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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

أخصائي نشاط اجتماعي ورحالت ثالث  –محمود عاطف عبد الخالق السيد  لسيد/تعيين ا 1/9/2019 1984
 24/9/2018بالدرجة الثالثة برعاية الشباب اعتباراً من 

أخصائي معمل  –ابراهيم محمد عبد المقصود  تب للسيد/تجديد االجازة الخاصة بدون مر 1/9/2019 1985
 . 31/8/2020حتى  1/9/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي  –عبد العزيز خميس جاهين حمادة  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 1/9/2019 1986
اء الجامعي بوحدة التعليم االلكتروني للعمل تحليل وتصميم نظم ثالث بمركز تطوير اآلد

 . 7/8/2020حتى  8/8/2019بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

صيدلي ثالث  –محمد رشدي بدير عبد المنعم  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 1/9/2019 1987
 30/9/2020حتى  1/10/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

مهندس اول  –رفعت سيد احمد سيد احمد قايد  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 1/9/2019 1988
حتى  10/10/2019بالشئون الهندسية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

9/10/2020 . 

طبيب بشري  – وجدية عواد نصر الرشيدي تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 1/9/2019 1989
 . 31/7/2020حتى  1/8/2019ثان بمستشفي الطلبة لرعاية االسرة لمدة عام اعتباراً من 

 –مرفت احمد عبد الرازق الششتاوي حمودة  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/9/2019 1990
حتى  1/8/2019طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بجمهورية مالديف اعتباراً من 

1/1/2020  . 

صيدلي ثالث  –آية هللا طارق السيد البيلي  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/9/2019 1991
حتى  1/8/2019بالشئون الطبية للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

31/7/2020 . 

فني  –صبحي عبده الزقرد سمر صبحي  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 1/9/2019 1992
 15/8/2019تمريض ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

 . 14/11/2019حتى 

أخصائي شئون  –هشام عبده محمد عبد السالم  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 1/9/2019 1993
حتى  25/8/2019م اعتباراً من طالب ثالث بالحركة والنقل لرعاية االسرة لمدة عا

24/8/2020 . 

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة للعمل  –عودة السيدة/ أمل متولي عاطف المتولي  1/9/2019 1994
 . 15/8/2019اعتباراً من 

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة اجازة خاصة  –منح السيد/ احمد سالم السيد علي سمرة  1/9/2019 1995
لمرافقة الزوجة بالواليات المتحدة االمريكية لمدة عام اعتباراً من بدون مرتب 

 . 20/7/2020حتى  21/7/2019

مشرف أمن رابع بمستشفي الطلبة بخصم  –مجازاة السيد/ محمد فتحي عثمان عبد السالم  1/9/2019 1996
 يومان من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن .

ثان بالدرجة الثانية  إدارية أخصائي شئون –صفوت عبد المنعم درويش تجديد ندب السيد/  1/9/2019 1997
 1/10/2019بكلية السياحة والفنادق للعمل بجامعة اإلسكندرية لمدة عام ثالث اعتباراً من 

. 

بدرجة مدير  إداريةكبير أخصائيين شئون  –تجديد قيام السيدة/ ثناء عبد الرازق سيد احمد  1/9/2019 1998
 أولمدة عام  5/9/2019بكلية التربية اعتباراً من  اإلداريةالشئون  إدارةدير عام بعمل م

 عن ذات الوظيفة . اإلعالنلحين 

خدمة السادة الواردة أسماؤهم بعد بالوظائف والمستويات الوظيفية والمجموعات  إنهاء 1/9/2019 1999
 . 2019ديسمبر ( لسنة  –نوفمبر  – أكتوبرالنوعية عن أشهر ) 

استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ بسمة احمد ماه بيومي شهاب  2/9/2019 2000
بالشئون الطبية لمدة ستة أشهر اعتباراً من  صيدلي ثان بالدرجة الثانية –الدين 

 . األجر% من 65مقابل  1/9/2019

ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون مشرف زراعي  –نقل السيدة/ أماني يسري عبد الحكيم  3/9/2019 2001
 . 25/8/2019للعمل بمركز الحساب العلمي اعتباراً من  اإلدارية



حداد ممتاز بالدرجة الثانية من كلية الفنون  –أحمد شهاب  إبراهيمنقل السيد/ شريف  3/9/2019 2002
 . 25/8/2019الجميلة للعمل بالشئون الهندسية اعتباراً من 

أخصائي  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ آية علي علي إبراهيم شلتوت  األجازة تجديد 3/9/2019 2003
حتى  11/8/2019مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

10/8/2020 . 

 –محمود عبد اللطيف شبايك  رأفتالخاصة بدون مرتب للسيدة/ نهي  األجازةتجديد  3/9/2019 2004
ثالث بالشئون الطبية لمرافقة الزوج بالسعودية لمدة عام اعتباراً من طبيب بشري 

 . 31/8/2020حتى  1/9/2019

مرضية للسيدة/ انجي حامد حسنين محمد  إجازة 7/8/2019حتى  21/7اعتماد المدة من  3/9/2019 2005
 مرضية باجر كامل . إجازةفني تمريض بالشئون الطبية مع احتسابها  –شنهاب 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  إجازة 19/9/2019حتى  20/8احتساب المدة من  3/9/2019 2006
 بشئون العاملين . أول إداريةأخصائي شئون  – إمامجيهان ماهر عبد القادر 

أخصائي حاسبات آلية ثان بمكتب نائب رئيس  –منح السيد/ احمد عمر احمد الخطيب  3/9/2019 2007
خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام  أجازةالعليا  الجامعة للدراسات

 . 24/8/2020حتى  25/8/2019اعتباراً من 

أخصائي أمن ثالث بأمن الجامعة اجازة خاصة  –منح السيد/ رضا محمد سعد الباز موسي  3/9/2019 2008
 . 11/6/2020حتى  15/8/2019بدون مرتب للعمل بالسعودية اعتباراً من 

أخصائي شئون  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمود سامي سعد الغريب  3/9/2019 2009
حتى  1/9/2019طالب ثان بشئون التعليم والطالب لرعاية األسرة لمدة عام اعتباراً من 

31/8/2020 . 

ث فني صيانة أجهزة طيبة ثال –مجازاة السيد/ محمد محمد رضا عوض درويش  3/9/2019 2010
 لتغيبه عن العمل بدون اذن . باإلنذاربمستشفي الطلبة 

أخصائي نشاط رياضي ثالث بكلية التربية بخصم  –مجازاة السيدة/ نور أحمد سعد أحمد  3/9/2019 2011
ثالثة أيام من راتبها لقيامها باالنصراف بدون الحصول علي اذن رسمي بان فترة عملها 

 بادارة الحدائق بالجامعة .

أخصائي تمريض اول بمستشفي الطلبة للعمل  –السيد محمد  إسماعيلعودة السيدة/ حمدية  4/9/2019 2012
 . 29/8/2019اعتباراً من 

طبيب أسنان  – إبراهيمتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ شريف احمد يوسف  4/9/2019 2013
 31/8/2020حتى  1/9/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةثالث بالشئون الطبية لرعاية 

فني أشعة ثالث  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ عبد السالم عبد اللطيف السيد  4/9/2019 2014
 . 31/8/2020حتى  1/9/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

الطبية أجازة وضع  بالشئون طبيب بشري ثالث –منح السيدة/ سالي نجاح طه رمضان  4/9/2019 2015
 . 4/8/2019لمدة اربع شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من 

فني تمريض ثالث بوحدة العالج باجر  –عودة السيدة/ ياسمين محمود احمد عبد هللا سالمة  4/9/2019 2016
 . 21/8/2019الطلبة اعتباراً من بمستشفي 

محام بالشئون القانونية للعمل اعتباراً  –عبد العزيز سالمة عبد المنعم  عودة السيدة/ داليا 4/9/2019 2017
 . 29/8/2019من 

أخصائي معمل ثالث بمركز النانو تكنولوجي  –عودة السيد/ احمد محمد حندوسة احمد  4/9/2019 2018
 . 28/8/2019للعمل اعتباراً من 

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –جندي محمد ال إبراهيممنح السيدة/ رضوي حمدي  4/9/2019 2019
حتى  15/7خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من  أجازة

14/10/2019 . 

بعد بالشئون الطبية لعدم المخالفة لتقدمهم  أسمائهمحفظ واقعة غياب السادة الموضح  4/9/2019 2020
 . أفراد 7وعددهم اعتيادية معتمدة من رئيسهم المباشر  بأجازات

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيدة/ انجي حامد حسنين محمد شنهاب  4/9/2019 2021
 . إذنبخصم ثالثة ايام من راتبها لتغيبها عن العمل بدون 

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيد/ انجي حامد حسنين محمد شنهاب  4/9/2019 2022
 . 30/6/2018يوم  إذنبان تغيب عن العمل بدون  باإلنذار

فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيد/ انجي حامد حسنين محمد شنهاب  4/9/2019 2023
 . إذنبان تغيبت عن نوبتجية السهر بدون  باإلنذار

العاملين باالنذار معاون خدمة ثان بشئون  –مجازاة السيد/ محمود بكر علي عبد الدايم  4/9/2019 2024
 . إذنلتغيبه عن العمل بدون 

أخصائي أمن ثالث بخصم يوم من راتبها  –مجازاة السيدة/ ساترة حامد حسن الموجي  4/9/2019 2025
 لتغيبها عن العمل بدون اذن .



