاب بالشا ون الطبداة  –دة/ احمة عامر عبة هللا عطدة السدة الحنلش مند الس 30/5/2019 1242
 . 13/5/2019حت   28/4ا ازة اعتدادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 



ا ازة مرضدة لمسدة/ ولدة محمة الصباحش حمداةة  4/6/2019حت   5/5اعتماد المةة من  30/5/2019 1243
الب بناد  ط ب الوافةين مع احتساابها ا اازة مرضادة باا ر مخصا ش نشاط رياضش ث –

 كامل .

ا ازة مرضدة اتتثنا دة با ر كامل لمسدةة/ مها  31/5/2019حت   1/5احتساب المةة من  30/5/2019 1244
 كاتب و ون ادارية اول بةار الطباعة . –حسن حسن مبو يوتف 

ا اازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادة/  16/7/2019حتا   18/5احتساب المةة من  30/5/2019 1245
 طباع ثالب بةار الطباعة . –  ل محمة ابرا دم مبو لبةة 

ا ازة مرضدة اتتثنا دة با ر كامل لمسدةة/ حنان  1/6/2019حت   3/4احتساب المةة من  30/5/2019 1246
مسااعة لشا ون كاتب و ون مالدة ثالب بمكتب ممدن الاامعاة ال –زكريا حسن عبة المطدف 

 التعمدم والط ب .

كاتااب واا ون اداريااة ثالااب  –مااند الساادةة/ رضااوة عبااة المرضااش اتااماعدل محمااة الااةيب  30/5/2019 1247
بالشاا ون القانوندااة ا ااازة وضااع لمااةة اربااع وااهور لمماارة الثاندااة بااا ر كاماال اعتباااراً ماان 

6/5/2019 . 

مخصاا ش وا ون ادارياة ثالاب  –عباة العزياز غنادم  عودة السادةة/ نهماة عباة العزياز محماة 30/5/2019 1248
 . 26/5/2019بش ون العاممدن لمعمل اعتباراً من 

كاتااب واا ون اداريااة ثالااب بالشاا ون  –عااودة الساادةة/ تااكدنة محمااة المتااولش عبااة الكااريم  30/5/2019 1249
 . 22/5/2019االدارية لمعمل اعتباراً من 

مشرف ممن رابع بمستشلش الطمبة بخصم  –ش عثمان عبة الس ب ماازاة السدة/ محمة فتح 30/5/2019 1250
 يومان من راتبه النقطاعه عن العمل .

اخصاا ش وا ون طا ب ثالاب بمركاز رعاياة  –عودة السدةة/ نهال احمة زكش ابو السعود  30/5/2019 1251
 . 12/5/2019وتنمدة الطلولة لمعمل اعتباراً من 

ا ااازة مرضاادة اتااتثنا دة بااا ر كاماال لمساادة/  30/6/2019حتاا   1/5 احتساااب المااةة ماان 30/5/2019 1252
 فنش كهرباء ثان بأمن الاامعة . –حساب حامة رزق الشاعر 

ا اازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادةة/  6/6/2019حتا   23/5احتساب الماةة مان  30/5/2019 1253
 الطمبة . فنش تمريو اول بمستشلش –نا ة مصطلش عبة العزيز ابو النضر 

فناش صادانة وتشاغدل ثالاب برعاياة الشاباب  –ماازاة السدة/ محمود راضش عباة المطماب  30/5/2019 1254
 بخصم ث ثة مياب من راتبه النقطاعه عن العمل بةون اذن .

كاتاب وا ون مالداة راباع بالمشاتريا   –ماازاة السادة/ عباة هللا واكر  عباة هللا العازاز   30/5/2019 1255
 ن بخصم يوب من راتبه النقطاعه عن العمل .والمخاز

 ماازاة كل من : 30/5/2019 1256
 مشرف ممن رابع بمستشلش الطمبة باالنذار . –السدة/ محمة فتحش عثمان عبة الس ب 

 ن ثالب بمستشلش الطمبة باالنذار. مخصا ش مم –السدة/ محمة محمود عبة الغلار الةتوقش 

كبدر مخصا ددن مكتبا  ووثا ق بةر اة  –لسدة/ عمرو محمة محسن الشربدنش تاةية قداب ا 30/5/2019 1257
بعماال مااةير ادارة التوثدااق والمكتبااة بمركااز المعمومااا  ودعاام اتخاااذ القاارار  –مااةير عاااب 
 ولحدن االع ن عن ذا  الوكدلة . 10/7/2019اعتباراً من 

 –لمسادةة/ رفااء محماة مرتاش  30/6/2015من متاتش الراتب الشهر  فش  1,55خصم  30/5/2019 1258
مخصا ش وا ون ادارياة ثاان بالةر اة الثانداة بمستشالش الطمباة ن دار اضاافة الوالاةين الاش 

 مشروع ع ج العاممدن واتر م .

