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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

 –إلغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ دينا حلمي محفوظ محمد ابو بكر  2/6/2019 1264
صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة وعودتها الي العمل كلل الوقلت اعتبلاران ملن 

1/6/2019 . 

أخصائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد عبد الحميد رمضان الدسوقي  2/6/2019 1265
شللل ون ماليلللة ثاللللث بالموازبلللة والحسلللاباي للعملللل بالسلللعودية لملللدة علللام اعتبلللاران ملللن 

 . 17/5/2020حتى  18/5/2019

مهندس ثالث  –ابراهيم محمد الفار تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ رضا محمد  2/6/2019 1266
 11/6/2020حتى  12/6/2019بالش ون الهندسية للعمل بدولة قطر لمدة عام اعتباران من 

. 

كاتب ش ون مالية  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ سالم سالم علي محمد علي  2/6/2019 1267
عللام ثللان اعتبللاران مللن  رابللب بمركللز الحسللام العلمللي للبحللث عللن عمللل بالخللار  لمللدة

 . 11/6/2020حتى  15/4/2019

مهنلدس  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محملود السليد عللي إبلراهيم النجلار  2/6/2019 1268
اتصاالي والكتروبياي كهربية ثان بمركز تقنية االتصاالي والمعلوماي للعمل بالسلعودية 

 . 31/5/2020حتى  1/6/2019لمدة عام اعتباران من 

 بيلب  –تجديد األجازة الخاصة بلدون مرتلب للسليدة/ ملروة مجلدل متلولي السليد  عيملة  2/6/2019 1269
حتللى  1/5/2019بشللرل ثالللث بالشلل ون الطبيللة لرعايللة الطفللل لمللدة عللام اعتبللاران مللن 

30/4/2020 . 

 –ح عبلد الحميلد شلهام تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ إيمان محمد عبد الفتلا 2/6/2019 1270
 6/4/2019فني تمريض رابب بالش ون الطبية لرعاية الطفل لمدة سلتة أشلهر اعتبلاران ملن 

 . 5/10/2019حتى 

سلائ  أول  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ كمال محمد عبد الحميد إسلماعيل  2/6/2019 1271
 27/5ة بجلل  بالسلعودية اعتبلاران ملن يلوم لزيلار 87بالش ون اإلدارية أجازة اعتيادية لمدة 

 . 21/8/2019حتى 

فنللي صلليابة  –تجديللد األجللازة الخاصللة بللدون مرتللب للسلليدة/ إيمللان شللتا الششللتاول علللي  2/6/2019 1272
حتللى  20/5وتشللغيل ثالللث بمطبعللة الجامعللة لرعايللة الطفللل لمللدة سللتة أشللهر اعتبللاران مللن 

19/11/2019 . 

مهندس ثلان  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ والء السيد فؤاد حسن عويضة تجديد األجازة  2/6/2019 1273
حتلللى  15/4/2019بمركلللز الحسلللام العلملللي لرعايلللة الطفلللل لملللدة علللام اعتبلللاران ملللن 

14/4/2020 . 

أخصلائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ ماريان عبد النور جرجس مجللي  2/6/2019 1274
حتللى  1/4/2019يللة الطفللل لمللدة ث ثللة أشللهر اعتبللاران مللن  لل م ثللان بالوافللدين لرعا

30/6/2019 . 

 بيب أسنان  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سارة علي احمد غازل العربي  2/6/2019 1275
حتللى  8/4/2019ثالللث بمستشللفي الطلبللة لرعايللة الطفللل لمللدة ث ثللة أشللهر اعتبللاران مللن 

7/6/2019 . 

فنلي أشلعة ثاللث  –جديد األجازة الخاصة بلدون مرتلب للسليدة/ سللول أبلو غلابم عبلد   ت 2/6/2019 1276
 . 5/12/2019حتى  6/6بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباران من 

مهندس ثالث  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ صفا إبراهيم عبد الحميد فضل  2/6/2019 1277
 . 19/7/2019حتى  11/1م العلمي لمرافقة الزو  بالسعودية اعتباران من بمركز الحسا

أجلازة مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسليدة/  29/5/2019حتلى  2/5احتسام الملدة ملن  2/6/2019 1278
 أخصائي ش ون مالية ثان بالموازبة والحساباي . –شادية احمد محمد سعيد 

 أجلازةبالشل ون الطبيلة  أولفني تملريض  –لسعيد محمد الذكي جوهر منح السيدة/ بديعة ا 2/6/2019 1279
 . 5/5/2019اعتيادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباران من 

أجلازة  –فني كهرباء رابب بالش ون الهندسية  –منح السيد/ حازم عبد الفتاح محمد ظريف  2/6/2019 1280
 . 14/5/2020حتى  15/5/2019ن خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة عام اعتباران م

مرضية للسيد/ محمود عبد الغني محمود  أجازة 16/5/2019حتى  13/5اعتماد المدة من  2/6/2019 1281
هي لة التلدريس  أعضلاءأخصائي تطبيل  بملم وللوائح وظيفيلة ثاللث بشل ون  –محمد خليل 

 مرضية باجر كامل . أجازةبالجامعة مب احتسابها 



 باإلبلذارالجامعلة  بلأمنأخصلائي أملن ثاللث  –اة السيد/ عادل محمد الزبقرابي احمد مجاز 2/6/2019 1282
 ألب  اشترك بالسلب في تبديد منقوالي بصفة أمابة لدي  .

كبيلر أخصلائيين تملريض بدرجلة ملدير علام  –السيدة/ بشول فلارو  محملد عثملان  إحالة 2/6/2019 1283
 . 28/5/2019بكلية التمريض للمعاش المبكر اعتباران من 

زراعي ثالث بالدرجة الثالثة  إبتا مهندس  –وحيد محمد صدي  الغالي  تجديد بدم السيد/ 9/6/2019 1284
بكليلة الطلب البيطلرل للعمللل بكليلة الزراعلة جامعللة سلوها  لملدة عللام ثاللث اعتبلاران مللن 

16/4/2019 . 

ثلان بالدرجلة الثابيلة بمستشلفي  شلعةأفنلي  –أملابي جمعلة محملد احملد  تجديد بلدم السليد/ 9/6/2019 1285
 . 31/5/2019الطلبة للعمل بمديرية الش ون الصحية بالدقهلية للعام الثابي اعتباران من 

أخصلائي شل ون  ل م ثاللث بالدرجلة الثالثلة  -محمد محمد علي السليد تجديد بدم السيد/ 9/6/2019 1286
دقهليللة لمللدة عللام ثالللث اعتبللاران مللن للعمللل بمديريللة التربيللة والتعللليم بال اإلداريللةبالشلل ون 

20/7/2019 . 

 –أسلماء يوسلف عابلد حسلن  استمرار الترخيص بالقيلام بالعملل جلزء ملن الوقلت للسليدة/ 9/6/2019 1287
أخصائي ش ون إدارية ثان بالدرجة الثابية بوحدة التعليم االلكتروبي لمدة عام اعتبلاران ملن 

 % من االجر .65مقابل  3/7/2019

 –أمللل محمللد محمللود ابللراهيم  التللرخيص بالقيللام بالعمللل جللزء مللن الوقللت للسلليدة/ إلغللاء 9/6/2019 1288
أخصائي ش ون ادارية ثان بالدرجة الثابية بالمكتباي وعودتها للعمل كل الوقت اعتباران من 

1/6/2019 . 