فني تسجيل طبي واحصاء ثالث بالشئون  –مجازاة السيد/ وائل ابراهيم النبوي المصري  4/9/2019 2026
 طبية باالنذار لتغيبه عن العمل بدون اذان ابان مدة عمله بوحدة العالج باجر .ال

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة بخصم  –مجازاة السيدة/ زينب محمد حامد السيد  4/9/2019 2027
 اجازة مرضية . 15/8/2018حتى  6/8يومان من راتبها لعدم احتساب الفترة من 

كاتب شئون ادارية رابع بالدرجة  –السيد/ السيد هشام ابراهيم السيد النجار  انهاء ندب 4/9/2019 2028
الرابعة من العمل بكلية الهندسة وعودته الي جهة عمله االصلية بمستشفي االطفال اعتباراً 

 . 31/8/2019من 

الثة أخصائي تمريض ثالث بالدرجة الث –خدمة السيدة/ جهاد محمد محمد فوزي  إنهاء 4/9/2019 2029
بمستشفي الباطنة النقطاعها عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوماً متتالية اعتباراً من 

15/6/2019 . 

كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة  –انهاء خدمة السيد/ محمد ظاظا محمد عبد السالم  4/9/2019 2030
ة اعتباراً من الثالثة بكلية الطب النقطاعه عن العمل بدون اذن ثالثون يوماً غير متصلةة

7/2/2019 . 

  -ليصبح علي النحو التالي : 5/8/2019في  1795تعديل قرار الجامعة رقم  4/9/2019 2031
كبير أخصائيين شئون خدمات اجتماعية  –مصطفي محمد سالم  إيناسالسيدة/  إحالة

 بدالً من 1/9بدرجة مدير عام بكلية التربية الرياضية بناء علي طلبها اعتباراً من 
1/8/2019 . 

معاون خدمة ممتازة بالدرجة الثالثة بكلية  –خدمة السيدة/ منال زهدي محمد السعيد  إنهاء 4/9/2019 2032
 . 6/8/2019الطب بالوفاة اعتباراً من 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ ايناس طارق محمد  4/9/2019 2033
مكتبات ووثائق ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات نظير اشتراكها في  أخصائي –السيد وردة 

 . 1/9/2019صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

أخصائي  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ مها عبد العزيز فتحي عبده  4/9/2019 2034
مقابل  1/9/2019تباراً من مكتبات ووثائق ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات لمدة عام اع

 % من االجر .65

اجازة مرضية للسيد/ محمود علي يوسف  28/8/2019حتى  19/8اعتماد المدة من  5/9/2019 2035
 معاون خدمة ممتاز بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –منصور 

صائي عالقات عامة ثاني بالعالقات أخ –عودة السيدة/ يمني فيصل متولي السباعي  5/9/2019 2036
 . 1/9/2019الثقافية للعمل اعتباراً من 

فني معمل ثالث  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد فتوح ربيع احمد  5/9/2019 2037
 . 4/9/2020حتى  5/9/2019بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

 –األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ مني محمد ثروت عبد الهادي عبده صالح تجديد  5/9/2019 2038
أخصائي شئون مالية ثالث بالموازنة والحسابات لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 . 22/8/2020حتى  23/8/2019

 –اح تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ رحاب فايز مصطفي محمد عبد الفت 5/9/2019 2039
مدرس لغة ومادة اول بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة لمرافقة الزوج 

 . 17/8/2020حتى  8/8/2019باالمارات العربية المتحدة اعتباراً من 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  13/8/2019حتى  14/7احتساب المدة من  5/9/2019 2040
 خدمة ممتاز بالشئون الطبية بالجامعة . معاون –محمود علي يوسف منصور 

اجازة مرضية استسثنائية باجر كامل للسيدة/  24/9/2019حتى  25/8احتساب المدة من   5/9/2019 2041
جازة مرضية باجر كال للسيدة/ سعاد رزق السيد 24/9/2019حتى  25/8سعاد المدة من 

 ة .معاون خدمة ممتاز بالمشتريات والمخازن بالجامع –احمد 

وتشغيل ثالث بشئون فني صيانة   -سيدة/ ساره صالح احمد عد هللا سالمه لعودة ا 5/9/2019 2042
 . 1/9/2019العاملين للعمل اعتباراً من 

فني مراقبة صحية ثان بمستشفي الطلبة  –مجازاة السيد/ محمد عبد الرحمن صبح محمد  5/9/2019 2043
 باالنذار لتغيبه عن العمل بدون اذن .

 باإلنذارفرد أمن بصفة مؤقتة بفندق الجامعة  –مجازاة السيد/ محمود محفوظ فهمي محمد  8/9/2019 2044
 النقطاعه عن العمل بدون اذن .

فني صيانة  –محمد يسري ابراهيم شلبي  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  8/9/2019 2045
حتى  1/9/2019رة لمدة عام اعتباراً من وتشغيل ثالث بادارة وثائق الخدمة برعاية االس

31/8/2020 . 

مهندس  –آية احمد راسم امين احمد النفيس  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  8/9/2019 2046
حتى  12/8/2019ثالث بالشئون الهندسية لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

11/8/2020 . 



مدرس  –جيهان محمد محمد محمد عوض  اصة بدون مرتب للسيدة/الخ األجازةتجديد  8/9/2019 2047
لغة ومادة اول بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة لمرافقة الزوج بالسعودية 

 . 11/7/2020حتى  12/7/2019اعتباراً من 

دارة مدير ا –اسماعيل سليمان موسى سليمان  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  8/9/2019 2048
 15/9/2020حتى  16/9/2019قانونية بالشئون القانونية بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

. 

أخصائي شئون  –عمرو سمير السعيد حسانين  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  8/9/2019 2049
ادارية ثالث بالمشتريات والمخازن للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراص من 

 . 21/8/2020حتى  22/8/2019

أخصائي حاسبات  –زينب فتحي محمد محمد  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  8/9/2019 2050
 27/8/2019من  ت لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً الكترونية ثالث بالموازنة والحسابا

 . 26/8/2020حتى 

أخصائي  –وليد السيد عبد الرازق موسي  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  8/9/2019 2051
 8/9/2020حتى  9/9/2019شئون مالية بالمكتبات للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

. 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  29/8/2019حتى  21/7احتساب المدة من  8/9/2019 2052
 الطبية . فني تمريض ثالث بالشئون –أسماء رمضان بهلول محمود 

أخصائي شئون طالب ثالث بالمشروعات  –السيد العربي احمد حسين  آيةمنح السيدة/  8/9/2019 2053
حتى  1/9/2019اعتباراً من  أولخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام  أجازةالبيئية 

31/8/2020 . 

ة للسيدة/ رفيعة السيد مرضي أجازة 30/8/2019حتى  21/7/2019اعتماد المدة من  8/9/2019 2054
مرضية  أجازةفني تمريض ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها  –السعيد المرسي يوسف 

 باجر كامل .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  28/9/2019حتى  29/7احتساب المدة من  8/9/2019 2055
 عة .محام بالشئون القانونية بالجام –مي صالح الدين محمود بدران 

أخصائي شئون ادارية ثان بالتنظيم  –منح السيدة/ نورا حسن المتولي محمد العايق  8/9/2019 2056
 7/7/2019واالدارة اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 . 6/1/2020حتى 

شغيل ثالث بالشئون فني صيانة وت –عودة السيدة/ والء محمد صالح الدين صابر  8/9/2019 2057
 . 1/9/2019الهندسية للعمل اعتباراً من 

ئون طالب ثالث بشئون أخصائي ش –عودة السيدة/ سلمي السيد احمد المرسي الشعراوي  8/9/2019 2058
 . 1/9/2019التعليم والطالب للعمل اعتباراً من 

ن الهندسية اجازة خاصة بدون مهندس ثالث بالشئو –منح السيدة/ سميرة سعد محمد عزت  8/9/2019 2059
 . 17/8/2021حتى  8/8/2019مرتب لرعاية الطفل لمدة عامين اعتباراً من 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 29/9/2019حتى  30/7احتساب المدة من  8/9/2019 2060
 مجلس الجامعة . بأمانةأخصائي شئون طالب ثان  –توفيق الديب  إبراهيممحمد 

كبير أخصائيين شئون عاملين بدرجة  –تجديد قيام السيد/ رافت عبد المجيد محمد عزاز  8/9/2019 2061
 . 10/7/2019مدير عام بعمل امين مستشفي الطوارئ لمدة عام اعتباراً من 

كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بعمل مدير  –تجديد قيام السيدة/ أمل نتاج علي عثمان  8/9/2019 2062
او لحين  5/9/2019لتسجيل والخريجين بكلية الحقوق لمدة عام اعتباراص من شئون ا

 االعالن عن ذات الوظيفة .