 –التاارخد  بالقداااب بالعماال  اازء ماان الوقاا  لمساادةة/ بساان  عنتاار وااهاب احمااة الشااال  30/5/2019 1259
موااهر  3الثالثااة بمركااز تقندااة االتصاااال  لمااةة مخصااا ش مكتبااا  ووثااا ق ثالااب بالةر ااة 

 % من اال ر .65مقابل  6/2019ب6اعتباراً من 

كاتب و ون مالدة  –تعةيل الحالة اال تماعدة كامل لمسدةة/ حنان زكريا حسن عبة المطدف  30/5/2019 1260
تعول ثالب بمكتب ممدن الاامعة المساعة لش ون التعمدم والط ب من متزو ة الش مرممة و

. 

اخصا ش وا ون ادارياة اول بالةر اة االولاش  –نةب السدة/ مورف عبة المادة عبة اللتا   30/5/2019 1261
من كمدة الحاتبا  والمعموما  لمعمل بمكتب نا ب ر دة الاامعة لشا ون خةماة الماتماع 

 . 23/5/2019وتنمدة البد ة لمةة عاب اعتباراً من 

معااون خةمااة ممتااز بالةر ااة الثالثااة  –ةة/ مب حساان محماة حساان تااراية انهااء خةمااة الساد 30/5/2019 1262
 . 14/4/2019بالمةن الاامعدة بالوفاة اعتباراً من 

فناش  –تعةيل صرف بةل طبدعة العمل )الحرمان( لمسادة/ محماة عباة الااواد حسادن تاالم  30/5/2019 1263
 . 16/12/2015معمل ثان بالةر ة الثاندة بمستشلش الطمبة اعتباراً من 

 –الترخد  بالقداب بالعمل  زء من الوق  لمسدةة/ دينا حممش محلوك محمة ابو بكر  إلغاء 2/6/2019 1264
كال الوقا  اعتبااراً مان صدةلش ثالب بالةر ة الثالثة بمستشلش الطمبة وعودتها الش العمل 

1/6/2019 . 

مخصا ش  –بة الحمدة رمضان الةتوقش الخاصة بةون مرتب لمسدة/ محمة ع األ ازةتاةية  2/6/2019 1265
وااا ون مالداااة ثالاااب بالموازناااة والحساااابا  لمعمااال بالساااعودية لماااةة عااااب اعتبااااراً مااان 

 . 17/5/2020حت   18/5/2019



مهنةس ثالب  –رضا محمة ابرا دم محمة اللار  الخاصة بةون مرتب لمسدة/ األ ازةتاةية  2/6/2019 1266
 11/6/2020حت   12/6/2019طر لمةة عاب اعتباراً من بالش ون الهنةتدة لمعمل بةولة ق

. 

كاتب و ون مالدة  –تالم تالم عمش محمة عمش  الخاصة بةون مرتب لمسدة/ األ ازةتاةية  2/6/2019 1267
رابااع بمركااز الحساااب العممااش لمبحااب عاان عماال بالخااارج لمااةة عاااب ثااان اعتباااراً ماان 

 . 11/6/2020حت   15/4/2019

مهناةس  –النااار  إبارا دممحماود السادة عماش  الخاصة بةون مرتب لمسدة/ األ ازةتاةية  2/6/2019 1268
اتصاال  والكتروندا  كهربدة ثان بمركز تقندة االتصاال  والمعموما  لمعمل بالساعودية 

 . 31/5/2020حت   1/6/2019لمةة عاب اعتباراً من 

طبداب  –ماروة مااة  متاولش السادة طعدماة  /ةالخاصة باةون مرتاب لمسادة األ ازةتاةية  2/6/2019 1269
حتاا   1/5/2019بشاار  ثالااب بالشاا ون الطبدااة لرعايااة الطلاال لمااةة عاااب اعتباااراً ماان 

30/4/2020 . 