أخصلائي  –ومي بلداء محملد محملد البيل الترخيص بالقيام بالعمل جزء ملن الوقلت للسليدة/ 9/6/2019 1289
مقابللل  21/5/2019بشللر أول بالدرجللة األولللي بالع قللاي الثقافيللة لمللدة عللام اعتبللاران مللن 

 % من األجر .65

معاون خدمة ممتاز بالدرجلة الثالثلة ملن كليلة التجلارة  –محمد عبد الفتاح فر   بقل السيد/ 9/6/2019 1290
 . 21/5/2019اعتباران من  اإلداريةللعمل بالش ون 

فني حياكة ثالث بالدرجة الثالثة من المدن الجامعيلة  –محمد فارو  عبد الفتاح  بقل السيد/ 9/6/2019 1291
 . 26/5/2019للعمل بالمشترياي والمخازن اعتباران من 

معلاون خدمللة اول بالدرجلة الرابعلة ملن كلللي  –محملد سلعد الللدين ابلو شوشلة  بقلل السليد/ 9/6/2019 1292
 لهندسية .الحقو  للعمل بالش ون ا

رضلوة عبلد المرضلي  للسليدة/ 30/6/2015% من أساسي الراتلب الشلهرل فلي 3خصم  9/6/2019 1293
ثاللث بالدرجلة الثالثلة بالشل ون القابوبيلة لصلالح صلندو   إداريلةكاتب شل ون  – إسماعيل

 ابنها . إضافةالرعاية الطبية بمير 

احمد محملد عللي شلقوير  للسيد/ 30/6/2015% من أساسي الراتب الشهرل في 3خصم  9/6/2019 1294
ثالث بالدرجة الثالثة بمركز االتصاالي والمعلوماي لصالح صندو   إداريةكاتب ش ون  –

 ابن  . إضافةالرعاية الطبية بمير 

أخصلائي شل ون ماليلة ثلان بالدرجلة  –احمد منتصلر كاملل عبلد البلاقي  إبهاء خدمة السيد/ 9/6/2019 1295
ن متتاليلة دون ان يقلدم علذران اعتبلاران  الثابية البقطاع  عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما

 . 1/1/2019من 

( بوظيفة صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة للعمل بالش ون 6تكليف السادة المذكورين وعددهم ) 9/6/2019 1296
 . 28/3/2019الطبية اعتباران من 

 مرضلية للسليدة/ رجلاء مجلدل محملد أبلو أجلازة 20/4/2019حتى  3/4اعتماد المدة من  9/6/2019 1297

مرضلية  أجلازةأخصائي ش ون   م ثان بش ون التعليم والط م ملب احتسلابها  –عرم 
 باجر كامل .

أخصائي شل ون  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ دينا محمود مصطفي احمد  األجازةتجديد  10/6/2019 1298

 5/6/2019لمدة علام اعتبلاران ملن  األسرةة الدراساي العليا والبحوث ثان بالبحوث لرعاي

 . 4/6/2020حتى 

مرضلية اسلتثنائية بلأجر كاملل للسليدة/  أجازة 20/7/2019حتى  10/4احتسام المدة من  10/6/2019 1299
 فني حياكة ثالث بنادل النيل بالجامعة . –بج ء فتحي عبد العزيز غابم 

أخصلائي شل ون إداريلة ثلان بوحلدة عل    –لجليلل احملد منح السيدة/ سميحة محمد عبلد ا 10/6/2019 1300
العللاملين وأسللرهم أجللازة وضللب لمللدة أربللب شللهور للمللرة الثابيللة بللاجر كامللل اعتبللاران مللن 

17/5/2019 . 

أجللازة مرضللية اسللتثنائية بللاجر كامللل للسلليد/  30/6/2019حتللى  2/5احتسللام المللدة مللن  10/6/2019 1301
 ة ثان بالش ون الطبية .معاون خدم –مسعد حسين أمين محمد 

شليماء سلعد محلي اللدين منح مكافأة المساهمة في بفقاي إعلداد رسلالة الماجسلتير للسليدة/  10/6/2019 1302
جني   450أخصائي ش ون ادارية ثان بالدرجة الثابية بكلية الطب وقدرها  –محمود الجمل 

 ال غير .

فا مة عبد الحليم مصطفي  د رسالة الدكتوراه للسيدة/منح مكافأة المساهمة في بفقاي إعدا 10/6/2019 1303
 جني  ال غير . 750أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثابية بالش ون الطبية وقدرها  –

ثاللث بالدرجللة  إداريللة ن وأخصللائي شل –خدملة السلليدة/ بهلال كمللال محملود توفيل   إبهلاء 10/6/2019 1304
اعتبلاران ملن  إذنعها المتصل عن العمل بدون الجامعي البقطا األداءالثالثة بمركز تطوير 



16/4/2019 . 

فنللي صلليابة  –الدسلوقي علللي الدسلوقي  إحسللاناحتسلام أيللام االمتحابلاي الفعليللة للسليدة/  10/6/2019 1305
 باجر كامل . أجازةوتشغيل ثالث بالموازبة والحساباي 

معلاون خدملة  –محمد عبده محملد الشلاذلي ظاظا  احتسام أيام االمتحاباي الفعلية للسيدة/ 10/6/2019 1306
 باجر كامل . أجازةثان بش ون التعليم والط م 

فنللي ورشللة ثالللث بالدرجللة الثالثللة بكليللة  –مللنح السلليد/ محمللد مللرزو  معللرو  شللريف  10/6/2019 1307
جنيل  أيهملا اكبلر اعتبلاران مللن  50% ملن األجلر أو 7الهندسلة حلافز التميلز العلملي بنسلبة 

28/5/2019 . 

فني حياكة ثالث بالدرجة الثالثة بكلية السياحة  –منح السيدة/ صباح عبد   احمد رضوان  10/6/2019 11308
جنيل  أيهملا اكبلر اعتبلاران ملن  50% ملن األجلر أو 7والفناد  حافز التميلز العلملي بنسلبة 

28/5/2019 . 

مشرف تغذية ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –منح السيد/ أسامة محمد عبد القادر عبد العزيز  10/6/2019 1309
ن أيهما اكبلر  50% من األجر أو 7السياحة والفناد  حافز التميز العلمي بنسبة  جني  شهريا

 . 28/5/2019اعتباران من 

مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسليدة/  أجلازة 12/6/2019حتلى  5/5احتسام الملدة ملن  10/6/2019 1310
 فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة بالجامعة . –اعي شاهين بورا شوقي زهران الرف

مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسليدة/  أجلازة 4/6/2019حتلى  24/5احتسام الملدة ملن  10/6/2019 1311
 ثالث بالمشروعاي البي ية . إداريةكاتب ش ون  –سكينة حسن عبد رب  جميل 

 ار  محمد السليد  إيناسمرضية للسيدة/  أجازة 22/5/2019حتى  5/5اعتماد المدة من  10/6/2019 1312
 مرضية باجر كامل . أجازةأخصائي مكتباي ووثائ  ثالث بالمكتباي مب احتسابها  –وردة 