أخصائي شئون ادارية ثان بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ نجوي ابراهيم محمد العثمالي  8/9/2019 2063
 . 3/9/2019الثانية للقيام بعمل مدير مكتب خدمة المواطنين اعتباراً من 

أخصائي شئون دراسة وامتحانات اول  –تجديد تعيين السيد/ أيمن صبري رجب خلف  8/9/2019 2064
 ً  من بالدرجة االولي بوظيفة مدير ادارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الهنسدة اعتبارا

 لمدة عام . 28/7/2019

 أولي شئون دراسة وامتحانات أخصائ –تجديد تعيين السيد د/ وليد محمد السيد الطنطاوي  8/9/2019 2065
شئون الدراسة بشئون التعليم والطالب لمدة عام اعتباراً من  إلدارةمديراً  األوليبالدرجة 

22/8/2019 . 

من كلية  األوليبالدرجة  أولأخصائي عالقات امة  –علي هيبة  إسماعيلنقل السيدة/ هبة  8/9/2019 2066
 . 27/8/2019ة مكتب التايكو اعتباراً من السياحة والفنادق للعمل بجامعة المنصور

طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون  –احمد حسن محمد ابراهيم  /دخدمة السي إنهاء 8/9/2019 2067
لتعيينه بوظيفة معيد  1/9/2019الطبية باالستقالة بناء علي الطلب المقدم منه اعتباراً من 

 بقسم الجراحة بكلية الطب .



أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة  –خدمة السيدة/ شيرين صبري السباعي زكي  إنهاء 8/9/2019 2068
لتعيينها  4/9/2019الثالثة بكلية اآلداب باالستقالة بناء علي الطلب المقدم منها اعتباراً من 

 بوظيفة مدرس مساعد بقسم الجغرافيا .

صائي شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة من أخ –نقل السيدة/ هالة حمدين لبيب محمود  8/9/2019 2069
 . 27/8/2019إدارة المدن للعمل بكلية اآلداب اعتباراً من 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة  –تجديد ندب السيد/ ايهاب احمد شحاتة أحمد البديوي  8/9/2019 2070
الث اعتباراً من الثالثة بكلية العلوم للعمل بمديرية الشئون الصحية بالغربية للعام الث

1/10/2019 . 

أخصائي شئون عاملين ثان بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ فايزة السيد محمد الصاوي  8/9/2019 2071
الثانية بمركز أمراض الكلي والمسالك البولية للعمل بكلية الطب لمدة عام ثالث اعتباراً من 

26/7/2019 . 

عام  أمينكبير كتاب بدرجة مدير عام بمكتب  –محمد  يلإسماعانسحاب السيدة/ سهير  8/9/2019 2072
 . وأسرهمالجامعة من مشروع عالج العاملين 

أخصائي  –استمرار الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ غادة محمد علي الشريف  9/9/2019 2073
% 65ل مقاب 27/8/2019تغذية ثالث بالدرجة الثالثة بالوافدين لمدة ستة أشهر اعتباراً من 

 من األجر .

 –استمرار الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيد/ محمد محمد محمد السيد سلطان  9/9/2019 2074
مقابل  1/9/2019طبيب أسنان ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 % من األجر .65

أخصائي اجتماعي ثان بالدرجة الثانية  –لرازق تجديد ندب السيدة/ أميرة السيد احمد عبد ا 9/9/2019 2075
الكلي والمسالك البولية للعمل بكلية الهندسة لمدة عام ثالث اعتباراً من  أمراضبمركز 

4/8/2019 . 

ن إدارية ثالث بالدرجة الثالثة بالشئوكاتب شئون  –انسحاب السيدة/ أمل علي علي عطية  9/9/2019 2076
 . وأسرهماملين الهندسية من مشروع عالج الع

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً ن مكافأة االمتحانات من السيد/ شعبان المهدي محمد  9/9/2019 2077
مشرف أمن رابع بالدرجة الرابعة نظير اشتراكه في صندوق الرعاية الطبية  –المهدي 

 . 1/9/2019اعتباراً من 

أخصائي تمريض ثالث بالدرجة  –عبد الفتاح إنهاء خدمة السيدة/ أسماء احمد محمود  9/9/2019 2078
 . 2/5/2019الثالثة بمستشفي األطفال الجامعي اعتباراً من 

فني أشعة ثان بالدرجة الثانية بمستشفيات  –إنهاء خدمة السيد/ محمد عثمان فرج محمد  9/9/2019 2079
 . 18/8/2019جامعة المنصورة باالستقالة بناء علي طلبها اعتباراً من 

أخصائي نشاط رياضي ثالث بالدرجة  –ندب السيد/ سامح السادات طه علي حسوبة  إلغاء 9/9/2019 2080
بكلية  األصليةالثالثة من العمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعودته لجهة عمله 

 . 26/8/2019التربية الرياضية اعتباراً من 

طبيب بشري  –ب للسيدة/ خضرة محمد السيد عبد العال الخاصة بدون مرت األجازةتجديد  9/9/2019 2081
 31/8/2020حتى  1/9/2019ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من 

. 

 أخصائي –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ شيرين مصطفي احمد عبد الرازق  األجازةتجديد  9/9/2019 2082
حتى  1/9/2019ة الطفل لمدة عام اعتباراً من شئون مالية ثالث بشئون العاملين لرعاي

31/8/2019 . 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية للعمل  –عودة السيدة/ رحاب حلمي يسن عوض  9/9/2019 2083
 .  28/8/2019اعتباراً من 

هيئة التدريس ثان  أعضاءشئون  أخصائي – أمينفرحات عبد الحي  إيمانمنح السيدة/  9/9/2019 2084
 1/9/2019خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بدولة قطر لمدة عام اعتباراً من  زةأجا

 . 31/8/2020حتى 

اخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز  –عودة السيدة/ والء المرسي مسعد المرسي  9/9/2019 2085
 . 3/9/2019تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل اعتباراً من 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  21/8/2019حتى  31/7لمدة من احتساب ا 9/9/2019 2086
كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب بدرجة مدير  –احمد عبد المجيد سرور عبد المجيد 

 عام بالعالقات العامة .

عامل تجهيز وتحضير بصفة مؤقتة  –حفظ واقعة انقطاع السيد/ محمد عبد هللا  صيام  9/9/2019 2087
 . 23/2/2019حتى  21/2/2019فندق الجامعة في المدة من ب

طبيب  –تغيير صفة االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ االء ممدوح الحسيني حسن  9/9/2019 2088
بشري ثان بمستشفي الطلبة من بحث عن عمل بالخارج الي مرافقة الزوج بدولة الكويت 

 . 4/5/2020حتى  1/9/2019اعتباراً من 



شئون  أخصائي –الدسوقي  إبراهيمالترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هانم  9/9/2019 2089
% من 65مقابل  15/9/2019ثان بالدرجة الثانية بالمكتبات لمدة عام اعتباراً من  إدارية
 . األجر

ربية ثان مهندس اتصاالت والكترونيات كه – إبراهيميرخص للمهندس/ محمد شحاتة  9/9/2019 2090
جامعة محمد الخامس بالرباط )المغرب(  إلياالتصاالت والمعلومات بالسفر  تقنيةبمركز 

 تتحمل الجامعة أي تكاليف . أندون  11/10/2019حتى  7/10في الفترة من 

للسيد/ فتحي فاروق فتحي احمد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 9خصم  10/9/2019 2091
بالدرجة الرابعة لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير إضافة الزوجة  مشرف أمن رابع –

 من األبناء . 2وعدد 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هبة احمد محمد الدهراوي  10/9/2019 2092
كاتب شئون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة شهرين اعتباراً من 

 % من األجر .65مقابل  7/9/2019

أخصائي تطبيق نظم ولوائح  –عودة السيد/ محمد السيد محمد عبد الرحمن الشهاوي  10/9/2019 2093
 . 8/9/2019وظيفية ثان بالتنظيم واإلدارة للعمل اعتباراً من 

ة للعمل اعتباراً مهندس ثان بالشئون الهندسي –عودة السيدة/ نوال صالح أبو النجا إبراهيم  10/9/2019 2094
 . 1/9/2019من 

كاتب شئون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة من فندق  –نقل السيدة/ أمل عبد العزيز عثمان  10/9/2019 2095
 . 28/8/2019الجامعة للعمل بكلية الحقوق اعتباراً من 

اون خدمة بالدرجة مع – إبراهيمضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ بسام سامي عبد الحي  11/9/2019 2096
 إلياقدميته  وإرجاعالسادسة بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 . 1/11/2018بدالً من  3/9/2015

أخصائي  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هديل شرف اسماعيل عبد العال  11/9/2019 2097
تصاالت والمعلومات للعمل بالداخل لمدة عام حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية اال

 . 7/8/2020حتى  8/8/2019اعتباراً من 

أخصائي  –الخاصة بدون مرتب للسيدة/ ماهيتاب احمد عبد الباسط محمد  األجازةتجديد  11/9/2019 2098
شئون أعضاء هيئة التدريس بشئون أعضاء هيئة التدريس لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً 

 . 24/7/2020حتى  25/7/2019من 

أخصائي تطبيق  –بدون مرتب للسيد/ السيد محمد شعبان الدسوقي  األجازةتغيير صفة  11/9/2019 2099
بشئون العاملين من مرافقة الزوجة الي العمل بالسعودية اعتباراً  أولنظم ولوائح وظيفية 

 . 20/6/2020حتى  30/7/2019من 

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة اجازة  –احمد عبد العزيز عبد هللا  مانإيمنح السيدة/  11/9/2019 2100
 31/8/2021حتى  1/9/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عامين اعتباراً من 

. 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 26/9/2018تى  29/8احتساب المدة من  11/9/2019 2101
 ون خدمة ثان بالشئون الطبية .معا –مسعد حسين أمين محمد 

طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية اجازة خاصة  –منح السيدة/ رحاب حلمي يسن عوض  11/9/2019 2102
 . 15/4/2020حتى  1/9/2019بدون مرتب لمرافقة الزوج بالكويت اعتباراً من 

ثان بالدرجة الثانية من  داريةإأخصائي شئون  –ندب السيدة/ دينا فريد عطية عرفة  إنهاء 11/9/2019 2103
الجامعة اعتباراً من  بإدارة األصليمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعودتها لجهة عملها 

2/9/2019 . 

