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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

محام بالشئون القانونية للعمل بالشئون  –تجديد إلحاق السيد/ أسامة محمد محمد عثمان  1/8/2019 1751
مدير ادارة التظلمات  –القانونية بكلية التجارة تحت إشراف أ/ إسماعيل ذكي المحامي 

 . 22/7/2019ة عام أخر اعتباراً من والشكاوي لمد

ندب السيدة/ آية عبد الباسط محمد جاد  أخصائي معمل ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الزراعة  1/8/2019 1752
 . 21/7/2019للعمل بجامعة دمياط لمدة عام أول اعتباراً من 

اضي ثالث بالدرجة الثالثة من أخصائي نشاط ري –نقل السيدة/ أميرة محسن إبراهيم محمد  1/8/2019 1753
 . 28/7/2019رعاية الشباب للعمل بالوافدين اعتباراً من 

معاون  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ لمياء السعيد عامر حسن الزقرد  األجازةتجديد  1/8/2019 1754
 1/7بالحرم الجامعي لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من  اإلداريةخدمة بالشئون 

 . 30/9/2019ى حت

أخصائي حاسبات  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هبة هللا محمود الشبراوي  األجازةتجديد  1/8/2019 1755
الكترونية ثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 . 16/7/2020حتى  17/7/2019

أخصائي  –مرتب للسيد/ أيمن السيد عبده الاله الشربيني  الخاصة بدون األجازةتجديد  1/8/2019 1756
شئون طالب ثالث بشئون التعليم والطالب للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

 . 14/9/2020حتى  5/9/2019

مهندس  –ايناس محمود السيد السيد عودة  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  1/8/2019 1757
رونيات كهربية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات لرعاية الطفل اتصاالت والكت

 . 20/7/2020حتى  21/7/2019لمدة عام اعتباراً من 

طبيب  –داليا محمود علي عبد الحميد البياع  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  1/8/2019 1758
حتى  10/5/2019تباراً من بشري ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اع

9/5/2020 . 

طبيب  –سالي محمد أسامة محمد خميس  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  1/8/2019 1759
أسنان أول بالشئون الطبية لمرافقة الزوج بمونتريال بكندا لمدة عام اعتباراً من 

 . 30/6/2020حتى  1/7/2019

كبير  –صة بدون مرتب للسيدة/ فايدة كامل صادق عبد الرحمن الخا األجازةتجديد  1/8/2019 1760
بدرجة مدير عام بالشئون الوظيفية لمرافقة الزوج بالسعودية  إداريةأخصائيين شئون 

  18/6/2020حتى  30/6/2019اعتباراً من 

يب طب –نانيس احمد محمد المرسي سلطان تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  1/8/2019 1761

اعتباراً من بشري ثان بالشئون الطبية لمرافقة الزوج باالمارات المتحدة لمدة عام 

 . 31/7/2020حتى  1/8/2019

مهندس  –هدير هشام محمود محمد أحمد علي تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  1/8/2019 1762
 . 28/6/2020حتى  29/6/2019ثالث بالمكتبات لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي  –ماريان عبد النور جرجس مجلي  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 1/8/2019 1763
حتى  1/7/2019شئون طالب ثان بالوافدين لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

30/9/2019 . 

مهندس ثالث  –مي ابراهيم المحمدي محمد سا /األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد 1/8/2019 1764
 30/6/2020حتى  1/7/2019بالشئون الهندسية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

سائق ثان  –ناجي محمد الذكري حرفوش  /تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1765
 30/6/2020حتى  1/7/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

طبيب بشري  –أحمد عبد المعطي محمد علي  /تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1766
حتى  26/8/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

25/8/2020 . 

طبيب  –اهيم الدسوقي نهي الحسيني ابرة/ تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1767
حتى  1/9/2019بشري ثان بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

31/8/2020 . 



أخصائي شئون  –أحمد عبد هللا عبد هللا محمد  /تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1768
ة عمان لمدة عام اعتباراً من ادارية ثان بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعمل بسلطن

 . 31/8/2020حتى  1/9/2019

طبيب  –احمد صالح الدين ابراهيم معوض  /تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1769
حتى  1/9/2019بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

31/8/2020 . 

طبيب  –محمد طلعت عبد اللطيف هارون  /الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد األجازة 1/8/2019 1770
حتى  1/7/2019بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل بسلطنة عمان لمدة عام اعتباراً من 

30/6/2020 . 

فني صيانة اجهزة  –عمرو سامي معوض  /تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1771
حتى  20/7/2019ة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من طبية ثالث بمستشفي الطلب

19/7/2020 . 

طبيب بشري  –ة/ منة هللا احمد احمد عبد المجيد تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/8/2019 1772
حتى  1/7/2019ثالث بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

30/9/2020 . 

سائق ممتاز بالشئون الهندسية أجازة اعتيادية  –منح السيد/ محمد رشاد ابراهيم مشالي  1/8/2019 1773
 . 4/9/2019حتى  15/8يوم للسفر لدولة كوريا للسياحة اعتباراً من  21لمدة 

أخصائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ عبد الغفار محمد الهادي السيد  1/8/2019 1774
نية ثان بمكتب المتابعة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من حاسبات الكترو

 . 24/8/2020حتى  25/8/2019

أخصائي أمن ثالث أجازة خاصة بدون مرتب  –منح السيد/ أحمد محمود أحمد عبد العال  1/8/2019 1775
 . 30/6/2020حتى  1/7/2019للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح ثان بشئون العاملين  –منح السيد/ أمي شعبان ابراهيم ضيف  1/8/2019 1776
حتى  1/8/2019اجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

31/7/2020 . 

اجازة مرضية للسيدة/ سكينة حسن عبد ربه  25/7/2019حتى  21/7اعتماد المدة من  1/8/2019 1777
كاتب شئون إدارية ثالث بالمشروعات البيئية مع احتسابها اجازة مرضية باجر  – جميل

 كامل .

أجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/ إيمان  2/8/2019حتى  3/7احتساب المدة من 1/8/2019 1778
 أخصائي شئون مالية ثان بالموازنة والحسابات . –حسين برهام العراقي نور 

اجازة مرضية استثنائية بأجر كامل  25/7/2019حتى  9/6/2019احتساب المدة من  1/8/2019 1779
 مشرف أمن رابع بأمن الجامعة . –للسيد/ جالل سمير عبده أحمد صابر 

تغيير صفة االجازة الخاصة بدون مرتب من بحث عن عمل بالخارج للسيدة/ بسمة محمد  1/8/2019 1780
مستشفي الطلبة الي اجازة خاصة بدون مرتب للعمل طبيب أسنان ب –ابراهيم البشالوي 

 . 4/9/2019حتى  2/12/2018بدولة الكويت اعتباراً من 

اجازة مرضية للسيدة/ شيرين خيري عبد  27/7/2019حتى  14/7اعتماد المدة من  4/8/2019 1781
ع أخصائي نشر ثان بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار م –الغفار أبو علي 

 احتسابها أجازة مرضية باجر كامل .