أجلازة فني صناعة أسلنان رابلب بالشل ون الطبيلة  –المتولي  إبراهيممنح السيدة/ آية سامي  10/6/2019 1313
 . 6/5/2019باجر كامل اعتباران من بب شهور للمرة الثالثة وضب لمدة را

كبير أخصائيين شل ون ماليلة بدرجلة ملدير علام  –تكليف السيد/ مجدل عبد الحميد الزيني  11/6/2019 1314
 عن ذاي الوظيفة . اإلع نالمشترياي والمخازن ولحين  إدارةمدير  أعمالبتسيير 

 بية ثان بالدرجة الثابية  أجهزةفني صيابة  –ي منح السيدة/ هب  ممدوح عبد النبي البلتاج 11/6/2019 1315
جنيلل  أيهمللا اكبللر  50% مللن األجللر أو 7حللافز التميللز العلمللي بنسللبة  األسللنانبكليللة  للب 
 . 28/5/2019اعتباران من 

 –مرضية للسيد/ محمد سعد احمد المرسي  أجازة 23/5/2019حتى  5/5اعتماد المدة من  11/6/2019 1316
 مرضية باجر كامل . أجازةثالث بالمكتباي مب احتسابها  إداريةش ون  أخصائي

أخصائي بشا  رياضي ثابي بنادل النيل للعمل  –عودة السيدة/ أمل إسماعيل السيد عامر  11/6/2019 1317
 . 30/5/2019اعتباران من 

وم ملن كاتب ش ون مالية بصفة مؤقتلة بخصلم يل –الخير  أبومجازاة السيد/ عتريس محمد  11/6/2019 1318
 . إذنبان ابقطب عن العمل بدون  أجره

صليدلي ثلان بالدرجلة الثابيلة بوحلدة  –تجديد بدم الصيدالبي / مروة بدران متولي بلدران  11/6/2019 1319
لملدة علام ثاللث  باإلسكندريةالع   باجر بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الش ون الصحية 

 . 20/5/2019اعتباران من 

أخصلائي شل ون ماليلة ثلان بالدرجلة  –تجديد بدم السيدة/ جي ن رجب عبد الحميد رجب  11/6/2019 1320
الثابية بمستشفي الطوارئ للعمل بكلية التربية النوعية بالمنصورة لمدة علام ثاللث اعتبلاران 

 . 5/5/2019من 

روبيلاي ثلان مهنلدس الكت –السلحراول  إبلراهيمتجديد بدم السيدة/ بج ء الكوشلي محملد  11/6/2019 1321
بمديرية الش ون الصحية بالدقهلية للعملل بمركلز تقنيلة االتصلاالي والمعلوملاي لملدة علام 

 . 23/6/2019ثالث اعتبارا من 

شلل ون الدراسللة واالمتحابللاي اول  أخصللائي –بقللل السلليدة/ هللدل الشللربيني علللي علللي  11/6/2019 1322
 . 2/6/2019مة اعتباران من العا باإلدارةمن كلية التربية للعمل  األوليبالدرجة 

تشكل لجنة لوضب القواعد والضوابط الخاصة باستخدام المملة الخاصة بابتمار سلياراي  11/6/2019 1323
 السادة العاملين باإلدارة برئاسة السد أ/ أمين الجامعة المساعد لش ون التعليم والط م .

فنلي صلناعة أسلنان ثاللث بالدرجلة  –بلد اللطيلف أحملد أحملد ع إبلراهيمبدم السيد/  إبهاء 12/6/2019 1324
بكليلة  األصلليةجهة عملل   إليالثالثة من العمل بمديرية الش ون الصحية بالدقهلية وعودت  

 . 3/6/2019 ب األسنان اعتباران من 

بقسلم التعلليم بجامعلة المنصلورة شلاغلي  2016لسلنة  81منح السادة المخا بين بالقلابون  12/6/2019 1325
الع وة التشجيعية  780ف كبير بدرجة مدير عام والدرجة األولي فما دوبها وعددهم وظائ

 الوظيفي . األجرمن % 5بنسبة  2018/2019للعام المالي 

بدرجة مدير عام  إداريةكبير أخصائيين ش ون  –تجديد قيام السيدة/ تماضر    حامد الباز  13/6/2019 1326
العامة لمركز المعلوماي لمدة عام اعتباران من  باإلدارةر دعم اتخاذ القرا إدارةبعمل مدير 

16/5/2019 . 

كبير أخصلائيين شل ون تعلليم بدرجلة ملدير علام  –عودة السيدة/ أمل مسعد فرا  الوهيدل  13/6/2019 1327
 . 2/6/2019بمركز المعلوماي والتوثي  ودعم اتخاذ القرار للعمل اعتباران من 



اءاي التالية الواقعة علي بعض السادة العلاملين بالجامعلة وذللظ بملران البقضلاء محو الجز 13/6/2019 1328
 فرد . 29المدة القابوبية وعددهم 

 مجازاة كل من : 13/6/2019 1329
ميكابيكي ثالث بالحركلة والنقلل بخصلم يلوم ملن راتبل   –السيد/ محمد سمير محمد موسي 
 لتغيب  عن العمل بدون إذن .

معاون خدمة ممتاز بالحركة والنقل باإلبلذار لتغيبل   –حسن أبو السعود السيد/ تامر محمد 
 عن العمل بدون إذن .

فنلي تملريض رابلب بوحلدة العل   بلاجر  –مجازاة السيدة/ أسماء محملد محملد الصلعيدل  13/6/2019 1330
حتللى  8/10بمستشللفي الطلبللة بخصللم ث ثللة أيللام مللن راتبهللا لعللدم احتسللابها الفتللرة مللن 

 مرضية . أجازة 7/11/2018حتى  1/11ومن  17/10/20118

 –التللرخيص بالقيللام بالعمللل جللزء مللن الوقللت للسلليدة/ خديجللة احمللد محمللد حسللن  إلغللاء 13/6/2019 1331
الجامعة وعودتها للعمل كل الوقت اعتباران من  بإدارةأخصائي معمل ثالث بالدرجة الثالثة 

1/6/2019 . 

فني صليابة وتشلغيل ثاللث بالدرجلة  –شعيشب  أبومني السيد بور الدين  /بدم السيدة إبهاء 13/6/2019 1332
بلدار  األصلليةجهة عملها  إليالثالثة من العمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعودتها 

 . 10/6/2019الطباعة والنشر اعتباران من 

ل ثلان بالشل ون الطبيلة  بيلب بشلر –بدم الطبيب/ أحمد مصطفي عزمي محملود زيلدان  13/6/2019 1333
جراحة بمستشفياي جامعة المنصورة لمدة عام اعتباران من تاريخ صلدور  6للتدريب بقسم 

 القرار .

أخصائي معمل ثاللث بالدرجلة  –تجديد بدم السيدة/ خديجة محمد ابو مسلم عطوة يوسف  13/6/2019 1334
صايد لمدة عام ثالث اعتباران من الثالثة بكلية الطب للعمل بالمعهد القومي لعلوم البحار والم

13/4/2019 . 