معاون خدمة ثان بالدرجة  –تعديل الحالة االجتماعية للسيدة/ هناء السعيد محمد علي  11/9/2019 2104
ً مطلقة  إليمن متزوجة  اإلداريةالخامسة بالشئون   وإيقاف صرف عالوة الزواج اعتبارا

 . 1/2/2019من 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيدة/ سعاد حسين ابراهيم عثمان  11/9/2019 2105
 . 2/7/2019بمستشفيات جامعة المنصورة للعمل بكلية الزراعة للعام الثاني اعتباراً من 

فني معمل ثالث بالدرجة الثالثة  –د ندب السيد/ هاني رمضان السعيد احمد الدريني تجدي 11/9/2019 2106
 . 1/10/2019للعمل بمستشفي الطوارئ للعام الثاني اعتباراً من  األسنانبكلية طب 

كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة  –تجديد ندب السيدة/ إيمان رجب عبد الرحمن حسن  11/9/2019 2107
 . 5/9/2019بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الثالث اعتباراً من الثالثة للعمل 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ نجوي زكريا منصور  11/9/2019 2108
 1/10/2019أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 . األجر% من 65مقابل 

بتسيير أعمال أمين كلية التربية النوعية فرع  –تكليف السيد/ محمد سعيد عبد الواحد السيد  11/9/2019 2109
 لمدة عام أو لحين اإلعالن عن ذات الوظيفة . 1/8/2019ميت غمر اعتباراً من 

تكليف السيد/ السيد محمد خضر مسعد بتسيير أعمال أمين كلية التربية النوعية فرع منية 



 لمدة عام أو لحين اإلعالن عن ذات الوظيفة . 1/8/2019ر اعتباراً من النص

إسراء أحمد السيد صبري رسالة الماجستير للسيدة/  إعدادفي نفقات  ةالمساهممنح مكافأة  12/9/2019 2110
أخصائي شئون دراسات عليا وبحوث ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الطب وقدرها  –احمد 
 جنيه ال غير . 450

أحمد الحسين عبد الحميد  /رسالة الماجستير للسيد إعدادفي نفقات  ةالمساهممنح مكافأة  12/9/2019 2111
أخصائي حاسبات الكترونية ثان بالدرجة الثانية بمكتب نائب رئيس الجامعة  –حسن 

  جنيه ال غير . 450لشئون التعليم والطالب وقدرها 

سالي مجدي عبد هللا  /لآلنسة الدكتوراهرسالة  إعدادي نفقات ف ةالمساهممنح مكافأة  12/9/2019 2112
أخصائي شئون العالقات الثقافية ثالث بالدرجة الثالثة بمكتب العالقات الدولية  –محمود 
 جنيه ال غير . 750وقدرها 

 األوليبالدرجة  أولمترجم  –انهاء خدمة السيدة/ هبة محمد فخري حسين أبو الخير  12/9/2019 2113
 . 1/9/2019مكتب امين عام الجامعة باالستقالة بناء علي الطلب المقدم منها اعتباراً من ب

كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة  –انهاء ندب السيدة/ جيهان مختار صابر علوان  12/9/2019 2114
ب برعاية الشبا األصليةجهة عملها  إليوعودتها  األزهرمن العمل بكلية البنات جامعة 

 . 1/9/2019اعتباراً من 

مشرف اجتماعي وإقامة ثالث بالدرجة  –اشتراك السيد/ مجدي إبراهيم إبراهيم الخطيب  12/9/2019 2115
 الثالثة بدار الضيافة والمؤتمرات في مشروع عالج العاملين وأسرهم .

ي ورحالت ثالث أخصائي نشاط اجتماع –تجديد ندب السيدة/ سماح رجب الخير محمد  12/9/2019 2116
بالدرجة الثالثة برعاية الشباب للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام ثالث 

 . 29/9/2019اعتباراً من 

فني صيانة أجهزة طبية رابع بالدرجة  –تعديل تكليف السيد/ احمد محمود محمد خضر  12/9/2019 2117
 3/1/2019ون الصحية بالدقهلية اعتباراً من الرابعة من كلية الصيدلة للعمل بمديرية الشئ

فني صناعة أسنان رابع بالدرجة الرابعة  –تجديد ندب السيد/ احمد رضا طه رزق قابيل  12/9/2019 2118
للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة ستة أشهر من العام الثاني  األسنانبكلية طب 

 . 5/8/2019اعتباراً من 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث  –موسي السيد موسي  إبراهيمندب السيد/  12/9/2019 2119
بالدرجة الثالثة بالشئون القانونية للعمل بمصلحة الجمارك المصرية لمدة عام اول اعتباراً 

 . 5/9/2019من 

ة اول أخصائي عالقات عام –تجديد ندب السيد/ محمد الدسوقي جابر محمد السيد  15/9/2019 2120
بالدرجة االولي بمستشفي المنصورة الجامعي للعمل بادارة الجامعة لمدة عام ثالث اعتباراً 

 . 30/8/2019من 

كاتب شئون ادارية اول  –تعديل الحالة االجتماعية للسيد/ محمود حامد محمد عطية  15/9/2019 2121
مطلق ويعول اكثر من بالدرجة االولي بدار الضيافة من متزوج ويعول أكثر من واحد الي 

 واحد .

احالة السيد/ عزت محمود عبده علي مهندس اتصاالت والكترونيات كهربية ثالث بكلية  15/9/2019 2122
 اآلداب للمعاش المبكر بناء علي طلبه .

فني صيانة اجهزة طبية رابع بالدرجة  –تعديل تكليف السيد/ نصر رزق نصر حمزة  15/9/2019 2123
ية طب االسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية بدمياط اعتباراً من الرابعة من كل

18/3/2019 . 

طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة من  –تعديل تكليف الطبيبة/ أروي محمد السيد شبانة  15/9/2019 2124
 . 23/12/2018مديرية الشئون الصحية بالدقهلية الي مستشفي الطلبة اعتباراً من 

طبيب بشري ثالث بالدرجة  –آية عبد الغني البيلي عبد الحميد  تعديل تكليف الطبيبة/ 15/9/2019 2125
الثالثة من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية الي مستشفي الطلبة اعتباراً من 

23/12/2018 . 

معاون خدمة  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد المرسي ذكي خليل  16/9/2019 2126
حتى  1/10/2019ازة بالموازنة والحسابات للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من ممت
30/9/2020 . 

فني أشعة ثالث بمستشفي الطلبة للعمل اعتباراً  –عودة السيدة/ ايمان عاطف حجازي عبده  16/9/2019 2127
 . 1/9/2019من 

ئي شئون ادارية ثان بامانة مجلس الجامعة أخصا –عودة السيدة/ مروة نبيل قاسم ابراهيم  16/9/2019 2128
 . 1/9/2019للعمل اعتباراً من 

فني تمريض ثان  –رانيا عادل السيد السنوسي  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 16/9/2019 2129
  . 31/7/2020حتى  1/8/2019بمستشفي الطلبة لمرافقة الزوج بالسعودية اعتباراً من 



أخصائي شئون مالية  –ياسر أمين محمد حسن تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  16/9/2019 2130

ثان بالموازنة والحسابات للعمل بدولة االمارات العربية لمدة عام اعتباراً من 
 . 26/9/2020حتى  27/9/2019

مهندس زراعي  –أمونة فرحات علي أحمد  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 16/9/2019 2131

حتى  21/7/2019ثالث بالحدائق بالشئون االدارية لمرافقة الزوج بالبحرين اعتباراً من 

20/7/2020 .  

أخصائي تمريض  –نبيهة السيد محمد السايس  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 16/9/2019 2132
 . 31/8/2020حتى  1/9/2019ثان بالشئون الطبية لمرافقة الزوج بالسعودية اعتباراً من 

أخصائي  –صبري السيد عبد الرحمن محمد تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  16/9/2019 2133

شئون طالب ثان بشئون الخريجين بشئون التعليم والطالب للعمل بالسعودية لمدة عام 

 . 31/8/2020حتى  1/9/2019اعتباراً من 

أخصائي شئون  –نهي محمود أحمد أبو مسلم  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  16/9/2019 2134
حتى  1/8/2019مالية ثالث بمركز األداء الجامعي لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

31/7/2020 . 