 استثنائية بأجر كامل للسيد/ بالل مرضية أجازة 31/8/2019حتى  7/7احتساب المدة من  4/8/2019 1782
 ثان بالشئون القانونية . إداريةأخصائي شئون  –محمد احمد محمد عبد الرحمن 

أخصائي  –د أحمد محمد علي فودة المال تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ جها 4/8/2019 1783
لمدة عام اعتباراً من  األسرةحاسبات الكترونية ثالث بمركز الحساب العلمي لرعاية 

 . 9/7/2020حتى  10/7/2019

مرضية استثنائية بأجر كامل للسيد/  أجازة 25/7/2019حتى  23/6احتساب المدة من  4/8/2019 1784
 ثالث بالمكتبات . إداريةشئون  أخصائي –محمد سعد احمد المرسي 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 7/8/2019حتى  9/7احتساب المدة من  4/8/2019 1785
معاون خدمة ممتاز بدار الضيافة والمؤتمرات  –صبري السيد مصطفي احمد خضري 

 بالجامعة .

أخصائي شئون ادارية  –د العظيم محمود تعديل الحالة االجتماعية للسيد/ أحمد محمد عب 5/8/2019 1786
ثان بالدرجة الثانية بالمشتريات والمخازن من مطلق ويعول الي متزوج ويعول واحد 

 . 1/5/2019وصرف عالوة زواج اعتباراً من 

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة اجازة  –منح السيدة/ شيماء عبد الحافظ عبد الحليم  5/8/2019 1787
حتى  25/7/2019ب للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من خاصة بدون مرت

24/7/2020 . 



كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب  –المجد  أبوتجديد قيام السيد/ أشرف محمد السعيد  5/8/2019 1788
شئون التسجيل والخريجين بكلية التجارة اعتباراً من  إدارةبدرجة مدير عام بعمل مدير 

 . لمدة عام 21/8/2019

مشرف زراعي ثالث بالدرجة  –نقل السيد/ أشرف عبد المقصود عبد المقصود قدوس  5/8/2019 1789
 . 18/7/2019الثالثة من الشئون االدارية وعودته للعمل بكلية الطب اعتباراً من 

 فني تمريض وصحة عامة –انهاء خدمة السيدة/ ماجدة ابو العباس عبد الغني عبد الغني  5/8/2019 1790
 ثان بالدرجة الثانية بمركز امراض الكلي والمسالك البولية باالستقالة بناء علي طلبها

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –تجديد ندب السيدة/ عزيزة سعد علي ابو العنين  5/8/2019 1791
 . 1/8/2019بمستشفيات جامعة المنصورة للعمل بكلية الطب للعام الثالث اعتباراً من 

 –الترخيص بالقيام بالعمل جزء ممن الوقت للسيد/ أسامة فضل السيد داود  أيامتعديل  5/8/2019 1792
حتى  1/7أخصائي رعاية عاملين ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

 . األجر% من 65مقابل  6/8/2019

كبير  –يني محمد الفايشة % من الراتب األساسي للسيدة/ بشري الحس3إيقاف خصم  5/8/2019 1793
أخصائيين شئون إدارية بدرجة مدير عام بصندوق الرعاية الطبية نظير انسحاب ابنتها 

 من الصندوق .

كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير  –فهمي عبد الواحد  إبراهيمالسيدة/ نها  إحالة 5/8/2019 1794
 بناء علي طلبها  . 1/9/2019عام بخدمة المواطنين للمعاش المبكر اعتباراً من 

كبير أخصائيين شئون خدمات اجتماعية  –مصطفي محمد سالم  إيناسالسيدة/  إحالة 5/8/2019 1795
بدرجة مدير عام بكلية التربية الرياضية للمعاش المبكر بناء علي طلبها اعتباراً من 

1/8/2019 . 

قسم  اإلداريةرابع بالدرجة الرابعة بالشئون فني ديكور  –نقل السيد/ حسين محمد حسين  5/8/2019 1796
 , 25/7/2019الصيانة للعمل بالحرم الجامعي اعتباراً من 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية بمستشفي  –ندب الطبيب/ شاهر محمد محمد عثمان  5/8/2019 1797
ر الطلبة للتدريب بمركز طب وجراحة العيون لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدو

 القرار .

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة للتدريب  –ندب الطبيب/ مصطفي صالح نصر ابراهيم  6/8/2019 1798
 بمركز الكلي والمسالك البولية لمدة عام .

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة للتدريب  –ندب الطبيب/ محمد عبد العظيم ابو زيد  6/8/2019 1799
 البولية لمدة عام . بمركز أمراض الكلي والمسالك

كاتب شئون مالية اول بالدرجة االولي  –انسحاب السيد/ يس محمد محمد ابو وردة  6/8/2019 1800
 بالموازنة والحسابات من مشروع عالج العاملين واسرهم .

كبير كتاب بدرجة مدير عام بالموازنة  –انسحاب السيدة/ نجاة عبد القادر مصطفي زوال  6/8/2019 1801
 . وأسرهملحسابات من مشروع عالج العاملين وا

طبيب بشري ثان  –رزق عبد النبي  إسالم تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 6/8/2019 1802
 . 9/7/2020حتى  10/7/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةبمستشفي الطلبة لرعاية 

المرسي شوشة مدرس لغة ومادة  إبراهيمأمل  /ةتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 6/8/2019 1803
بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من  أول

 .  30/9/2020حتى  1/10/2019

احمد متولي مصطفي محمد أخصائي نشاط  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 6/8/2019 1804
حتى  20/8/2019للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من رياضي ثان بنادي النيل 

19/8/2020 . 

أخصائي شئون مالية  –هشم محمد فهمي جالل  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 6/8/2019 1805
العربية المتحدة لمدة عام اعتباراً من  اإلماراتثالث بالمشتريات والمخازن للعمل بدولة 

 . 22/5/2020حتى  23/5/2019

فني ورشة ثالث بالشئون االدارية للعمل  –رزق ابو شوشة  إسالمعودة السيد/ رزق  6/8/2019 1806
 . 1/8/2019اعتباراً من 

أخصائي شئون عالقات ثقافية ثالث  –عودة السيدة/ ريم ابراهيم عبد الهادي السيد  6/8/2019 1807
 . 1/8/2019بالعالقات الثقافية للعمل اعتباراً من 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  9/7/2019حتى  10/6احتساب المدة من  6/8/2019 1808
 فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة . –رانيا ابراهيم ابراهيم علي الشوربجي 

بدرجة مدير عام  إحصاء أخصائيينكبير  –منح السيد/ محمد محمد محفوظ جاد هللا  6/8/2019 1809
ً بمركز تق  ألداء فريضة الحج باجر نية االتصاالت والمعلومات اجازة لمدة ثالثين يوما

  . 22/8/2019حتى  24/7كامل ألول مرة اعتباراً من 

اجازة مرضية للسيدة/ ماجدة محمد محمود  31/7/2019حتى  21/7اعتماد المدة من  6/8/2019 1810
املين مع احتسابها اجازة مرضية أخصائي شئون ادارية ثان بالشئون الوظيفية للع –غالي 



 باجر كامل .