 –للسيد/ محمد علي علي سل مة  30/6/2015% من أساسي الرتب الشهرل في 6خصم  13/6/2019 1335
فنلي صليابة وتشلغيل ثاللث بالدرجلة الثالثلة بمركلز تقنيلة االتصلاالي والمعلوملاي لصللالح 

 . األبناءمن  2 إضافةصندو  الرعاية الطبية بمير 

كبيلر كتلام بدرجلة ملدير علام بكليلة  –خدمة السليدة/ صلباح محملد حسلن مصلطفي  إبهاء 13/6/2019 1336
 . 27/5/2019اآلدام اعتباران من 

محللو الجللزاءاي التاليللة والواقعللة علللي بعللض السللادة العللاملين بالجامعللة البقضللاء المللدة  13/6/2019 1337
 القابوبية وهم :

أ.د/ رئليس  بمكتلب السليد أولأخصلائي ع قلاي عاملة السيد/ هابي رضا السعيد اله للي 
ثاللث بمستشلفي  وإحصلاءفنلي تسلجيل  بلي  –الجامعة ، السليد/ أحملد عطلا النبلول جبلر 

 الطلبة بالموازبة والحساباي .

للسيدة/ بهاد محمود حافظ أحملد  30/6/2015% من اساسي الراتب الشهرل في 3خصم  13/6/2019 1338
 عام الجامعة لصالح صندو  الرعاية الطبية بمير اضافة ابنتها .مدير عام مكتب أمين  –

أخصلائي شلل ون عللاملين ثلان بالدرجللة الثابيللة  –ترقيلة السلليد/ حسللن أحملد حسللابين حسللن  16/6/2019 1339
 بالموازبة والحساباي الي أخصائي ش ون عاملين أول .

حلافز  – بيب بشلرل ثلان بالشل ون الطبيلة  –منح السيد/ محمد عبد العميم السيد أبو زيد  16/6/2019 1340
ن اعتباران من  100التميز العلمي بمقدار  لحصول  عللي ماجسلتير  28/5/2019جني  شهريا

 في جراحة المسالظ البولية .

أخصائي بشا  رياضي ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –منح السيدة/ بورهان أحمد أحمد السيد  16/6/2019 1341
ن ايهما اكبر اعتبلاران  100% او 7حافز التميز العلمي بمقدار  السياحة والفناد  جني  شهريا

 لحصولها علي الماجستير في التربية الرياضية . 28/5/2019من 

أخصائي بشا  رياضي ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –منح السيد/ السيد جمع  السيد ابراهيم  16/6/2019 1342
ن ايهملا اكبلر اعتبلاران  200% او 7علمي بمقدارالتربية الرياضية حافز التميز ال جني  شهريا

 لحصول  علي الدكتوراه . 28/5/2019من 

أجلازة مرضلية للسليد/ لطفلي أحملد لطفلي عبلده  13/6/2019حتلى  7/6اعتماد المدة من  16/6/2019 1343
 مرضية باجر كامل . أجازةمشرف تغذية رابب بالش ون االدارية مب احتسابها  –الزقرد 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/ بجلاة  أجازة 2/6/2019حتى  2/5احتسام المدة من  16/6/2019 1344
 كبير كتام بدرجة مدير عام بالموازبة والحساباي بالجامعة . –عبد القادر مصطفي 

يلب  ب –تجديد األجازة الخاصة بلدون مرتلب للسليدة/ بيلرمين محملد عصلام اللدين حلافظ  16/6/2019 1345
حتللى  10/3/2019بشللرل ثللان بمستشللفي الطلبللة لرعايللة الطفللل لمللدة عللام اعتبللاران مللن 

9/3/2020 . 

 بيلب أسلنان ثلان  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هاللة عبلد   السليد بلدر  16/6/2019 1346
 . 30/4/2020حتى  1/5/2019بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباران من 

 إحصاءأخصائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ ع ء الحمادل أحمد السيد  16/6/2019 1347
 . 13/9/2019حتى  1/5/2019ثالث بش ون العاملين للعمل بالسعودية اعتباران من 

رية ثاللث بالسلكرتا إداريلةكاتب شل ون  –عودة السيدة/ رشا المهدل محمد ابوزيد مبروك  16/6/2019 1348
عقللب ابتهللاء أجازاتهللا  2/6/2019للعمللل اعتبللاران مللن  اإلداريللةوالمحفوظللاي بالشلل ون 
 الخاصة بدون مرتب .



كاتب ش ون مالية ثالث بالمشلترياي والمخلازن  –عودة السيد/  اهر محمد محمود  اهر  16/6/2019 1349
ث علن عملل الخاصة بدون مرتب للبحل أجازت عقب ابتهاء  2/6/2019للعمل اعتباران من 

 بالخار  .

أجلازة وضلب  –فني تمريض رابلب بالشل ون الطبيلة  –منح السيدة/ آية علي شعبان شعبان  16/6/2019 1350
 . 10/5/2019باجر كامل اعتباران من  األوليشهور للمرة  أرببلمدة 

ير عللام كبيللر محللاميين بدرجللة مللد –آمللال محمللد السلليد المسلليرل  /األسللتاذةتجديللد بللدم  16/6/2019 1351
 18/6قابوبية بالمستشفياي الجامعية اعتبلاران ملن  إدارةبالش ون القابوبية للقيام بعمل مدير 

 للمعاش . اإلحالةسن  22/10/2019حتى 

فني ورشة ثالث بالدرجلة الثالثلة بكليلة  –خدمة السيد/ كريم سعد عبد العزيز الزقرد  إبهاء 18/6/2019 1352
 . 29/6/2018التمريض اعتباران من 

أخصللائي تمللريض ثالللث  –تعللديل تكليللف السلليدة/ سللامية إبللراهيم السلليد احمللد إسللماعيل  18/6/2019 1353
 . 3/3/2019بالدرجة الثالثة من مديرية الش ون الصحية بالدقهلية للعمل اعتباران من 

بلد للسيدة/ سلكينة حسلن ع 30/6/2015% من أساسي الراتب الشهرل في 3إيقاف خصم  18/6/2019 1354
كاتب ش ون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة بالمشروعاي البي يلة بميلر ابسلحام ابنتهلا  –رب  

 من صندو  الرعاية الطبية .

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ الشيماء محمد محمود ش     18/6/2019 1355
لطلبللة لمللدة عللام اعتبللاران مللن  بيللة ثللان بالدرجللة الثابيللة بمستشللفي ا أجهللزةفنللي صلليابة 

 . األجرمن  655مقابل  1/7/2019

فني مراقبة صحية ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –خدمة السيد/ عبده محمد عبده س مة  إبهاء 18/6/2019 1356
ن غير متصلة . 6/6/2018التمريض اعتباران من   الكتمال ابقطاع  عن العمل ث ثين يوما

سائ  أول بالدرجة الثالثة بالش ون الطبية  –د بدم السيد/ أيمن محمد عبد الفتاح النمر تجدي 18/6/2019 1357
  30/4/2019للعمل بمركز أمرا  الكلي والمسالظ البولية للعام الثابي اعتباران من 

مشرف تغذية ثالث بالدرجلة الثالثلة  –تجديد بدم السيدة/ عفاف فارو  عبد اللطيف السيد  18/6/2019 1358
بكليلة التربيللة النوعيلة بالمنصللورة للعملل بمديريللة التربيلة والتعللليم بالدقهليلة للعللام الثالللث 

 . 1/6/2019اعتباران من 

سلائ  اول بالدرجلة الرابعلة بكليلة اآلدام  – إبلراهيمتعيين السيد/ محمد مصطفي سلليمان  18/6/2019 1359
لحصول  علي دبلوم الملدارس  علي وظيفة فني صيابة وتشغيل رابب بالدرجة الربعة بمران 

 الثابوية الفنية .