أخصائي شئون مالية  –مارينا اميل عزيز  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 16/9/2019 2135

حتى  1/9/2018الجامعة لرعاية الطفل لمدة عام لمدة عام اعتباراً من  ثالث بفندق
31/8/2020 . 

مدرس لغة ومادة  –سلوي علي علي محمد  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  16/9/2019 2136

بمركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من  أول

 . 17/9/2020حتى  18/9/2019

 –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة الدكتورة/ شيماء محمد إبراهيم عبد السالم  16/9/2019 2137
 7/10/2019القانونية للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من محام بالدرجة الثالثة بالشئون 

 . 6/10/2020حتى 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  30/10/2019حتى  31/8احتساب المدة من  16/9/2019 2138

 فني كهرباء ثان بامانة مجلس الجامعة . –حسام حامد حامد رزق الشاعر 

أخصائي شئون طالب ثالث للبحوث للعمل  –عودة السيد/ حسن أبو زيد ابراهيم عالم  16/9/2019 2139

 . 9/9/2019اعتباراً من 

فني أشعة اول بمستشفي الطلبة اجازة  –الهادي عوض عبد المقصود منح السيد/ عبد  16/9/2019 2140

حتى  1/9/2019خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

31/8/2020 . 

طبيب بشري ثان بالشئون الطبية اجازة  –منح السيدة/ أميرة عصام محمد عبد الحميد  16/9/2019 2141

  30/11/2019حتى  1/9لطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من خاصة بدون مرتب لرعاية ا

مهندس اتصاالت والكترونيات ثالث  –عودة السيدة/ مروة وحيد زكريا محمد الدكروري  16/9/2019 2142

 . 10/9/2019بمركز االتصاالت والمعلومات للعمل اعتباراً من 

أخصائي حاسبات آلية ثالث بالدراسات  –في منح السيدة/ نيفين عادل حامد سليمان مصط 16/9/2019 2143

حتى  1/9/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من  أجازةالعليا 

31/8/2020 . 

أخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية  –منح السيدة/ الشيماء محسن عبد الفتاح  16/9/2019 2144

ن مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من خاصة بدو أجازةاالتصاالت والمعلومات 

 . 17/8/2020حتى  18/8/2019

طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة اجازة خاصة  –عبده  إبراهيممنح السيدة/ يارا محمد  16/9/2019 2145

 . 31/8/2020حتى  1/9/2019بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

معاون خدمة ممتاز بالحدائق بخصم يوم من  –يد/ حامد عبد المقصود خليل مجازاة الس 16/9/2019 2146
 راتبه النقطاعه عن العمل بدون اذن .

أخصائي أمن ثالث بأمن الجامعة  –مجازاة السيد/ مصطفي محمد محمود ابو العنين  16/9/2019 2147

 لتغيبه عن العمل بدون اذن . باإلنذار

 مجازاة كل من : 16/9/2019 2148

ثالث بالمشتريات  إداريةكاتب شئون  –السيد/ مصطفي السيد مصطفي ابو العنين 
كاتب شئون ادارية ثالث  -العينين كامل  أبويحي  إيهاب، السيد/  باإلنذاروالمخازن 

 بالمشتريات والمخازن بخصم يومين .

عنتر شهاب أحمد الشال استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ بسنت  16/9/2019 2149

أشهر اعتباراً من  3أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات لمدة  –



 . األجر% من 65مقابل  9/9/2019

مهندس ثان  –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ ريهام جودة حسن  16/9/2019 2150

% من 65مقابل  1/10/2019لمدة عام اعتباراً من  بالدرجة الثانية بالشئون الهندسية

 . األجر

طبيب بشري ثان بالدرجة الثانية بالشئون  –انهاء ندب الطبيب/ احمد سالم السيد سمرة  16/9/2019 2151

 . 21/8/2019الطبية من التدريب بمستشفي االطفال الجامعي اعتباراً من 

أخصائي معمل ثالث بالدرجة الثالثة من كلية  –توفيق  نقل السيدة/ مروة محمود حسن 16/9/2019 2152
 . 8/9/2019الطب البيطري للعمل بكلية الزراعة اعتباراً من 

أخصائي شئون مالية  –تعديل صرف بدل تفرغ تجاريين للسيدة/ سلمي السعيد احمد جعفر  16/9/2019 2153

 . 1/7/2013ثان بالدرجة الثانية بالموازنة والحسابات وذلك اعتباراً من 

مدير ادارة قانونية بالشئون القانونية  –أمين محمد عبد الوهاب عمر  /األستاذيولي السيد  16/9/2019 2154

مدير ادارة قانونية  –صالح  إبراهيمالخاصة بالسيدة أ/ أمل عبد الرازق  األعمالكافة 
 . 12/9/2019حتى  18/8خالل المدة من 

مدير ادارة قانونية بالشئون القانونية  –صالح  إبراهيمأمل عبد الرازق منح السيدة أ/  16/9/2019 2155

حتى  18/8اجازة اعتيادية للسفر الي دولة الكويت لزيارة الزوج في المدة من 

12/9/2019 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ نها محمود عد اللطيف  16/9/2019 2156
ائي تنظيم ودارة ثان بالدرجة الثانية بالتنظيم واالدارة نظير اشتراكها في أخص –العجوز 

 . 1/7/2020صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث  – إبراهيمتجديد ندب السيدة/ هديل مسعد محمد  17/9/2019 2157

ئة العامة القومية للتأمين االجتماعي لمدة بالدرجة الثالثة بكلية الطب البيطري للعمل بالهي
 . 1/12/2019عام ثان اعتباراً من 

أخصائي رعاية عاملين ثالث بالدرجة الثالثة  –ندب السيد/ ايمن محمد عبد الرازق ريان  17/9/2019 2158

بكلية اآلداب للعمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية  لمدة عام اول اعتباراً من 

5/9/2019 . 

أخصائي شئون مالية ثان بالموازنة  –منح السيدة/ امل محمود طاهر محمد المرسي  17/9/2019 2159
والحسابات أجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من 

23/7/2019 . 

جر كامل اجازة مرضية استثنائية با 30/9/2019حتى  1/9/2019احتساب المدة من  17/9/2019 2160

أخصائي شئون ادارية ثان بالشئون القانونية  –للسيد/ بالل محمد احمد محمد عبد الرحمن 
. 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  29/10/2019حتى  31/8احتساب المدة من  17/9/2019 2161

الطبية كبير فنيين تمريض بدرجة مدير عام بالشئون  –نازلي ابراهيم الدسوقي محمد علي 

. 

مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  أجازة 30/9/2019حتى  18/8احتساب المدة من  17/9/2019 2162
 طبيب أسنان ثان بالشئون الطبية . –شبانة  أبومحمد عابد محمد 

مهندس  –الخاصة بدون مرتب للسيد/ هيثم محمود محمد عبد الغني  األجازةتجديد  17/9/2019 2163
لمدة ستة أشهر  األسرةلكترونيات كهربية ثان بصندوق الرعاية الطبية لرعاية اتصاالت وا
 . 14/3/2020حتى  15/9/2019اعتباراً من 

فني صيانة اجهزة طبية رابع بالدرجة  –تكليف السيدة/ أسماء أبو مسلم محمد شعبان  17/9/2019 2164
 . 1/7/2019الرابعة للعمل بالشئون الطبية اعتباراً من 

بشان الخدمة المدنية  2016لسنة  81تسكين السادة العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم  17/9/2019 2165
والمعينين علي حساب الصناديق الخاصة من المستوي الثاني فمادونها اعتباراً من 

 ويحفظ كل منهم باألجر المقرر له قانوناً . 2/11/2016

بشان الخدمة المدنية  2016لسنة  81لين المخاطبين بأحكام القانون رقم تسكين السادة العام 17/9/2019 2166
 2/11/2016علي درجات دائمة من المستوي االول أ فيما دونها اعتباراً من والمعينين 

 ويحفظ كل منهم باألجر المقرر له قانوناً .

ثالث بالدرجة الثالثة مهندس  –انهاء خدمة السيدة/ أسماء أحمد مصطفي محمد بهلول  18/9/2019 2167
 تاريخ انقطاعها عن العمل . 15/6/2019بمستشفي االطفال اعتباراً من 

ثان بمركز تقنية  إداريةأخصائي شئون  –منح السيدة/ أسماء حسن مصطفي شهبو  18/9/2019 2168
 . 9/8/2019شهور باجر كامل اعتباراً من  4االتصاالت والمعلومات اجازة وضع لمدة 



بوحدة مركبات نقل أعضاء هيئة  أولسائق  –عودة السيد/محمود محمد محمد السعدني  18/9/2019 2169
االعتيادية الممنوحة له لمدة  األجازةبعد انقطاع  9/9/2019التدريس للعمل اعتباراً من 

 . 6/7/2019ثالثة أشهر اعتباراً من 

فني صيانة اجهزة طبية رابع  –عبد العزيز  منح السيدة/ دينا عبد العزيز عبد العزيز غانم 18/9/2019 2170
بمستشفي الطلبة اجازة وضع لمدة اربع شهور للمرة االولي باجر كامل اعتباراً من 

19/8/2019 . 