اجازة خاصة  –مشرف امن رابع بامن الجامعة  –منح السيد/ جمال عادل السيد الصعيدي  6/8/2019 1811
 31/10/2019حتى  1/8بدون مرتب لرعاية االسرة لمدة ثالثة اشهر اعتباراً من 

سائق ثان بالشئون الهندسية باالنذار لتركه  –مجازاة السيد/ محمود فوزي بهرام محمد  6/8/2019 1812
 محل خدمته وغادر مكان العمل بدون اذن .

فني صيانة وتشغيل ثالث بالتوجيه المالي  –مجازاة السيدة/ ايمان السيد عبد الوهاب صيام  6/8/2019 1813
 واالداري باالنذار لتغيبه عن العمل بدون اذن .

أخصائي نشاط رياضي ثالث بنادي النيل  –د حمادة محمد صالح عطية مجازاة السيد/ محم 7/8/2019 1814
 بخصم يوم من راتبه بان انقطع عن العمل بدون اذن .

مدرس  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ داليا محمد محمد محمود رمضان  7/8/2019 1815
دولة الكويت لمدة عام لغة ومادة اول بمركز اللغة االنجليزية للغاراض الخاصة للعمل ب

 . 23/8/2020حتى  24/8/2019اعتباراً من 

كبير اخصائيين شئون ادارية بدرجة  –تجديد قيام السيدة/ السيدة المرسي مصطفي العزبي  7/8/2019 1816
مدير عام بعمل مدير ادارة التامين والمعاشات بشئون العاملين لمدة عام اعتباراً من 

 ن عن ذات الوظيفة .او لحين االعال 11/8/2018

مهندس ثان بالدرجة الثانية بالمدن  –ندب السيد/ مصطفي محمد محمد عبد الفتاح  7/8/2019 1817
 14/7/2019اعتباراً من  أولالجامعية للعمل بمستشفيات جامعة المنصورة لمدة عام 

ثالث بالدرجة الثالثة  داريةإأخصائي شئون  – إبراهيم اإلمامنقل السيدة/ الهام حامد احمد  7/8/2019 1818
ً  أمينبمكتب  بشئون العاملين للعمل  . 30/7/2019من  عام الجامعة اعتبارا

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة الثانية  –حمدين لبيب محمود  أملخدمة السيدة/  إنهاء 7/8/2019 1819
 . 27/3/2019بالمدن الجامعية بالوفاة اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة الثالثة من كلية  –السيدة/ أسماء أبو زيد محمد  نقل 7/8/2019 1820
 . 31/7/2019اآلداب للعمل بالتنظيم واالدارة اعتباراً من 

أخصائي خدمة اجتماعية ثان بالدرجة  –الغاء ندب السيدة/ هدير هشام سيد أبو العنين  7/8/2019 1821
وعودتها لجهة عملها االصليه بمركز أمراض الكلي  الثانية من العمل باالدارة العامة

 . 1/8/2019والمسالك البولية اعتباراً من 

طبيب  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ مصطفي محمد صالح عفيفي  7/8/2019 1822
مقابل نسبة  8/7/2019بشري ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 % من االجر .65

طبيب  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ إبراهيم سعد إبراهيم المسيري  7/8/2019 1823
% من 65مقابل  7/7/2019بشري ثالث بالدرجة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 . األجر

فني تمريض ثالث  –السيد مأمون الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سميرة  7/8/2019 1824
 .  األجر% من 65مقابل  1/8/2019بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

فني سباكة صحية رابع بالدرجة الرابعة من  –الصياد  إبراهيمندب السيد/ أحمد حامد  7/8/2019 1825
يئة للعمل بكلية الهندسة لمدة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية الب

 . 21/7/2019عام اعتباراً من 

فهمي كبير أخصائيين  إبراهيمنها إلغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/  7/8/2019 1826
شئون مالية بدرجة مدير عام بمكتب خدمة المواطنين وعودتها للعمل اعتباراً من 

1/8/2019 . 

كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة من مكتب  –السيدة/ جيهان عبد العظيم ابو خضره نقل  7/8/2019 1827
 . 29/7/2019االتصال العسكري للعمل بالسالمة والصحة المهنية اعتباراً من 

معمل ثالث بالدرجة الثالثة  أخصائي – إبراهيمفاروق  إبراهيمخدمة السيدة/ نورا  إنهاء 8/8/2019 1828
لتعيينها بوظيفة معيد بقسم  5/8/2019ستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من بكلية الطب باال

 النبات بكلية العلوم بالقاهرة .

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة من فندق  –نقل السيد/ إبراهيم علي محمد وهدان  15/8/2019 1829
 . 4/8/2019الجامعة للعمل بشئون العاملين قسم التسويات اعتباراً من 

أخصائي شئون مالية اول بالدرجة  –تجديد ندب السيد/ محمد عرفات الشربيني الشهاوي  15/8/2019 1830
 . 19/7/2019بكلية الطب لمدة عام ثان اعتباراً من  األولي

أخصائي شئون أفراد ثلث بالدرجة الثالثة بكلية  –تجديد ندب السيدة/ نورهان سعد يحي  15/8/2019 1831
 . 17/9/2019بورسعيد للعمل بكلية اآلداب لمدة عام ثالث اعتباراً من  اآلداب جامعة

للسيد/ سمير محمد علي  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 1,5خصم  إيقاف 15/8/2019 1832
فني ورشه ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون الهندسية نظير انسحاب الوالدين من مشروع  –

 . وأسرهمعالج العاملين 



مهندس ثالث بالدرجة الثالثة بشئون خدمة المجتمع  –نقل السيدة/ سميرة سعد محمد عزت  15/8/2019 1833
 . 31/7/2019وتنمية البيئة ااعمل بالشئون الهندسية اعتباراً من 

 اعادة تمويل وظيفة فني صيانة اجهزة طبية ثان بالدرجة الثانية لنقل السيدة/ هبة عماد عبد 15/8/2019 1834
جامعة المنصورة بموازنة مديرية الشئون الصحية  عليها من موازنة –الفتاح عبد العال 

 . 1/8/2019بالدقهلية اعتباراً من 

امين مخزن رابع  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ ربيع عبد العزيز احمد عبد العزيز  15/8/2019 1835
 . 4/1/2017وإرجاع اقدميته الي 

كاتب نسخ وطباعة رابع  –مدة الخدمة العسكرية للسيد/ السيد محمد يوسف الشحات  ضم 15/8/2019 1836
 . 14/6/2017يوم وارجاع اقدميته الي 17شهور و4مدة وقدرها سنة  و

كاتب شئون  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ محمد زيدان محمد حسن الشوربجي  15/8/2019 1837
 خدمة رابع .

أخصائي  –هالة عبد الحليم محمد القلشي  االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/تجديد  15/8/2019 1838
لمدة عام اعتباراً من  األسرةشئون اداريه ثان بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرعاية 

 . 26/7/2020حتى  27/7/2019

مدرس لغة  –مادة ح إبراهيم إبراهيمطارق  /االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد تجديد 15/8/2019 1839
العربية المتحدة  باإلماراتومادة ثالث بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة للعمل 

 . 17/8/2020حتى  18/8/2019لمدة عام اعتباراً من 

محام بالشئون  –محمد السعيد عبد النبي محمد  /الخاصة بدون مرتب للسيد األجازة تجديد 15/8/2019 1840
 .  31/7/2020حتى  1/8/2019بالكويت لمدة عام اعتباراً من القانونية للعمل 

طبيب  –سارة مصطفي شفيق عبد الهادي  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  15/8/2019 1841
حتى  15/7/2019بشري ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

14/1/2020 . 