صيدلي ثالث  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ دينا علي علي عبد الهادل  18/6/2019 1360
% من 65مقابل  1/6/2019بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة ستة أشهر اعتباران ممن 

 . األجر

فني تملريض رابلب بالدرجلة الرابعلة ملن الشل ون  –أمال عبد الناصر ابراهيم  بقل السيدة/ 18/6/2019 1361
 . 27/5/2019الطبية للعمل بوحدة الع   باجر بمستشفي الطلبة اعتباران من 

أخصلائي  –استمرار الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسليدة/ منلي منيلر  ل  الصلعيدل  18/6/2019 1362
مقابل  1/7/2019ية بالتنميم واالدارة لمدة عام اعتباران من ش ون ادارية ثان بالدرجة الثاب

 % من االجر .65

أخصلائي حاسلباي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسليدة/ ايملان احملد السليد عيلد  18/6/2019 1363
الكتروبيلللة ثلللان بالشللل ون الوظيفيلللة للعلللاملين للعملللل بالسلللعودية لملللدة علللام اعتبلللاران ملللن 

 . 30/6/2020حتى  1/7/2019

اجازة مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسليدة/  27/6/2019حتى  13/6احتسام المدة من  18/6/2019 1364
 فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة . –بورا شوقي زهران الرفاعي شاهين 

ي أخصائي مكتباي ووثائ  ثالث بالمكتبا –عودة السيدة/ والء محمد حسين محمد معا ي  18/6/2019 1365
 . 2/6/2019للعمل اعتباران من 

فني تمريض رابب بمستشفي الطلبلة للعملل  –عودة السيدة/ سماسم محمد علي عبد العزيز  18/6/2019 1366
 . 8/6/2019اعتباران من 

 –فنلي تملريض ثاللث بمستشلفي الطلبلة  –منح السيدة/ سمر صبحي صبحي عبلده الزقلرد  18/6/2019 1367
حتللى  15/5لرعايللة الطفللل لمللدة ث ثللة أشللهر اعتبللاران مللن أجللازة خاصللة بللدون مرتللب 

14/8/2019 . 

اجللازة  –فنللي تمللريض رابللب بمستشللفي الطلبللة  –مللنح السلليدة/ أسللماء محمللد عبللد الخللال   18/6/2019 1368
  19/11/2019حتى  20/5خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباران من 

أخصائي  –شيماء حسن حسن يوسف اله لي  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد تجديد األجازة 18/6/2019 1369
حتلى  1/6/2019تمريض ثان بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباران ملن 

30/11/2019 . 

صليدلي ثلان  –أمابي ميشيل جرجس اسلكندر  /ةتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 18/6/2019 1370
 . 31/5/2020حتى  1/6/2019ة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباران من بالش ون الطبي

فنللي  –شلليماء سللامي عللو  عبللد الغنللي  /ةتجديللد األجللازة الخاصللة بللدون مرتللب للسلليد 18/6/2019 1371
حتللى 10/4تمللريض ثالللث بالشلل ون الطبيللة لرعايللة الطفللل لمللدة سللتة أشللهر اعتبللاران مللن 

9/10/2019 . 



 

أخصائي ش ون  –هبة علي مليجي عبد الكريم  /ةألجازة الخاصة بدون مرتب للسيدتجديد ا 18/6/2019 1372
حتللى  6/5اداريللة ثللان بشلل ون العللاملين لرعايللة الطفللل لمللدة ث ثللة أشللهر اعتبللاران مللن 

5/8/2019 . 

فني تمريض رابب  –آية باصر إبراهيم قالوش تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  18/6/2019 1373
حتللللى  20/5/2019العللل   بللللاجر بمستشلللفي الطلبللللة لملللدة علللام اعتبللللاران ملللن  بوحلللدة
19/5/2020 . 

مهنللدس  –محمللود السلليد أحمللد محفللوظ  /ةتجديللد األجللازة الخاصللة بللدون مرتللب للسلليد 18/6/2019 1374
الكتروبياي واتصاالي كهربية ثالث بمركز تقنية االتصاالي والمعلوماي لمدة عام اعتباران 

 . 30/4/2020حتى  1/5/2019من 

 بيلب بشلرل  –هند عبد المعلز حسلن باصلر   تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 18/6/2019 1375
حتلى  16/4/2019ثان بمستشفي الطلبة لمرافقة اللزو  بالسلعودية لملدة علام اعتبلاران ملن 

15/4/2020 . 

فللر   إبلراهيمعائشللة  –ة للسليدة مرضللي أجلازة 3/6/2019حتللى  30/5اعتملاد المللدة ملن  18/6/2019 1376
 مرضية باجر كامل . أجازةفني تمريض رابب بمستشفي الطلبة مب احتسابها  – إبراهيم

 6/11/2013بتلاريخ  2579ملن الملادة االوللي ملن قلرار الجامعلة رقلم  21تصويب البند  18/6/2019 1377
ن اداريلة ثلان كاتلب شل و –فيما تضمن  ملن ترقيل  السليد/ حسلن السليد احملد محملد حسلن 

 بالمكتباي ليصبح كاتب ش ون مالية ثان بذاي الدرجة .

يمنح السادة العاملين من غير المخا بين بقابون الخدمة المدبيةبقسم التعليم شاغلي وظائف  18/6/2019 1378
كبيلللر بدرجلللة ملللدير علللام والدرجلللة االوللللي ومادوبهلللا العللل وة التشلللجيعية للعلللام الملللالي 

 . 28/5/2019من  اعتباران  2018/2019

بقسللم التعللليم بجامعللة المنصللورة  2019لسللنة  81مللنح السللادة المخللا بين بالقللابون رقللم  18/6/2019 1379
شاغلي وظائف كبير بدرجة مدير عام والدرجة االولي فما دوبها الع وة التشلجيعية للعلام 

 % من االجر .5بنسبة  2018/2019المالي 

 بيب أسنان ثان بمستشلفي الطلبلة حلافز التميلز  –د عابد محمد ابو شبابة منح السيد/ محم 18/6/2019 1380
ن اعتباران من  200العلمي بمقدار  بمران لحصول  عللي اللدكتوراه  28/5/2019جني  شهريا

 في  ب وجراحة الفم واالسنان .