سائق ممتاز  –إلغاء األجازة االعتيادية الممنوحة للسيد/ محمد رشاد ابراهيم مشالي  18/9/2019 2171
حتى  15/8/2019للخارج للسياحة اعتباراً من يوم للسفر  21بالشئون الهندسية لمدة 

4/9/2019 . 

اجازة مرضية للسيدة/ أمل محمود طاهر محمد  21/7/2019حتى  15/7اعتماد المدة من  18/9/2019 2172
أخصائي شئون مالية ثان بالموازنة والحسابات مع احتسابها اجازة  –المرسي النادي 

 مرضية باجر كامل .

كبير أخصائيين اعالم بدرجة مدير عام  –يد ندب السيدة/ نهاد محمد خيري الجوجري تجد 18/9/2019 2173
بالعالقات العامة للعمل بنادي أعضاء هيئة التدريس للعام الثاني عشر اعتباراً من 

19/11/2019 . 

عالء رفعت كامل خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/  19/9/2019 2174
كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة بالدراسات العليا نظير اشتراكه في  –حاته ش

 . 1/9/2019صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

محمد شحاتة ابراهيم خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/  22/9/2019 2175
هربية ثان بالدرجة الثانية نظير اشتراكه مهندس اتصاالت والكترونيات ك –شحاتة صالح 

 ً  . 1/10/2019من  في صندوق الرعاية الطبية اعتبارا

أخصائي خدمة اجتماعية ثان بالدرجة  –محمد السيد حسونة  إيمانتجديد ندب السيدة/  22/9/2019 2176
ورة لمدة الكلي والمسالك البولية للعمل بكلية التربية النوعية بالمنص أمراضالثانية بمركز 

 . 9/10/2019عام ثالث اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –إنهاء خدمة السيد/ محمد عبد الغني احمد عسكر  22/9/2019 2177
 .  5/9/2019بالمدن الجامعية بالوفاة اعتباراً من 

لكترونيات كهربية مهندس اتصاالت وا –انسحاب السيد/ هيثم محمود محمد عبد الغني  22/9/2019 2178
 ثالث بالدرجة الثالثة بصندوق الرعاية الطبية من مشروع عالج العاملين واسرهم .

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالدرجة  –مارينا طلعت عبد هللا شنودة  /اآلنسةتجديد ندب  22/9/2019 2179
 .1/12/2019الثالثة بالمكتبات للعمل بجامعة القاهرة لمدة عام ثان اعتباراً من 

مهندس  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ مروة وحيد زكريا محمد  22/9/2019 2180
 10/9/2019اتصاالت والكترونيات كهربية ثالث بالدرجة الثالثة لمدة شهرين اعتباراً من 

 % من االجر .65مقابل 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –الكمال  أبوانسحاب السيد/ مجدي عبد الرحمن  22/9/2019 2181
 من مشروع عالج العاملين وأسرهم . اإلداريةبالشئون 

عبد هللا شكري عبد هللا  خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيد/ 22/9/2019 2182
اكه كاتب شئون مالية رابع بالدرجة الرابعة بالمشتريات والمخازن نظير اشتر –العزازي 

 . 1/9/2019في صندوق الرعاية الطبية اعتباراً من 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح  –السيد/ مصطفي السعيد السيد علي دياب  إلحاقتجديد  22/9/2019 2183
وظيفية ثان بالدرجة الثانية بشئون التعليم والطالب للعمل بالمكتب القانوني التابع لمكتب 

 . 19/7/2019م ثالث اعتباراً من السيد أ.د/ رئيس الجامعة لمدة عا

كاتب شئون مالية رابع بالدرجة الرابعة  –تجديد ندب السيد/ خالد محمد عز الدين أمين  22/9/2019 2184
بكلية الصيدلة للعمل بصندوق التامين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالقاهرة للعام 

 . 1/10/2019الثالث اعتباراً من 

أخصائي  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هالة عبد العليم عبد العليم  22/9/2019 2185
حتى  1/10شئون مالية ثان بالدرجة الثانية بالموازنة والحسابات اعتباراً من 

 . األجر% من 65مقابل  31/12/2019

دارية ثان بالدرجة الثانية أخصائي شئون ا –تجديد ندب السيدة/ هناء احمد مصطفي رزق  22/9/2019 2186
بكلية التربية النوعية بالمنصورة للعمل بجامعة حلوان كلية الهندسة لمدة عام ثان اعتباراً 

 . 14/4/2019من 

كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث  –تجديد ندب السيدة/ فوزية محمود محمد قطب  22/9/2019 2187
بمديرية التربية والتعليم بالغربية للعام الثاني  بالدرجة الثالثة بكلية السياحة والفنادق للعمل

 . 1/11/2019اعتباراً من 

فني ورشة ثان بالدرجة الثانية من كلية الفنون  –نقل السيد/ عبد الناصر محي الدين شرف  22/9/2019 2188
 . 10/9/2019الجميلة للعمل بكلية التمريض اعتباراً من 



بكلية  –أخصائي معمل ثالث بمركز النانوتكنولكي  –مد حندوسة منح السيد/ احمد مح 22/9/2019 2189
دراسية لمدة عام بدون اجر لدراسة درجة الدكتوراه من جامعة العلوم  أجازةالهندسة 

 . 3/9/2019والتكنولوجيا في مجال الطب الحيوي بكوريا الجنوبية اعتباراً من 

معاون خدمة ثان بالدرجة الخامسة  –ان السيد تعيين السيدة/ عزيزة كامل رمض إعادة 22/9/2019 2190
فني ورشة رابع بالدرجة الرابعة نظراً لحولها علي دبلوم المدارس الثانوية  –بكلية الطب 

 . 2013الفنية الصناعية عام 

كبير أخصائيين شئون خدمات  –تجديد قيام السيد/ محمد محمود ابراهيم ابو الحسن  22/9/2019 2191
صندوق التكافل االجتماعي لرعاية الشباب  إدارةمدير عام بعمل مدير  اجتماعية بدرجة

 لمدة عام . 20/9/2019اعتباراً من 

بوظيفة فني معمل رابع بالدرجة الرابعة للعمل  4تكليف السادة المذكورين بعد وعددهم 22/9/2019 2192
 . 25/6/2019بالجهات الموضحة قرين اسم كل منهم اعتباراً من 

بوظيفة أخصائي تمريض ثالث بالدرجة الثالثة  6تكليف السادة المذكورين بعد وعددهم  22/9/2019 2193
 . 1/7/2019للعمل بالمعهد الفني للتمريض كلية التمريض اعتباراص من 

أخصائي  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ نها محمود عبد اللطيف العجوز  22/9/2019 2194
حتى  1/8/2019ن بالتنظيم واالدارة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من تنظيم وادارة ثا

31/7/2020 . 

فني تمريض رابع بالشئون الطبية اجازة  –منح السيدة/ زهرة مصطفي محمد الحسيني  23/9/2019 2195
 . 18/8/2019وضع لمدة اربع شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب ثان بمركز رعاية  –السيدة/ سلوي يسري ذكي السيد الهاللي منح  23/9/2019 2196
وتنمية الطفولة اجازة وضع لمدة اربع شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من 

5/8/2019 . 

اجازة مرضية للسيدة/ اميرة ابراهيم ابراهيم  16/9/2019حتى  8/9اعتماد المدة من  23/9/2019 2197
 كاتب شئون ادارية ثالث بالشئون االدارية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل  –خليل 

فني تمريض رابع بوحدة العالج باجر بمستشفي  –منح السيدة/ سكينة محمد عباس محمد  23/9/2019 2198
الطلبة اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج باالمارات العربية المتحدة اعتباراً من 

 . 26/12/2019حتى  1/9

اجازة مرضسة للسيدة/ مروة محمد غازي  5/7/2019حتى  21/6اعتماد المدة من  23/9/2019 2199
 فني تمريض ثان بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –منصور 

ي من رعاية فني حياكة اول بالدرجة االول –عبد الباقي  إبراهيمالسيدة/ كاميليا  إلحاق 23/9/2019 2200
 . 9/9/2019هيئة التدريس لمدة عام اول اعتباراً من  أعضاءالشباب للعمل بنادي 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات من السيدة/ أمل علي علي عطية  23/9/2019 2201
كاتب شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة نظير اشتراكها في صندوق الرعاية الطبية  –

 . 1/10/2019اعتباراً من 

ترقية السادة العاملين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر  24/9/2019 2202
بقسم التعليم من الدرجة االولي فمادونها للدرجات الوظيفية  2014لسنة  14بالقانون رقم 

 . 1/7/2019االعلي اعتباراً من 

بشأن الخدمة المدنية بقسم 2016لسنة  81السادة العاملين المخاطبين بأحكام القانون ترقية  24/9/2019 2203
التعليم بالجامعة والمعينين بموازنة الجامعة المستوي االول )أ( فما دونها اعتباراً من 

1/7/2019 . 