 –شيماء محمد نصر الدين مسعد هاللي  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  15/8/2019 1842
أخصائي شئون عالقات ثقافية ثان بالعالقات الثقافية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 . 31/7/2020حتى  1/8/2019

طبيب  –سليمان حمد عبد العليم محمد  إيمان الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  15/8/2019 1843
حتى  1/9/2019بشري ثالث بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة عام ونصف اعتباراً من 

28/2/2021 . 

أخصائي  –راندا محمود محمد السباعي عطا  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  15/8/2019 1844
لعمل بالسعودية لمدة شئون تعليم وطالب ثان بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة ل

 . 31/7/2020حتى  1/8/2019عام اعتباراً من 

فني صناعة أسنان  –فودة محمود احمد محمد  /الخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  15/8/2019 1845
حتى  15/9/2019ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

14/9/2020 .  

طبيب بشري ثان  –نهي معوض المكاوي  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةديد تج 15/8/2019 1846
 . 1/10/2020حتى  25/10/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالبحرين اعتباراً من 

أخصائي تمريض ثان بمستشفي الطلبة للعمل  – إسماعيلعودة السيدة/ فاطمة السيد صابر  15/8/2019 1847
 . 1/8/2019اعتباراً من 

الجامعة  أمينثان بمكتب  إداريةأخصائي شئون  –منح السيدة/ هدير احمد احمد احمد  15/8/2019 1848
حتى  1/8/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من  أجازة

31/7/2020 . 

ي الطلبة أخصائي عالج طبيعي ثان بمستشف –عودة السيدة/ نهاد محمد عبد النبي موسي  15/8/2019 1849
 . 1/8/2019للعمل اعتباراً من 

كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام  –منح السيدة/ نيفين عبد المنعم الغريب االلفي  15/8/2019 1850
حتى  1/8بالشئون الطبية اجازة لمدة شهر ألداء فريضة الحج باجر كامل ألول مرة من 

31/8/2019 . 

أخصائي معمل ثان بالشئون الطبية اجازة  –عيد السعيد محمد فؤاد منح السيدة/ نهي الس 15/8/2019 1851
 . 1/8/2019لمدة شهر ألداء فريضة الحج باجر كامل ألول مرة اعتباراً من 

مرضية للسيدة/ نسمة مسعد علي محمود  أجازة 31/8/2019حتى  31/7اعتمد المدة من  15/8/2019 1852
ية ثان بشئون التعليم والطالب مع احتسابها أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيف – إسماعيل

 اجازة مرضية باجر كامل .

أخصائي شئون مالية ثالث بمكتب العالقات  –منح السيدة/ مروة رضا محمد السعيد  15/8/2019 1853
الخارجية بمكتب رئيس الجامعة اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج اعتباراً من 

 . 23/5/2020حتى  1/7/2019



مهندس ثالث بالشئون الهندسية للعمل  –عودة السيدة/ سميرة سعد محمد عزت احمد  15/8/2019 1854
 . 31/7/2019اعتباراً من 

أخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز  –عودة السيدة/ الشيماء محسن عبد الفتاح امين  19/8/2019 1855
 . 31/7/2019تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل اعتباراً من 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  أجازة 22/8/2019حتى  8/8احتساب المدة من  19/8/2019 1856
 فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة . –نورا شوقي زهران الرفاعي شاهين 

طبيب بشري ثان  –هاني محمود نبيه الطير  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  19/8/2019 1857
حتى  1/7/2019ستشفي الطلبة للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من بم

30/6/2020 . 

فني صيانة  –حمزة محمد  إسماعيلصالح  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  19/8/2019 1858
حتى  1/8/2019طبية ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من  أجهزة

31/7/2020 . 

طبيب أسنان ثالث  –شادي احمد عبد اللطيف  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  19/8/2019 1859
 . 1/4/2019بمستشفي الطلبة لمدة عام ثان اعتباراً من 

فني مراقبة  –صبري شعبان االمام الصعيدي  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  19/8/2019 1860
حتى  14/7/2019بمستشفي الطلبة للعمل بايطاليا لمدة عام اعتباراً من صحية ثالث 

13/7/2020 . 

محو الجزاءات التالية والواقعة علي السادة العاملين بادارة الجامعة نظراً النقضاء المدة  19/8/2019 1861
 فرد . 14القانونية وعددهم 

فني سباكة ثالث بفندق الجامعة للعمل  –ز عودة السيد/ أحمد سعد مصطفي عبد العزي 19/8/2019 1862
 . 1/8/2019اعتباراً من 

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيدة/ مني محمود أحمد احمد مطر  19/8/2019 1863
 باالنذار لتغيبها عن العمل بدون اذن .

وتشغيل ثالث بالتوجيه المالي  فني صيانة –مجازاة السيدة/ ايمان السيد عبد الوهاب صيام  19/8/2019 1864
 واالداري بخصم يوم من راتبها النقطاعها عن العمل بدون اذن .

كبير أخصائيين شئون ادارية بدرجة مدير  –تجديد قيام السيد/ عادل صبري هالل ابراهيم  19/8/2019 1865
 . 10/8/2019عام بعمل مدير ادارة التوجيه المالي واالداري لمدة عام اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بكلية  –منح السيد/ أحمد نفاذ احمد الدسوقي شتات  19/8/2019 1866
ً  جنيه 25% او 7التميز العلمي بنسبة السياحة والفنادق حافز  ايهما اكبر اعتباراً من  شهريا

31/7/2019 . 

فني تمريض وصحة عامة رابع  -يتجديد ندب السيدة/ سارة حسن عثمان محمد الصفان 19/8/2019 1867
 بالدرجة الرابعة بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية .

أخصائي شئون عالقات ثقافية ثان بالدرجة  –نقل السيدة/ رضوي محمد السعيد ابو العال  19/8/2019 1868
 . 30/7/2019الثانية التخصصية للعمل بكلية اآلداب اعتباراص من 

أخصائي نشاط رياضي ثان بالدرجة الثانية  –السيد/ عطية السعيد القصبي غزي  إحالة 19/8/2019 1869
 . 1/8/2019برعاية الشباب للمعاش المبكر بناء علي طلبها اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة بكلية  –خدمة السيد/ احمد مسعد صادق جادو  إنهاء 19/8/2019 1870
 . 25/5/2019تباراً من الطب اع

 إدارةأخصائي فنون ثالث بالدرجة الثالثة من  –المعاطي  أبونقل السيدة/ مي جمال محمود  19/8/2019 1871
 . 1/8/2019االتصاالت والمؤتمرات للعمل بكلية التربية النوعية اعتباراً من 

 –العدل المرسي  إبراهيمحمدي  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ إلغاء 19/8/2019 1872
بمستشفي الطلبة وعودته للعمل كل الوقت  األوليبالدرجة  أولأخصائي عالقات ثقافية 

 . 1/8/2019اعتباراً من 

سارة علي احمد غازي العربي  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ إلغاء 19/8/2019 1873
تشفي الطلبة وعودتها الي العمل كل الوقت اعتباراً طبيب أسنان ثالث بالدرجة الثالثة بمس

 . 1/8/2019من 

كاتب شئون مالية اول بالدرجة االولي من كلية  –نقل السيدة/ فاطمة علي عبد المنعم علي  19/8/2019 1874
 . 1/8/2019اآلداب للعمل بالسالمة والصحة المهنية اعتباراً من 

كاتب شئون ادارية رابع بالدرجة  –دل احمد محمد ابراهيم احمد انهاء خدمة السيد/ عا 19/8/2019 1875
 . 1/8/2019الرابعة بكلية الهندسة بالوفاة اعتباراً من 

طبيب بشري ثان بالشئون الطبية  –منح السيد/ محمد ثروت محمد عبد المنعم ابراهيم  19/8/2019 1876
حتى  1/8تباراً من لمدة شهر ألداء فريضة الحج باجر كامل ألول مرة اع أجازة

31/8/2019 . 

اجازة مرضية للسيدة/ أمل اسماعل السيد عامر  5/8/2019حتى  28/7اعتماد المدة من  19/8/2019 1877



 أخصائي نشاط رياضي ثان بنادي النيل مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل  –

من كية ثالث بالدرجة الثالثة مشرف أمن  –نقل السيد/ جمعة ابراهيم عثمان عثمان  19/8/2019 1878
 . 1/8/2019فندق الجامعة اعتباراً من السياحة والفنادق للعمل ب

أخصائي عالقات ثقافية ثالث بالدرجة الثالثة  –خدمة السيد/ محمد صابر محمد احمد  إنهاء 21/8/2019 1879
ينه معيد بقسم لتعي 19/8/2019بالعالقات الثقافية باالستقالة بناء علي طلبه اعتباراً من 

 . األزهربكلية اللغات والترجمة جامعة  اإلسالميةالدراسات 

أخصائي شئون عاملين ثان بالدرجة الثانية  – إبراهيمندب السيدة/ لمياء عبد الهادي محمد  21/8/2019 1880
 . 6/8/2019اعتباراً من  أولبمركز طب وجراحة العيون للعمل بكلية اآلداب لمدة عام 

معاون خدمة بصفة مؤقتة بالشئون الطبية  –تعيين السيد/ عماد الشحات فرحات محمد  21/8/2019 1881
 . 31/7/2019اعتباراً من 

بكلية  األوليبالدرجة  أولأخصائي نشاط رياضي  –السيدة/ عزة علي علي عبد هللا  إحالة 21/8/2019 1882
 . 11/7/2019التمريض للمعاش المبكر بناء علي طلبها اعتباراً من 

 األوليبالدرجة  أول إداريةأخصائي شئون  –تجديد ندب السيد/ عيسي علي محمد جاد  21/8/2019 1883
 . 1/8/2019ثالث اعتباراً من  لمدة عام  واإلدارةللعمل بالتنظيم  األطفالبمستشفي 

المنصورة  من مستشفيات جامعة –تعديل تكليف السيدة/ ضحي محمد احمد السيد إمام  21/8/2019 1884
 . 1/7/2019للعمل بمستشفي الطلبة بوظيفة صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة اعتباراً من 

من مستشفيات جامعة طنطا للعمل  –تعديل تكليف السيدة/ منة هللا يحي السعيد بسيوني  21/8/2019 1885
 1/7/2019لدرجة الثالثة اعتباراً من ابمستشفي الطلبة بوظيفة صيدلي ثالث ب

أخصائي تمريض ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  –منح السيدة/ بسمة ماهر راغب محمد ماهر  21/8/2019 1886
اكبر اعتباراً من  أيهماجنيه شهرياً  100 أو% 7التمريض حافز التميز العلمي بنسبة 

31/7/2019 . 

عام المالي ى لين بتعديل موازنة جامعة المنصورة قسم التعليم أجور وتعويضات العام 21/8/2019 1887
مع صرف رواتب جميع  2018/2019للموازنة العامة للدولة لسنة  2019/2020

 . 1/7/2019العاملين اعتباراً من 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  19/9/2019حتى  21/7احتساب المدة من  21/8/2019 1888
 النيل . فني حياكة ثالث بنادي –نجالء فتحي عبد العزيز غانم 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  20/9/2019حتى  21/7احتساب المدة من  21/8/2019 1889
 أخصائي شئون مالية ثالث بالموازنة والحسابات . –علياء سعد عبد الفتاح محمد 

للسيد/ اجازة مرضية استثنائية باجر كامل  14/8/2019حتى  16/6احتساب المدة من  21/8/2019 1890
 معاون خدمة بالشئون االدارية . –الحسانين عبد المجيد العراقي 

أجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  30/8/2019حتى  2/7احتساب المدة من  21/8/2019 1891
 أخصائي شئون ادارية ثالث بمركز الحساب العلمي . –شيماء نبيل عبد الحي حسنين 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  30/9/2019حتى  31/7مدة من احتساب ال 21/8/2019 1892
كاتب شئون مالية ثالث بمكتب أمين الجامعة المساعد  –حنان زكريا حسن عبد اللطيف 

 لشئون التعليم والطالب.

بدرجة  كبير أخصائيين شئون تعليم –تجديد قيام السيدة/ مني عبد العزيز علي عبد العزيز  21/8/2019 1893
مدير عام بعمل مدير ادارة شئون الدراسة واالمتحانات بكلية الصيدلة لمدة عام اعتباراً 

 . 3/8/2019من 

من مديرية الشئون الصحية بأسيوط  –تعديل تكليف السيدة/ صفات السيد شلبي السيد  22/8/2019 1894
 ً  . 1/7/2019 من للعمل بمستشفي الطلبة بوظيفة صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة اعتبارا

من  األوليبالدرجة  أول إداريةكاتب شئون  –السيد/ محمد النوبي عبد ربه  إلحاق إنهاء 22/8/2019 1895
برعاية الشباب اعتباراً من  األصليالقرية االوليمبية وعودته للعمل بمقر عمله 

25/7/2019  

أخصائي عالقات عامة ثالث بالدرجة  –الشحات السيد  إبراهيممنح السيد/ أحمد محمد  22/8/2019 1896
اكبر  أيهماشهرياً  100 أو% 7حافز التميز العلمي بنسبة  اإلعالمية بالمركز ثالثال

 . 31/7/2019اعتباراً من 

أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية بكلية  –منح السيدة/ والء عاطف محمد شرف  22/8/2019 1897
شهرياً أيهما اكبر اعتباراً من  100% أو 7التمريض حافز التميز العلمي بنسبة 

 لحصولها علي الماجستير . 31/7/2019

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية حافز التميز  –منح السيد/ شاهر محمد محمد عثمان  22/8/2019 1898
 لحصوله علي الماجستير . 31/7/2019شهرياً اعتباراً من  100العلمي بنسبة 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية حافز التميز  –لسيدة/ سالي نجاح طه رمضان منح ا 22/8/2019 1899
 لحصولها علي الماجستير . 31/7/2019شهرياً اعتباراً من  100العلمي بنسبة 



طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة للعمل اعتباراً  –عودة السيدة/ يارا محمد ابراهيم عبده  22/8/2019 1900
 . 1/8/2019من 

من مستشفيات جامعة  –تعديل تكليف السيدة/ أسماء مصطفي عزمي محمود زيدان  22/8/2019 1901
المنصورة للعمل بمستشفي الطلبة بوظيفة صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة اعتباراً من 

1/7/2019 . 