افز تميلز علملي ملدير علام التنمليم واالدارة حل –أمين  صالح سليمان سليمان  /ةمنح السيد 18/6/2019 1381
ن ايهما اكبر اعتباران من  200% من االجر او 7بنسبة   . 28/5/2019جني  شهريا

العامللة  اإلدارةالخاصللة بمخلازن  2018/2019تشلكل لجلان الجللرد السلنول للعللام الملالي  18/6/2019 1382
 واإلدارايلألصللناف المختلفللة وجللرد العهللد الشخصللية لمللوظفي وعمللال ادارة الجامعللة 

 ة لها .التابع

أخصللائي شلل ون ماليللة ثللان بكليللة  –مجللازاة السلليد/ محمللود محمللد السلليد محمللد مصللطفي  19/6/2019 1383
أيام من راتب  البقطاع  عن العمل بلدون اذن او علذر مقبلول ، مجلازاة  3الزراعة بخصم 

 هيمإبراكل من : السيدة/ مها محمد محمود الحكيم )باإلبذار( ، السيدة/ هابم السيد الشافعي 
 ( باإلبذار) 

فني تمريض رابلب بمستشلفي الطلبلة اجلازة وضلب  –منح السيدة/ زينب محمد عبد التوام  19/6/2019 1384
 . 17/5/2019لمدة أربب شهور للمرة االولي بأجر كامل اعتباران من 

ضلب  بيلب أسلنان ثاللث بالشل ون الطبيلة اجلازة و –منح السيدة/ مني جمال حسلن غلازل  19/6/2019 1385
 . 22/5/2019لمدة اربب شهور للمرة الثابية باجر كامل اعتباران من 

فني حياكة ثالث بمركز رعايلة وتنميلة الطفوللة اجلازة  –منح السيدة/ أمابي ابو زيد البيلي  18/6/2019 1386
 . 22/5/2019وضب لمدة اربب شهور للمرة االولي باجر كامل اعتباران من 

 



 

أخصلائي  –الخاصلة بلدون مرتلب للسليد/ حسلين محملد عبلد الغنلي الجملل  األجازةتجديد  18/6/2019 1387
حتللى  1/5/2019شلل ون ماليللة ثللان بالشلل ون الهندسللية بالسللعودية لمللدة عللام اعتبللاران مللن 

30/4/2020 . 

صلليدلي ثالللث  –علل  فللؤاد فتحللي العللدول  /ةتجديللد األجللازة الخاصللة بللدون مرتللب للسلليد 19/6/2019 1388

  . 30/6/2020حتى  1/7/2019ية للعمل بالداخل لمدة عام اعتباران من بالش ون الطب

فنلي تملريض  –الهلام ابلراهيم محملد محملود  /ةتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسليد 19/6/2019 1389
 . 31/5/2020حتى  1/6/2019ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباران من 

أخصائي ش ون  –الميس عطية رفعت الجمال  /ةاألجازة الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد 19/6/2019 1390
حتلللى  1/6/2019اداريللة ثاللللث بمستشللفي الطلبلللة لرعايللة الفلللل لمللدة علللام اعتبللاران ملللن 

31/5/2020 . 

فنلي تملريض  –ياسلمين أشلرف شلاكر السليد  /ةتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسليد 19/6/2019 1391
 5/6/2020حتى  6/6/2019في الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباران من رابب بمستش

فنلي تملريض رابلب  –اح م احمد غابم محمد  /ةتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 19/6/2019 1392
 . 31/8/2019حتى  1/6بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ث ثة أشهر اعتباران من 

أخصائي تحليل وتصميم بمم ثالث بمركز تقنيلة  –محمد محمد الشيخ  إيناسالسيدة/ عودة  19/6/2019 1393
 . 17/6/2019االتصاالي والمعلوماي للعمل اعتباران من 

مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسليدة/  أجلازة 20/6/2019حتلى  6/6احتسام الملدة ملن  19/6/2019 1394
 بمستشفي الطلبة . أولض فني تمري –باهد مصطفي عبد العزيز ابو النضر 

 بيلب بشلرل ثاللث بمستشلفي الطلبلة  –كمال حسلن  األبوار أبوعودة السيدة/ رغدة احمد  19/6/2019 1395
 . 2/6/2019للعمل اعتباران من 

 بيب أسنان ثالث بمستشفي الطلبة للعملل  –عودة السيدة/ سارة علي احمد غازل العربي  19/6/2019 1396
 . 8/6/2019اعتباران من 

أخصللائي شل ون  ل م ثلان بمركللز  –علودة السليدة/ سللول يسللرل زاكلي السليد اله للي  19/6/2019 1397
 . 2/6/2019رعاية وتنمية الطفولة للعمل اعتباران من 

كاتب ش ون مالية  –سليمان شراويد خاصة بدون مرتب للسيد/ محمد سليم تجديد األجازة ال 19/6/2019 1398
 . 1/5/2019لمدة عام اعتباران من  األسرةلمخازن لرعاية ثالث بالمشترياي وا

مدير  –منح مكافأة المساهمة في بفقاي اعداد رسالة الدكتوراه للسيدة/ أمينة صالح سليمان  19/6/2019 1399
 جني  ال غير . 750عام التنميم واالدارة وقدرها 

 بيلب بشلرل ثلان بالدرجلة الثابيلة  – يرخص للطبيب/ شريف حملدل عبلد الملنعم القبلابي 19/6/2019 1400
بمستشفي الطلبة بالسفر الي مدينة سول بكوريا الجنوبي  لحضور المؤتمر الدولي الث ثون 

 . 2019يوبيو  15 – 13للمسالظ البولية خ ل الفترة من 

سة بالمدن معاون خدمة ثان بالدرجة الخام –ابهاء خدمة السيدة/ صدفة ابراهيم عبد الس م  19/6/2019 1401
 . 8/12/2018الجامعية اعتباران من 

تشكل لجنة جرد علي مخازن وصيدلية وحدة الع   باجر بمستشفي الطلبلة ولجنلة تقطيلب  19/6/2019 1402
 إشلرافتحلت  2018/2019الدفاتر ولجنة العهد الشخصية والفرعية للوحدة للعام الملالي 

 السيد د/ محمود محمد الشربيني الحديدل .

محام بالش ون القابوبيلة للعملل كعضلو  –تجديد إلحا  السيد/ محمد سامي إبراهيم عرفاي  20/6/2019 1403
قابوبي بمكتب السيد أ.د/ بائب رئيس الجامعة لش ون التعليم والط م باإلضافة إلي عملل  
كعضو قابوبي بالمكتب الفني للسيد أ.د/ رئيس الجامعة بجابب عمل  األصللي اعتبلاران ملن 

20/6/2019 . 

محلام ممتلاز بالشل ون القابوبيلة والملحل   –خدمة السيد/ محملد عبلد الجليلل عبلد    إبهاء 23/6/2019 1404
 . 18/6/2019بمستشفي الطوارئ بالوفاة اعتباران من 

أخصائي ش ون مالية ثان للقيام بعمل مدير  –تجديد بدم السيدة/ دينا علي مصطفي الليثي  23/6/2019 1405
ولحلين االعل ن علن  16/6/2019المشترياي والمخازن بكليلة التربيلة اعتبلاران ملن  ادارة

  ذاي الوظيفة .

كاتلب شل ون ماليلة ثاللث بالدرجلة الثالثلة  –تجديد بدم السيد/ محمد علي عبلاس المرسلي  23/6/2019 1406
 . 2/6/2019بمستشفي الطوارئ للعمل بكلية العلوم للعام الثالث اعتباران من 

أخصللائي رعايللة عللاملين ثالللث بالدرجللة الثالثللة  –بقللل السلليدة/ آيللة أشللرف أحمللد ابللراهيم  23/6/2019 1407
 . 17/6/2019بش ون العاملين للعمل بش ون التعليم والط م اعتباران من 

محلام بالدرجلة الثاثلة بالشل ون القابوبيلة  –بدم السيد/ بصر حازم بصلر سلعد عبلد المللظ  23/6/2019 1408
 . 1/6/2019بوزارة المالية لمدة عام اول اعتباران من للعمل 

فنلي أشلعة ثلان بالدرجلة الثابيلة  –ابهاء خدمة السليد/ عبلد   عبلد السل م سل مة عبلد    23/6/2019 1409
 بمستشفي الطوارئ باالستقالة بناء علي  لبها .