جة الثانية صيدلي ثان بالدر –فودة  إبراهيمتجديد ندب الصيدالنية/ سارة عبد الرحمن  24/9/2019 2204
 . 29/9/2019للعمل بالشئون الطبية لمدة عام ثالث اعتباراً من  األورامبمركز 

أخصائي شئون عاملين بمركز االورام  –انهاء خدمة السيدة/ مني السيد عبد الهادي  24/9/2019 2205
 . 12/12/2017النقطاعها عن العمل اعتباراً من 

( 5ية للسادة العاملين الدائمين حسب الحالة االجتماعية وعددهم )تعديل الحالة االجتماع 24/9/2019 2206
 افراد .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  30/9/2019حتى  28/8احتساب المدة من  24/9/2019 2207
 كبير فنيين معمل بدرجة مدير عام بالشئون الطبية . –سماسم محمد محمد سوس 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  18/9/2019حتى  19/8دة من احتساب الم 24/9/2019 2208
 فني تمريض رابع بالشئون الطبية . –هناء عوض عبد العزيز عرفات محرم 

طبيب  –مروة شوقي نجيب احمد النجار تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  24/9/2019 2209
حتى  1/10/2019لمدة عام اعتباراً من بشري ثان بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل 

30/9/2020 . 

فني تمريض رابع  –أحالم احمد غانم محمد تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  24/9/2019 2210
حتى  1/9/2019الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من بمستشفي 

30/11/2019 . 



أخصائي  –صبرين احمد المكاوي ابو زاهر صة بدون مرتب للسيدة/ تجديد االجازة الخا 24/9/2019 2211
حتى  1/9/2019تمريض ثان بالشئون الطبية للعمل بالكويت لمدة عام اعتباراً من 

31/8/2020 . 

طبيب بشري  –هيثم محمد السيد عبد المقصود تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  24/9/2019 2212
حتى  1/10/2019للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من بمستشفي الطلبة  أول
30/9/2020 . 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  21/9/2019حتى  22/8احتساب المدة من  24/9/2019 2213
 معاون خدمة ممتاز بالشئون الطبية بالجامعة . –عفاف محمد غازي محمد 

أخصائي حاسبات الكترونية ثان بمركز تطوير  –ابو العاطي غالي منح السيد/ حاتم محمد  24/9/2019 2214
اآلداء الجامعي بوحدة التعليم االلكتروني اجازة خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل 

 . 30/9/2020حتى  1/10/2019بالخارج لمدة عام اعتباراً من 

نورا ابراهيم ابراهيم  /اجازة مرضية للسيدة 12/9/2019حتى  26/8اعتماد المدة من  24/9/2019 2215
فني تمريض ثالث بوحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –خليل عبد الرحمن 

 اجازة مرضية باجر كامل .

أخصائي شئون ادارية ثان بمركز  –منح السيدة/ والء محمد فتحي عبد الرحيم سليمان  24/9/2019 2216
 8/9/2019عاية الطفل لمدة عام اعتباراً من التعليم المفتوح اجازة خاصة بدون مرتب لر

 . 31/8/2020حتى 

فني صناعة أسنان رابع بالشئون الطبية  –منح السيدة/ الهام زكريا محمد عبده الشيخ  24/9/2019 2217
 . 18/8/2019شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتباراً من  أربعوضع لمدة  أجازة

أخصائي أمن ثالث بامن الجامعة للعمل  – إبراهيممحسن عبد الفتاح  مإسالعودة السيد/  24/9/2019 2218
 . 15/9/2019اعتباراً من 

سائق اول بالدرجة الثالثة الحرفنية  –تعيين السيد/ أيمن محمود صديق عبده العزب  إعادة 24/9/2019 2219
بالمؤهل االعلي بوظيفة مشرف زراعي رابع بالمستوي الرابع )أ( اعتباراً من 

10/3/2013  

فني معمل  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هبة هللا نجاح علي احمد  25/9/2019 2220
% 65مقابل نسبة  1/10/2019ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتباراً من 

 من االجر .

صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة  –بو زيد تجديد ندب الصيدالنية/ مني جالل عبد المنعم ا 25/9/2019 2221
بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لمدة عام ثالث اعتباراً من 

1/8/2019 . 

 –استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ محمد السيد احمد عبد العاطي  25/9/2019 2222
لمدة عام اعتباراً من  اإلداريةثالثة بالشئون ثالث بالدرجة ال إداريةأخصائي شئون 

 . األجر% من 65مقابل  1/10/2019

فني صيانة وتشغيل رابع  –تجديد ندب السيد/ عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن حمادة  25/9/2019 2223
بالدرجة الرابعة بكلية التربية النوعية بالمنصورة للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية  

 . 1/10/2019لعام الثالث اعتباراً من ل

 –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هبة هللا صفوت الحسيني ابراهيم  إلغاء 25/9/2019 2224
بمركز تكنولوجيا التعليم وعودتها  األوليأخصائي شئون دراسة وامتحانات اول بالدرجة 

 . 1/10/2019الي العمل كل الوقت اعتباراً من 

مهندس اتصاالت والكترونيات كهربية  –تجديد الحاق السيد/ هاني محمد ابراهيم جبر  25/9/2019 2225
ثالث بالدرجة الثالثة من مركز الحساب العلمي للعمل بمركز تقنية االتصاالات 

 . 17/9/2019والمعلومات لمدة عام ثالث اعتباراً من 

كبير أخصائيين تمريض بدرجة مدير  –حات رمضان قاسم تجديد ندب السيدة/ نفيسة الش 25/9/2019 2226
عام بكلية التمريض للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام ثالث اعتباراً من 

1/5/2019 . 

أخصائي شئون ادارية اول بالدرجة االولي  –تجديد الحاق السيد/ حسام علي حسن حتاتة  25/9/2019 2227
ركز تقنية االتصاالت والمعلومات لمدة عام رابع اعتباراً من باالستحقاقات للعمل بم

13/10/2019  . 

طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب الطبيب/ أحمد عامر عبد هللا عطية  25/9/2019 2228
بالشئون الطبية للتدريب بمركز طب وجراحة العيون لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 

10/4/2019 . 

الغاء تمويل وظائف السادة الموضحة أسمائهم بعد من موازنة جامعة المنصورة قسم  25/9/2019 2229
التعليم الي موازنة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية والعكس والمنولين بدرجاتهم 

 . 1/7/2019المالية ومن جهات خارجية للعمل بالجامعة قسم التعليم اعتباراً من 



أخصائي شئون مالية ثالث بالشئون الهندسية  –منح السيدة/ مني مجدي فهمي ابراهيم  25/9/2019 2230
 . 9/8/2019اجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من 

أخصائي  –محمود مرسي ابراهيم المرسي  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 25/9/2019 2231
حتى  15/9/2019لفندق للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراً من شئون مالية ثالث با

14/9/2020 .  

محو الجزاءات التالية والواقعة علي بعض السادة العاملين بادارة الجامعة وذلك نظراً  25/9/2019 2232
 فرد . 11النقضاء المدة القانونية وعددهم 

كبير أخصائيين شئون خدمات اجتماعية  – مبروك تجديد قيام السيد/ طارق محمد عبد هللا 25/9/2019 2233
بدرجة مدير عام بعمل مدير ادارة رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة برعاية 

 لمدة عام . 26/9/2019الشباب اعتباراً من 

طبيب بشري ثان  –دعاء عبد الحميد عويس  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  25/9/2019 2234
حتى  1/9/2019ن الطبية لمرافقة الزوج بالسعودية لمدة عام اعتباراً من بالشئو

31/8/2020 . 

مهندس  – إسماعيلأمل محمد فتحي السيد  /ةالخاصة بدون مرتب للسيد األجازةتجديد  25/9/2019 2235
اتصاالت والكترونيات كهربية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات لمرافقة الزوج 

 . 14/3/2020حتى  9/8/2018ية اعتباراً من بالسعود

أخصائي حاسبات الكترونية ثان بوحدة  –محمد العطار  إبراهيممنح السيد/ أيمن عادل  25/9/2019 2236
الجامعي أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل  األداءالتعليم االلكتروني بمركز تطوير 

 . 19/8/2020حتى  20/8/2019لمدة عام اعتباراً من 

أجازة  –مهندس ثان بالشئون الهندسية  – إبراهيمالنجا  أبومنح السيدة/ نوال صالح  25/9/2019 2237
 14/9/2020حتى  15/9/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةخاصة بدون مرتب لرعاية 

بدون  خاصة أجازةصيدلي ثان بمستشفي الطلبة  –منح السيدة/ بوسي احمد علي احمد  25/9/2019 2238
 . 10/9/2020حتى  11/9/2019مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة اجازة  –منح السيدة/ سماسم محمد علي عبد العزيز  25/9/2019 2239
حتى  1/9/2019خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 

30/11/2019 . 

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات  –منح السيدة/ مروة عادل سعد زغلول علي  25/9/2019 2240
حتى  1/9/2019اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اول اعتباراً من 

31/8/2020 . 

لثالثة فني تحاليل طبية ثالث بالدرجة ا –انهاء خدمة السيد/ أحمد حمدي عبد اللطيف الفقي  25/9/2019 2241
بمستشفيات جامعة المنصورة باالستقالة بناء علي الطلب المقدم منه اعتباراً من 

16/9/2019 . 