شفي صيدلي أول بالدرجة األولي بمست –ندب الصيدالنية/ عبير إبراهيم متولي بدوي  22/8/2019 1902
 . 5/8/2019المنصورة للعمل بالشئون الطبية لمدة عام أول اعتباراً من 

أخصائي تغذية ثالث بالدرجة  –اللبيشي حسن محمد اللبيشي تجديد ندب السيدة/ حنان  22/8/2019 1903
الثانية بكلية التربية النوعية بالمنصورة للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام 

 . 7/9/2019اعتباراً من  ثالث

أخصائي عالقات عامة ثالث  –تجديد ندب السيدة/ منه هللا الدسوقي عبده الدسوقي الطير  22/8/2019 1904
الجامعة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنزلة لمدة عام ثان  بإدارةبالدرجة الثالثة 

 . 1/8/2019اعتباراً من 

جنيه ليصير المفروض أصالً  500روض شهرية للصغير )عمر( بمبلغ وقدره زيادة المف 22/8/2019 1905
الفتوح المزين  أبوالفتوح حسن  أبومن راتب السيد/  13/5/2019جنيه اعتباراً من  600

بدرجة مدير عام بالسالمة والصحة المهنية لصالح السيدة/  إداريةكبير أخصائيين شئون  –
 مرفت عبد الرازق عبد السميع .

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات  –سيد احمد عبد الدايم  إبراهيممنح السيدة/ بسمة  22/8/2019 1906
حتى  1/8/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من  أجازة

31/10/2019 . 

الطلبة اجازة خاصة  طبيب بشري ثالث بمستشفي –منح السيدة/ خلود مصطفي مؤمن عيد  25/8/2019 1907
 .31/7/2020حتى  1/8/2019بدون مرتب لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

فني تمريض رابع بمستشفي  –عودة السيدة/ هناء عوض عبد العزيز عرفات محرم  25/8/2019 1908
 . 5/8/2019الطلبة للعمل اعتباراً من 

أأخصائي شئون الدراسة واالمتحانات ثالث  –ين منح السيد/ حمادة زكريا محمود حس 25/8/2019 1909
حتى  18/8/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةاجازة خاصة بدون مرتب لرعاية 

17/8/2020 . 

ثان بشئون العاملين  إداريةأخصائي شئون  –عودة السيدة/ هبة علي مليجي عبد الكريم  25/8/2019 1910
 . 6/8/2019للعمل اعتباراً من 

خاصة  أجازةأخصائي أمن ثالث بأمن الجامعة  –منح السيدة/ مروة محمد بدر الدين طه  25/8/2019 1911
ً بدون مرت  . 1/7/2020حتى  2/7/2019من  ب لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارا

خاصة  أجازةصيدلي ثالث بالشئون الطبية  –منح السيدة/ مارينا شريف عزيز شحاتة  25/8/2019 1912
 .12/6/2020حتى  13/6/2019اعتباراً من  أولاية الطفل لمدة عام بدون مرتب لرع

 –ضم ثالثة أرباع مدة الخبرة العلمية للسيد/ حسني السيد عبد الرحمن عبد اللطيف  25/8/2019 1913
أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان بالدرجة الثانية بالشئون الهندسية خالل الفترة من 

 فروق مالية  أيةوعدم أحقية السيد المذكور في صرف  4/11/2002حتى  12/7/1995

فني تمريض رابع بالدرجة الرابعة من  –تعديل تكليف السيدة/ سلمي السيد فتحي سليمان  25/8/2019 1914
 . 20/5/2019اعتباراً من  األسنانمستشفيات جامعة المنصورة للعمل بكلية طب 

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة الثانية من  –براهيم عبد السالم نقل السيد/ وليد السيد إ 25/8/2019 1915
 . 8/8/2019كلية الحقوق للعمل بشئون التعليم والطالب اعتباراً من 

 إنتاجأخصائي شئون طالب ثان بمركز  –مشاركة السيدة/ نرمين محمود محمد الحسانين  25/8/2019 1916
مايو 8للمجالس التخصصية في الفترة من  المقررات االلكترونية في مهمة قومية تابعة

 . 2019أكتوبر  31حتى  2019

من وظيفة فني حياكة ثالث  -تعديل المسمي الوظيفي للسيد/ محمد مصطفي خليل محمد 25/8/2019 1917
 وظيفة فني طباعة وتصوير ثالث بذات الدرجة . إليبالدرجة الثالثة 

 إداريةمن وظيفة كاتب شئون  –كشك  إبراهيمد/ محمد علي تعديل المسمي الوظيفي للسي 25/8/2019 1918
بذات الدرجة بمركز الخدمة العامة  أولوظيفة صراف  إليالمكتبية  األوليبالدرجة  أول

 للسالمة والصحة المهنية .

تمريض ثالث  أخصائيتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ نورا السيد علي شادي  25/8/2019 1919
 . 31/8/2020حتى  1/9/2019الطبية بدولة قطر لمدة عام اعتباراً من  بالشئون

مرضية للسيدة/ خديجة فتحي الشحات  أجازة 8/8/2019حتى  9/7اعتماد المدة من  25/8/2019 1920
 مرضية باجر كامل .  أجازةفني تمريض ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها  –منصور 

اجازة مرضية للسيدة/ شيماء كمال الباز محمد  15/8/2019حتى  24/7ن اعتماد المدة م 25/8/2019 1921
 فني تمريض رابع بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –الباز 



اجازة مرضية للسيد/ محمد سمير محمد موسي  8/8/2019حتى  29/7اعتماد المدة من  25/8/2019 1922
 الهندسية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل .ميكانيكي ثالث بالشئون  –خفاجي 

 إبراهيممرضية للسيد/ اشرف عرفات  أجازة 22/8/2019حتى  24/7اعتماد المدة من  25/8/2019 1923
مرضية  أجازةمع احتسابها  اإلداريةمعاون خدمة ممتاز بالحرم الجامعي للشئون  –علي 

 باجر كامل .

يدة/ مرضية استثنائية باجر كامل للس أجازة 25/8/2019حتى  15/7احتساب المدة من  25/8/2019 1924
 بالشئون الطبية . أولتمريض  أخصائي –بد العزيز مسلم عبد القادر ع أبوسماح 

فني صيانة وتشغيل ثالث بمركز الحساب العلمي  –منح السيد / احمد علي فريد البدري  25/8/2019 1925
 10/7/2019ل بالخارج لمدة عام اعتباراً من اجازة خاصة بدون مرتب للبحث عن عم

 . 9/6/2020حى 

للسيد/ إبراهيم مصطفي محمد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  25/8/2019 1926
فني ديكور رابع بالدرجة الرابعة بمكتب متابعة رئيس الجامعة لصالح  –عبد الرحمن 

 صندوق الرعاية الطبية نظير إضافة ابنه .