 ون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة من كاتب ش –ابهاء بدم السيدة/ هدل سامي لطفي يوسف  23/6/2019 1410
العمللل بالمعهللد الفنللي التجللارل بالمنصللورة وعودتهللا الللي جهللة عملهللا األصلللية بكليللة 

 . 1/6/2019الحاسباي والمعلوماي اعتباران من 



ن من مكافأة االمتحاباي من السيد/ السيد بجاتي عبد المنعم  23/6/2019 1411 خصم ما يعادل خمسة عشر يوما
ئي ش ون مالية اول بالدرجة االولي بمستشفي الطلبة بمير اشلتراك  فلي صلندو  أخصا –

 . 1/7/2019الرعاية الطبية اعتباران من 

بقل السيد/ رضا محفوظ العجمي  كبير أخصائيين ش ون تعليم بدرجة مدير عام من مركز  23/6/2019 1412
 . 2/6/2019باران من لألغرا  الخاصة للعمل بكلية الهندسة اعت ةاإلبجليزياللغة 

 بيلة رابلب بالدرجلة  أجهلزةفنلي صليابة  –عودة السيد/ احمد محملود محملد احملد خضلر  23/6/2019 1413
 بعد ابتهاء مدة خدمت  العسكرية . 2/6/2019الرابعة للعمل بكلية الصيدلة اعتباران من 

بشلا  اجتملاعي ورحل ي ثاللث  أخصلائي –منح السيدة/ رشا عبد المنعم علي عبد الفتاح  23/6/2019 1414
 100 أو األجلر% ملن 7بالدرجة الثالثة بمركز التعليم المفتوح حافز التميز العلملي بنسلبة 

ن أيهما اكبر اعتباران من   . 28/5/2019شهريا

أخصائي معمل ثالث بالدرجة الثالثلة بكليلة  –محمد علي يوسف  إبراهيممنح السيدة/ سمر  23/6/2019 1415
ن  75 أو األجلر% ملن 7وعية فرع ميت غمر حلافز التميلز العلملي بنسلبة التربية الن شلهريا

 . 28/5/2019أيهما اكبر اعتباران من 

أخصائي تملريض ثلان بالدرجلة الثابيلة بالشل ون  –موافي  إبراهيممنح السيد/ أموره عمر  23/6/2019 1416
ن اعتباران من 200الطبية حافز التميز العلمي بمقدار   . 28/5/2019 جني  شهريا

 األولليبالدرجلة  أولأخصلائي تملريض  – إبراهيممنح السيدة/ كريمة عبد الرحمن محمد  23/6/2019 1417
ن . 200بالش ون الطبية حافز التميز العلمي بمقدار    جني  شهريا

أخصللائي ع قللاي ثقافيللة ثالللث  –مللنح السلليدة/ غللادة حسللام الللدين عبللد الحللليم مصللطفي  23/6/2019 1418
ن أيهملا اكبلر  100 أو األجلر% ملن 7لع قاي الثقافية حلافز التميلز العلملي بنسلبة با شلهريا

 . 30/8/2019اعتباران من 

فنلي تملريض رابلب بمستشلفي الطلبلة  –السيد فلارو  المتلولي موسلي  إيمانعودة السيدة/  23/6/2019 1419
 . 15/6/2019للعمل اعتباران من 

ثلان بمركلز التعلليم  إداريلةأخصلائي شل ون  –ء محملد فتحلي عبلد اللرحيم منح السيدة/ وال 23/6/2019 1420
 . 2/4/2019شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباران من  أرببوضب لمدة  أجازةالمفتوح 

صليدلي  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسليدة/ داليلا هشلام احملد السلعيد المنلاول  23/6/2019 1421
حتلللى  20/5/2019للعملللل باللللداخل لملللدة علللام اعتبلللاران ملللن ثاللللث بمستشلللفي الطلبلللة 

19/5/2020 . 

اجلازة مرضلية مدفوعلة االجلر للسليدة/ فا ملة  23/5/2019حتى  19/5حسام المدة من  23/6/2019 1422
 كاتب ش ون مالية بصفة مؤقتة بالموازبة والحساباي . –مصطفي مصطفي 

فنلي تسلجيل  بلي واحصلاء ثاللث بالشلل ون  –ول لمصلرل ملنح السليد/ وائلل ابلراهيم النبل 23/6/2019 1423
 . 3/6/2019حتى  25/2الطبية اجازة اعتيادية ألداء العمرة ألول مرة اعتباران من 

اجلازة مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسليدة/  30/7/2019حتلى  2/6احتسام الملدة ملن  23/6/2019 1424
 الللث بمكتللب أمللين عللام الجامعللةكاتللب شلل ون ماليللة ث –حنللان زكريللا حسللن عبللد اللطيللف 
 المساعد لش ون التعليم والط م .

معاون خدمة ثان بش ون العاملين بخصم يوم  –مجازاة السيد/ محمود بكر علي عبد الدايم  23/6/2019 1425
 من راتب  .

 بيلب بشلرل ثلان بمستشلفي  –منح السيدة/ دعلاء عبلد الهلادل رز  عبلد الهلادل سللطان  23/6/2019 1426
حتلللى  1/6/2019لطلبلللة اجلللازة خاصلللة بلللدون مرتلللب لمرافقلللة اللللزو  اعتبلللاران ملللن ا
12/5/2020 . 

صيدلي ثالث بالش ون الطبية  –استكمال اجازة الوضب للسيدة/ مارينا شريف عزيز شحات   23/6/2019 1427
 . 12/6/2019حتى  22/5/2019اعتباران من 

مهنلدس ثاللث  –ب للسليد/ السليد عبلد الحلليم سليد احملد الخاصة بدون مرتل األجازةتجديد  23/6/2019 1428
حتلللى  6/6/2019العربيلللة المتحلللدة اعتبلللاران ملللن  باإلملللارايبالشللل ون الهندسلللية للعملللل 

5/6/2020 . 

أجلازة مرضلية للسليد/ محملد محملد محملد السليد  5/7/2019حتلى  8/6اعتماد المدة ملن  23/6/2019 1429
 لبة مب احتسابها أجازة مرضية باجر كامل . بيب أسنان ثان بمستشفي الط –سلطان 

أخصلائي أملن ثاللث بلأمن الجامعلة باالبلذار  –مجازاة السيدة/ سارة حاملد حسلن الملوجي  23/6/2019 1430
 البقطاعها عن العمل بدون اذن .