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة  –انهاء خدمة السيد/ احمد محمد نبيل سعد محمد شعبان  25/9/2019 2242
طاعه المتصل النق 22/7/2019الثانية بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات اعتباراً من 

 . إذنعن العمل بدون 

فني تمريض وصحة عامة اول بالدرجة  –خدمة السيدة/ نجالء زكريا محمود علي  إنهاء 25/9/2019 2243
  21/7/2019بناء علي طلبها اعتباراً من  ةباالستقالالجامعي  األطفالبمستشفي  األولي

 –حسام محي الدين رمضان غازي سلمان  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  26/9/2019 2244
ثان بمركز الحساب العلمي للعمل بدولة الكويت لمدة عام اعتباراً  إداريةأخصائي شئون 

 .5/9/2020حتى  6/9/2019من 

مهندس اتصاالت  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ يوسف مراد غالي مهني  26/9/2019 2245
نية االتصاالت والمعلومات للعمل بدولة االمارات العربية والكترونيات ثالث بمركز تق

 . 30/9/2020حتى  1/10/2019المتحدة لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي شئون  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ مريام وهيب توفيق غالي  26/9/2019 2246
لمدة سبعة أشهر اعتباراً من مالية ثان بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرعاية الطفل 

 . 16/4/2020حتى  17/9/2019

 إحصاءأخصائي  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ وائل احمد عباس الشربيني  26/9/2019 2247
حتى  2/10/2019لمدة عام اعتباراً من  األسرةثان بالعالقات الثقافية لرعاية 

1/10/2020 . 

 –ازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ راندا عبد الهادي مصطفي عبد النبي تجديد األج 26/9/2019 2248
 1/8/2019أخصائي تمريض ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 . 31/7/2020حتى 

 ليصبح : 29/8/2019بتاريخ  1982تعديل قرار الجامعة رقم  26/9/2019 2249
اجازة مرضية للسيدة/ كاميليا مصطفي عبد  28/8/2019حتى  29/7اعتماد المدة من 
 اول بالشئون الهندسية .كاتب شئون ادارية  –الوهاب فرحات 



اجازة مرضية للسيد/ عالء الدين محمود سالمة  19/9/2019حتى  25/8اعتماد المدة من  26/9/2019 2250
ضية باجر أخصائي احصاء ثالث بالموازنة والحسابات مع احتسابها اجازة مر –حجازي 

 كامل .

اجازة مرضية للسيد/ هاني محمد رمضان محمد  4/10/2019حتى  4/9اعتماد المدة من  26/9/2019 2251
فني مراقبة صحية ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل  –السبكي 

. 

ض ثالث بمستشفي الطلبة فني تمري –عودة السيدة/ رضوي حمدي ابراهيم محمد الجندي  26/9/2019 2252
 . 15/9/2019للعمل اعتباراً من 

طبيب بشري ثان بالشئون الطبية للعمل  –عودة السيد/ اسامة مصطفي السيد ابراهيم  26/9/2019 2253
 . 16/9/2019اعتباراً من 

اجازة مرضية للسيدة/ رباب حسين  25/9/2019حتى  28/8/2019اعتماد المدة من  26/9/2019 2254
أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثالث بالشئون القانونية مع  –د جبر شلبي محم

 احتسابها اجازة مرضية باجر كامل .

فني تمريض ثالث بالشئون الطبية اجازة وضع  –منح السيدة/ شيماء يسري الباز محمد  26/9/2019 2255
 . 2/9/2019لمدة اربع شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب ثالث بمركز رعاية  –منح السيدة/ نهال احمد زكي ابو السعود  26/9/2019 2256
 1/9/2019وتنمية الطفولة اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 . 31/8/2020حتى 

ون مالية بدرجة مدير عام كبير أخصائيين شئ –عبد هللا احمد الحنفي  أيمننقل السيد/  29/9/2019 2257
بالمشتريات والمخازن للعمل بالمشتريات والمخازن للعمل بالشئون الهندسية اعتباراً من 

19/9/2019 . 

خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات للسيدة/ رباح العجمي الششتاوي  29/9/2019 2258
ين نظير اشتراكها في صندوق الرعاية فني حياكة ثالث بالدرجة الثالثة بشئون العامل –

 . 1/7/2020الطبية اعتباراً من 

 –خصم ما يعادل خمسة عشر يوماً من مكافأة االمتحانات للسيد/ احمد محمد أمين سعيد  29/9/2019 2259
أخصائي فنون تشكيلية ثان بالدرجة الثانية بالوافدين نظير اشتراكه في صندوق الرعاية 

 . 1/8/2019 الطبية اعتباراً من

أخصائي  –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ نسمة مسعد علي محمود  29/9/2019 2260
تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان بالدرجة الثانية بشئون التعليم والطالب بمدة عام اعتباراً 

 % من االجر .65مقابل  1/9/2019من 

أخصائي تدريب ثان بالدرجة الثانية  –اب عبد الحليم محمود مسلم انهاء خدمة السيد/ ايه  29/9/2019 2261
النقطاعه عن العمل خمسة عشر  2019/ 1/8بمستشفي الباطنة التخصصي اعتباراً من 

 يوماً متصلة دون اذن .

أخصائي نشاط اجتماعي اول بالدرجة  –انهاء خدمة السيد/ محمد السيد محمود عزت  29/9/2019 2262
الكتمال انقطاعه عن العمل غير المتصل  30/5/2019الزراعة اعتباراً من  االولي بكلية

. 

فني ورشة أول بالدرجة االولي بالشئون  –انهاء خدمة السيد/ محمد محمود حامد علي  29/9/2019 2263
 . 19/9/2019الهندسية بالوفاة اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة الثالثة  –لسيد انهاء خدمة السيدة/ شادية السيد متولي ا 30/9/2019 2264
الكتمال انقطاعها عن العمل  12/12/2018بمركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة اعتباراً من 

 بدون اذن .

معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثانية بكلية  –احالة السيدة/ نوال ابراهيم ابراهيم عبد ربه  30/9/2019 2265
 . 1/10/2019بناء علي طلبها اعتباراً من  الطب للمعاش المبكر

مهندس اتصاالت والكترونيات كهربية  –الحاق السيدة/ نجالء فتحي محمد علي الطوخي  30/9/2019 2266
ثان بالدرجة الثانية من كلية التربية للعمل باالدارة العامة للجامعة بواقع يومين اسبوعياً 

 لمدة عام .

الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ ابراهيم سعد ابراهيم المسيري  تعديل ايام 30/9/2019 2267
حتى  21/9/2019طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة اعتباراً من  –
 % من االجر .65مقابل  6/7/2020

 –محمد السعيد أحمد سالم تعديل ايام الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/  30/9/2019 2268
حتى  21/9/2019طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

 % من االجر .65مقابل  8/1/2020

 –نجوي زكريا منصور  /ةتعديل ايام الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد 30/9/2019 2269
حتى  1/10/2019تباراً من أخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة اع

30/9/2020 . 



بوظيفة صيدلي ثالث بالدرجة  –تعديل تكليف السيدة/ سلوي عهدي عبد الغني بسيوني  30/9/2019 2270
  16/7/2019الثالثة من مستشفيات جامعة المنصورة للعمل بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

بوظيفة كاتب شئون مالية رابع بالدرجة الرابعة  –تعيين السيد/ هاني محمد محمد رجب  30/9/2019 2271
 . 17/9/2013بالمدن الجامعية اعتباراً من 

 –تعديل ايام الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ مصطفي محمد صالح عفيفي  30/9/2019 2272
حتى  21/9/2019طبيب بشري ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة اعتباراً من 

7/7/2020 . 

أخصائي شئون ادارية ثان بالدرجة الثانية  –السيد علي البيسي  إبراهيم إيماننقل السيدة/  30/9/2019 2273
من صندوق الرعاية الطبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التمريض 

 . 22/9/2019اعتباراً من 

سائق اول بالدرجة الثالثة من كلية طب  –سالم  الغاء ندب السيد/ عبده مؤمن عبد الحليم 30/9/2019 2274
 . 22/9/2019االسنان وعودته للعمل بمكتب رئيس الجامعة اعتباراً من 

أخصائي شئون طالب ثالث  –انهاء خدمة السيد/ محمد مصطفي محمد صالح كشك  30/9/2019 2275
لتعيينه بوظيفة  1/10/2019بالدرجة الثالثة بكلية التربية الرياضية باالستقالة اعتباراً من 

 مدرس مساعد بقسم االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة العريش .

كبير أطباء بشريين  –تجديد قيام السيدة الطبيبة/ عزة فاروق محمد فهيم عبد المجيد  30/9/2019 2276
 19/9/2019ن بالشئون الطبية بعمل مدير ادارة الطب العالجي بالشئون الطبية اعتباراً م

 لمدة عام او لحين االعالن .

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل للسيد/  14/10/2019حتى  15/9احتساب المدة من  30/9/2019 2277
 كاتب شئون ادارية رابع بالشئون االدارية . –محمد محمد عبد المجيد السيد لقيمة 

                                                                                                                               

            

           

          