للسيد/ محمود محمد رمضان  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  25/8/2019 1927
أخصائي أمن ثالث بالدرجة الثالثة بأمن الجامعة لصالح صندوق  –عبد الرازق الموجي 

 الرعاية الطبية نظير إضافة ابنها .

أخصائي معمل ثالث بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ بوسي منصور علي محمد السالب  25/8/2019 1928
 .19/10/2019الثالثة بكلية العلوم للعمل بجامعة اإلسكندرية لمدة عام ثالث اعتباراً من 

فني صيانة  –تعديل خصم مبلغ النفقة الشهرية من راتب السيد/ خالد محمد البيلي محمد  26/8/2019 1929
شرين  /جنيه لصالح السيدة 274جنيه بدالً من  340وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة بمبلغ 

 محمد عباس .

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية حافز التميز  –منح السيد/ شاهر محمد محمد عثمان  26/8/2019 1930
 . 7/2019؟/31جنيه اعتباراً من  100العلمي بمقدار 

أخصائي تطبيق  –ي الخاصة بدون مرتب للسيد/ السيد محمد شعبان الدسوق األجازةتجديد  27/8/2019 1931
بشئون العاملين لمرافقة الزوجة بالسعودية لمدة عام اعتباراً من  أولنظم ولوائح وظيفية 

 . 20/6/2020حتى  21/6/2019

هيئة التدريس ثان  أعضاءأخصائي شئون  – أمينفرحات عبد الحي  إيمانعودة السيدة/  28/8/2019 1932
 . 25/8/2019 من هيئة التدريس للعمل اعتباراً  أعضاءبشئون 

وذلك لموافاة بنك تشكيل لجنة لحصر مستحقات المقاولين والموردين لدي الجامعة  28/8/2019 1933
  االستثمار القومي من السيد أ/ مجدي محمد فريد )رئيساً( ............ الخ .

صيدلي ثالث  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ ريهام فؤاد يوسف معوض  29/8/2019 1934
لمدة عام اعتباراً من  –بالشئون الطبية للعمل بالداخل بصيدلية/ شيرين المتولي محمود 

 . 25/7/2020حتى  26/7/2019

طبيب بشري  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد حسام الدين مصطفي  29/8/2019 1935
 . 14/8/2020حتى  15/8/2019 ثان بمستشفي الطلبة لرعاية االسرة لمدة عم اعتباراً 

فني ورشة بفندق  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ رامي حسن احمد الحلواني  29/8/2019 1936
 . 14/7/2020حتى  15/7/2019الجامعة لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

صيدلي ثان  –عبده ابو طالب  ايمان حمدان /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 29/8/2019 1937
  . 8/2020م31حتى  1/9/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةبالشئون الطبية لرعاية 

أخصائي  –محمد عبد الهادي احمد المتولي  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  29/8/2019 1938
دة عام اعتباراً من للعمل بالداخل لم –الجامعي  األداءثان بمركز تطوير  إداريةشئون 

 . 31/7/2020حتى  1/8/2019

أخصائي  –محمود محمد حسن حسن هالل  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  29/8/2019 1939
ثان بمركز دار الضيافة والمؤتمرات للعمل بدولة الكويت لمدة عام اعتباراً عالقات عامة 

 . 15/8/2020حتى  16/8/2019من 

صيدلي ثالث  -رضوي احمد عبد الحكيم مسعد /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  29/8/2019 1940
 .  1/9/2019بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ رانيا عبد الهادي مصطفي عبد النبي  29/8/2019 1941
 1/8/2018الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من أخصائي تمريض ثالث بمستشفي 

 وعدم تجديد االجازة اال بعد سداد حصة رعاية العاملين . 31/7/2019حتى 

طبيب بشري ثان  –عال عبد العال عمر علي  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 29/8/2019 1942
 ً  . 31/7/2020حتى  1/8/2019من  بالشئون الطبية لرعاية االسرة لمدة عام اعتبارا

 –محمد عبد الناصر محمد عبد السالم  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 29/8/2019 1943
أخصائي شئون ادارية ثالث بشئون العاملين للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

 . 31/7/2020حتى  7/2019م31



طبيب  –نورهان فؤاد احمد احمد الحداد  بدون مرتب للسيدة/تجديد االجازة الخاصة  29/8/2019 1944
حتى  1/8/2019بشري ثالث بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراص من 

31/7/2020 . 

أخائ شئون مالة ان  –محمد احمد عطة ابراهم  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 29/8/2019 1945
 .6/8/2020حتى  2/9/2019لعمل بدولة قطر اعتبارا من بالمشترات والمخازن ل

مهندس ثالث  –صفا ابراهيم عبد الحميد فضل  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 29/8/2019 1946
حتى  20/7/2019بمركز الحساب العلمي لمرافقة الزوج بدولة كندا لمدة عام اعتباراً من 

19/7/2020 . 

مشرف امن رابع بامن الجامعة للعمل اعتباراً  –السيد/ جمال عادل السيد الصعيدي  عودة 29/8/2019 1947
 . 25/8/2019من 

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة  –منح السيدة/ مني ممدوح عبد الونيس قابيل سالمة  29/8/2019 1948
حتى  1/8/2019اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

31/7/2020 . 

فني تمريض رابع بالشئون الطبية اجازة  –احمد احمد مطر منح السيدة/ مني محمود  29/8/2019 1949
 19/11/2029حتى  20/5خاصة بدون مرتب لرعاية االسرة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

. 

نية ثان بمركز مهندس اتصاالت الكترو –الديب  إبراهيممنح السيد/ احمد صالح عبد هللا  29/8/2019 1950
خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً  أجازةتقنية االتصاالت والمعلومات 

 . 31/7/2020حتى  1/8/2019من 

أخصائي تمريض ثان بمستشفي الطلبة اجازة  –منح السيدة/ فاطمة السيد صابر اسماعيل  29/8/2019 1951
حتى  18/8/2019اعتباراً من  خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر

17/2/2020 . 