 بيلب أسلنان  –بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سارة علي احمد العربلي الترخيص  25/6/2019 1431
 % من االجر .65مقابل  10/6/2019ثالث بالدرجة الثالثة لمدة ستة أشهر اعتباران من 

 –منح مكافأة المساهمة في بفقاي اعداد رسالة الماجستير للسيد/ محمد احمد عو  احمد  25/6/2019 1432
 جني  ال غير  450أخصائي بشا  رياضي ثالث بالدرجة الثالثة برعاية الشبام وقدرها 

فنللي صلليابة اجهللزة  بيللة ثللان  –تجديللد بللدم السلليد/ ربيللب عربللان عبللد المحسللن عربللان  25/6/2019 1433
بالدرجللة الثابيللة بالشلل ون الطبيللة للعمللل بمديريللة الشلل ون الصللحية بالدقهليللة للعللام الثالللث 

 . 4/4/2019اعتباران من 

ث بالدرجة الخامسة بدار الطباعة  باع ثال -ابهاء خدمة السيد/ ه ل احمد ابراهيم ابوليدة 25/6/2019 1434
 . 16/6/2019بالوفاة اعتباران م 



اسللتمرار التللرخيص بالقيللام بالعمللل  جللزء مللن الوقللت للسلليدة/ شلليماء محمللود احمللد عبللد  26/6/2019 1435
اعتبللاران مللن صلليدلي ثللان بالدرجللة الثابيللة بمستشللفي الطلبللة لمللدة سللتة أشللهر  –الفضلليل 

  . األجرمن  655مقابل  1/7/2019

للعمل بمستشفي الطلبة كطبيب بشلرل  –عودة الطبيب/ أحمد عادل توفي  محمود الشيمي  26/6/2019 1436
بالعملل بمستشلفياي  إعارتل بعلد ابتهلاء ملدة  1/6/2019ثالث بالدرجة الثالثة اعتبلاران ملن 

 الجامعة .

ريض رابلب بالدرجلة الرابعلة فنلي تمل –تعديل تكليف السيدة/ مي إيهام عبد الوهام الباز  26/6/2019 1437
بالدرجة الرابعة من مستشفي جامعة جنوم الوادل بقنا للعمل بكلية  لب االسلنان اعتبلاران 

 . 28/4/2019من 

فيملا يتضلمن  ملن  6/11/2013بتاريخ  2579من قرار الجامعة رقم  6تصويب البند رقم  26/6/2019 1438
تغذيلة ثاللث بالدرجلة الثالثلة ليصلبح  ترقية السيد/ مصطفي السعيد علي أبو العطلا مشلرف

 مشرف زراعي ثالث بذاي الدرجة .

معلاون خدملة ثلان بالدرجلة الخامسلة  – إبراهيممنح السيد/ هابي عبد الرحيم عبد الرحمن  26/6/2019 1439
ن  25أو  األجللر% ملن 7بكليلة التربيلة حلافز التميللز العلملي بنسلبة  اكبللر  أيهملاجنيل  شلهريا

 . 28/5/2019اعتباران من 

 –محمللد  رمللان  إبللراهيمالخاصللة بللدون مرتللب للسلليد/ وليللد محمللد  األجللازةتغييلر صللفة  26/6/2019 1440
مهنلدس اتصلاالي والكتروبيللاي كهربيلة ثالللث بمركلز تقنيلة االتصللاالي والمعلوملاي مللن 

 . 25/3/2020حتى  1/6/2019العمل بالسعودية اعتباران من  إليالعمل بالداخل 

مهندس ابتا  زراعي ثاللث بالدرجلة  –ابهاء خدمة السيد/ الحسن فتحي عبد الرؤف احمد  27/6/2019 1441
الثالثة بالمدن الجامعية باالستقالة بناء علي  لب  وذلظ لتعيين  بوظيفة معيد بجامعة االزهر 

. 

الثالثلة  بيب بشرل ثالث بالدرجة  –ابهاء خدمة السيد/ أحمد عادل توفي  محمود الشيمي  27/6/2019 1442
بمستشفي الطلبة باالستقالة بناء علي  لبل  اعتبلاران ملن تلاريخ اخل ء  رفل  وذللظ لتعيينل  

 معيد باقسام كلية الطب االكلينيكية .

أخصائي ش ون ادارية ثان للقيام بعمل  –تجديد بدم السيد/ محمد عبد الحميد السيد سليمان  27/6/2019 1443
ون خدمللة المجتمللب وتنميلللة البي للة اعتبللاران ملللن مللدير مكتللب بائلللب رئلليس الجامعللة لشللل 

 ولحين االع ن عن ذاي الوظيفة . 23/3/2019

أخصلائي شل ون علاملين ثلان بالدرجلة  –الوفلا عبلد الغنلي  أبلوتجديد بدم السليد/ علا ف  27/6/2019 1444
عللام الجامعللة اعتبللاران مللن  أمللينالمكتللب الفنللي بمكتللب  إدارةالثابيللة للقيللام بعمللل مللدير 

 عن ذاي الوظيفة . اإلع نلحين  17/6/2019

كبيلر أخصلائيين شل ون ماليلة بدرجلة  –تجديد قيام السيد/ محمد علي عبلد السل م عبلد    27/6/2019 1445
 24/6/2019المشترياي والمخازن بكلية الهندسة اعتباران من  إدارةمدير عام بعمل  مدير 

 عن ذاي الوظيفة . اإلع نلحين 

 إبتللا أخصللائي شل ون  لل م ثاللث بمركللز  –ملنح السلليدة/ شليماء فكللرل متلولي سللليمان  27/6/2019 1446
شهور للمرة الثابية باجر كاملل اعتبلاران ملن  أرببوضب لمدة  أجازةالمقرراي االلكتروبية 

29/4/2019 . 

يد/ مرضلية اسلتثنائية بلاجر كاملل للسل أجلازة 15/6/2019حتلى  15/5احتسام المدة من  27/6/2019 1447
أخصلائي حاسلباي الكتروبيلة ثاللث بمركلز ابتلا   –محمد عثمان الشبراول الصلياد سلالم 

 المقرراي االلكتروبية .

اجازة مرضلية للسليدة/ رضلا السليد عبلد النبلي  15/6/2019حتى  25/5اعتماد المدة من  27/6/2019 1448
 ية باجر كامل .معاون خدمة ممتاز بمستشفي الطلبة مب احتسابها اجازة مرض –اللموبي 

فني تمريض وصلحة عاملة رابلب  –تجديد بدم السيدة/ ساره حسن عثمان محمد الصفائي  27/6/2019 1449
بالدرجة الرابعة بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الش ون الصحية بالدقهلية لمدة ستة أشلهر 

 . 31/8/2019حتى  1/3اعتباران من  األولتكملة للعام 

فنلي تسلجيل  بلي واحصلاء ثاللث بالدرجلة  –يد بدم السيد/ ياسر محمد رضا محمود تجد 27/6/2019 1450
الثالثلة بمستشلفي الطلبلة للعملل بمديريلة الشلل ون الصلحية بالدقهليلة لملدة علام اعتبلاران مللن 

3/6/2019 . 

أخصائي بشا  اجتماعي ثلان بالدرجلة الثابيلة ملن  –بقل السيد/ توفي  محمد حلمي عطوة  27/6/2019 1451
 . 9/6/2019كلية الحقو  للعمل بكلية الزراعة اعتباران من 

كبير أخصائيين معمل بدرجلة ملدير علام بعملل  –تجديد قيام السيدة/ عبير صالح الطوخي  27/6/2019 1452
ولحللين االعلل ن عللن ذاي  27/6/2016مللدير ادارة المعامللل بكليللة الهندسللة اعتبللاران مللن 

 الوظيفة .

 