 –محمة عبة اللتاا  عباة الحمداة واهاب  إيمان /ةالخاصة بةون مرتب لمسدة األ ازةتاةية  2/6/2019 1270
 6/4/2019لمةة تاتة مواهر اعتبااراً مان  فنش تمريو رابع بالش ون الطبدة لرعاية الطلل

 . 5/10/2019حت  

 مولتاا ق  – إتاماعدلكمال محمة عبة الحمدة  الخاصة بةون مرتب لمسدة/ األ ازةتاةية  2/6/2019 1271
 27/5ياوب لزياارة ناماه بالساعودية اعتبااراً مان  87م ازة اعتدادية لمةة  اإلداريةبالش ون 
 . 21/8/2019حت  

فنااش صاادانة  –وااتا الششااتاو  عمااش  إيمااان /ةالخاصااة بااةون مرتااب لمساادة األ ااازةتاةيااة  2/6/2019 1272
حتاا   20/5وتشااغدل ثالااب بمطبعااة الاامعااة لرعايااة الطلاال لمااةة تااتة موااهر اعتباااراً ماان 

19/11/2019 . 

 مهنةس ثاان –والء السدة فؤاد حسن عويضة  /ةالخاصة بةون مرتب لمسدة األ ازةتاةية  2/6/2019 1273
حتااا   15/4/2019بمركاااز الحسااااب العمماااش لرعاياااة الطلااال لماااةة عااااب اعتبااااراً مااان 

14/4/2020 . 

مخصاا ش  –ماريان عبة النور  ر ة ماماش  /ةالخاصة بةون مرتب لمسدة األ ازةتاةية  2/6/2019 1274
حتاا   1/4/2019طاا ب ثااان بالوافااةين لرعايااة الطلاال لمااةة ث ثااة موااهر اعتباااراً ماان 

30/6/2019 . 

طبدب متنان  –تارة عمش احمة غاز  العربش  /ةالخاصة بةون مرتب لمسدة األ ازةتاةية  2/6/2019 1275
حتاا   8/4/2019ثالااب بمستشاالش الطمبااة لرعايااة الطلاال لمااةة ث ثااة موااهر اعتباااراً ماان 

7/6/2019 . 

فناش مواعة ثالاب  –تامو  مباو غاانم عباة هللا  /ةالخاصة باةون مرتاب لمسادة األ ازةتاةية  2/6/2019 1276
 . 5/12/2019حت   6/6بمستشلش الطمبة لرعاية الطلل لمةة تتة موهر اعتباراً من 

مهنةس ثالب  –عبة الحمدة فضل  إبرا دمصلا  /ةالخاصة بةون مرتب لمسدة األ ازةتاةية  2/6/2019 1277
 . 19/7/2019حت   11/1بمركز الحساب العممش لمرافقة الزوج بالسعودية اعتباراً من 

م اازة مرضادة اتاتثنا دة باا ر كامال لمسادةة/  29/5/2019حتا   2/5احتساب الماةة مان  2/6/2019 1278
 مخصا ش و ون مالدة ثان بالموازنة والحسابا  . –وادية احمة محمة تعدة 

فنش تماريو اول بالشا ون الطبداة ا اازة  –مند السدةة/ بةيعة السعدة محمة الذكش  و ر  2/6/2019 1279
 . 5/5/2019دادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من اعت

م اازة  –فنش كهرباء رابع بالش ون الهنةتدة  –مند السدة/ حازب عبة اللتا  محمة كريف  2/6/2019 1280
 . 14/5/2020حت   15/5/2019خاصة بةون مرتب لمعمل بالةاخل لمةة عاب اعتباراً من 

ا ازة مرضدة لمسدة/ محمود عبة الغنش محمود  16/5/2019حت   13/5اعتماد المةة من  2/6/2019 1281
مخصا ش تطبداق ن ام ولاوا د وكدلداة ثالاب بشا ون اعضااء  د اة التاةرية  –محمة خمدل 

 بالاامعة مع احتسابها ا ازة مرضدة با ر كامل .

معاة باالناذار مخصاا ش ممان ثالاب باامن الاا –ماازاة السدة/ عادل محمة الزنقرانش احمة  2/6/2019 1282
 ألنه اوترك بالسمب فش تبةية منقوال  بصلة ممانة لةيه .

   

   

 