إصابات عمل باجر كامل للسيدة/ نورا  22/8/2019حتى  5/5/2019احتساب المدة من  29/8/2019 1952
 فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة . –شوقي زهران الرفاعي شاهين 

ية ثالث بكلية الطب باالنذار كاتب شئون ادار –مجازاة السيد/ رضا عطية التابعي السيد  29/8/2019 1953
 . 13/6/2018لصدور حكم ضده بالحبس لمدة عام اعتباراً من 

ثالث  إحصاءأخصائي  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ محمد محمود احمد محمد  29/8/2019 1954
 مدة خدمته الحالية . إليهيئة التدريس  أعضاءبالدرجة الثالثة بشئون 

أخصائي شئون  –الخبرة العملية للسيد/ محمد احمد عبد الكريم عبد الرحمن  ضم مدة 29/8/2019 1955
حتى  24/1/2010ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الهندسة خالل الفترة من  إدارية

24/6/2013 . 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة من كلية  –نقل السيد/ فتحي عثمان مأمون عثمان  29/8/2019 1956
 . 22/8/2019من اإلدارية اعتباراً بالشئون العلوم للعمل 

أخصائي ديكور ثالث بالدرجة الثالثة  –خدمة السيد/ أحمد محمود أحمد درويش  إنهاء 29/8/2019 1957
 . 28/8/2019اعتباراً من  اإلداريةبالشئون 

نظم ولوائح أخصائي تطبيق  –خدمة السيدة/ يارا حافظ احمد كمال حافظ الجندي  إنهاء 29/8/2019 1958
وظيفية ثان بالدرجة الثانية بكلية الحقوق باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراص من 

25/8/2019 . 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة من كلية الفنون الجميلة  –نقل السيد/ حسن محمد حسن  29/8/2019 1959
 . 6/8/2019اعتباراً من  اإلداريةللعمل بالشئون 

أخصائي عالقات عامة ثالث بكلية  –خليل عبد هللا  أبوتجديد ندب السيدة/ تغريد سمير  29/8/2019 1960
 . 7/10/2019الطب للعمل بمديرية التربية والتعليم بدمياط لمدة عام ثالث اعتباراً من 

ة كاتب شئون ادارية ثالث بالدرج –خدمة السيد/ محمود شعبان عبد الغفار شعبان  إنهاء 29/8/2019 1961
 . 4/7/2019الثالثة بكلية الحقوق بالوفاة اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –انهاء خدمة السيدة/ سميرة محي محمد نافع الالقط  29/8/2019 1962
 . 19/8/2019بالمدن الجامعية بالوفاة اعتباراً من 

أخصائي شئون  –هند مسعد علي زوال  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 29/8/2019 1963
حتى  1/9/2019مالية ثان بالدرجة الثانية بالتوجيه المالي واالداري اعتباراً من 

 من االجر . 655مقابل  31/10/2019

 –الطنطاوي  إبراهيمالترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سها محمد صالح  29/8/2019 1964
غراض الخاصة ث بالدرجة الثالثة بمركز اللغة االنجليزية لألثال إداريةأخصائي شئون 

 . األجرمن  655مقابل  2/10/2019لمدة عام اعتباراً من 

مهندس الكترونيات واتصاالت  –خدمة المهندس/ محمد محمود عبد الغني سالمة  إنهاء 29/8/2019 1965
علي طلبه اعتباراً من  بالدرجة الثالثة بكلية التجارة باالستقالة بناءكهربية ثالث 

6/8/2019 . 



معاون خدمة ثان بالدرجة  –خدمة السيدة/ خضرة رمضان عبد الرازق الموجي  إنهاء 29/8/2019 1966
 . 20/10/2019الخامسة بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات اعتباراً من 

 –د محمد الهنداوي الدحدوح الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ محم إلغاء 29/8/2019 1967
العمل كل الوقت اعتباراً  إليمعاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية وعودته 

 . 1/8/2019من 

أخصائي  –السيد  إسماعيلحمدية  الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 29/8/2019 1968
مقابل  1/9/2019عام اعتباراً من  بمستشفي الطلبة لمدة األوليبالدرجة  أولتمريض 

 . األجر% من 65

أخصائيي أمن بصفة  –تعديل الحالة االجتماعية للسيد/ تامر هاني يوسف يوسف فودة  29/8/2019 1969
 الجامعي من متزوج ويعول واحد الي متزوج ويعول اثنان . باألمنمؤقتة 

ثالث بالدرجة الثالثة من  إداريةكاتب شئون  –محمد محمد الشنهاب  أحالمنقل السيدة/  29/8/2019 1970
 . 8/8/2019المدن الجامعية للعمل بكلية الزراعة اعتباراً من 

صيدلي ثان بالدرجة الثانية بمديرية الشئون  –ندب الصيدالنية/ مي صالح نصر عياد  29/8/2019 1971
 . 15/8/2019الصحية بالدقهلية للعمل بالشئون الطبية لمدة عام اول اعتباراً من 

أخصائي تغذية ثالث بفندق الجامعة  –حضور السيدة/ نفيسة محمد ابراهيم الحسيني  29/8/2019 1972
التي ينظمها االتحاد العام  1/8/2019حتى  21/7الدورة التدريبية خالل الفترة من 

 بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية مع اعتبارها مأمورية عمل .

أخصائي شئون مالية بالدرجة االولي  –ديد ندب السيدة/ اكرام أحمد محمد ابراهيم تج 29/8/2019 1973
بالموازنة والحسابات للعمل بوزارة المالية بقطاع مكتب الوزير لمدة عام ثالث اعتباراً من 

19/8/2019 . 

 –مام المهدي استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ أحمد عبد الغني اال 29/8/2019 1974
أخصائي شئون ادارية ثان بالدرجة الثانية بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة لمدة 

 % من االجر .65مقابل  1/9/2019عام اعتباراً من 

فني أشعة  –الغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ أميرة عبادة الششتاوي  29/8/2019 1975
ابعة بالشئون الطبية وعودتها الي العمل كل الوقت اعتباراً من رابع بالدرجة الر

15/8/2019 . 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ أسامة فضل السيد داود  29/8/2019 1976
أخصائي رعاية عاملين ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 من االجر .% 65مقابل  7/8/2018

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة  –انسحاب السيد/ عالء رفعت كامل شحاته  29/8/2019 1977
 بالدراسات العليا من مشروع عالج العاملين وأسرهم .

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ حسن عالء حسن غنيم  29/8/2019 1978
يق نظم ولوائح وظيفية ثان بالدرجة الثانية بشئون اعضاء هيئة التدريس أخصائي تطب –

 . 1/8/2019نظير اشتراكه في صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ رشا يسري محمود المحالوي  29/8/2019 1979
بالموازنة والحسابات لمدة عام اعتباراً من  األوليبالدرجة  أولأخصائي شئون مالية 

 . األجر% من 65مقابل  9/9/2019

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية  –منح السيدة/ شيماء عبد المنعم عباس حسن الجاكي  29/8/2019 1980
 . 13/7/2019شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من  أربعاجازة وضع لمدة 

صيدلي ثالث بمستشفي الطلبة اجازة  –ح السيدة/ ندي هاني السعيد محمود شعالن من 29/8/2019 1981
حتى  26/6/2019اعتباراً من  أولخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام 

25/6/2020 . 

مرضية للسيدة/ كاميليا مصطفي عبد  أجازة 28/8/2019حتى  29/7اعتماد المدة من  29/8/2019 1982
مرضية  أجازةبالشئون الهندسية مع احتسابها  أول إداريةاتب شئون ك –الوهاب فرحات 

 باجر كامل .

أخصائي نشاط اجتماعي ورحالت  –اشتراك السيد/ محمود عاطف عبد الخالق السيد  29/8/2019 1983
 . 24/9/2018ثالث بالدرجة الثالثة برعاية الشباب اعتباراً من 

                                                                                                                                                                                                                          


