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 بــشـــأن التاريخ رقم القرار

1 

 ترقية كل من : 1/1/2020
السيدة/ دينا حلمي  حوي م مدميد ابي  بوير ل ميوية ثييدل  شيان بالشية ن الشفيية بمستشيو  الشلفية 

ول شيان ل ميوية بفييا ااينان ا –، السييد/ مدميد عابيد مدميد ابي   يفا ة  1/7/2019اعتفاراً مين 
بتاريخ  2202، ادا قرار الجامعة رقم  1/7/2019بالشة ن الشفية بمستشو  الشلفة اعتفاراً من 

 من ترقية كل من : والء احمد اب  العال ، مرفت احمد عفد الرازق .... الخ 24/9/2019

دة/ ايميان اجازة مرضية ااتثنائية بياجر كاميل للسيي 31/12/2019حتى  3/12احتساب المدة من  1/1/2020 2
 فن  تسجيل بف  واحصاء شان بالشة ن الشفية . –ااماعيل مدمد احمد 

3 
معاون خدمة ممتاز بشة ن  –حوظ  تيجة التدقيق االداري للسيد/ ابراهيم السيد عفد الج اد الزقرد  1/1/2020

التعليييم والشييالب لعييدي االهمييية ال قشاعيي  عيين العمييل واحتسيياب تلييا االييياي ميين رثيييد اجازاتيي  
 االعتيادية .

4 
مهندس ا تيا  حيي ا   اول بالدرجية االولي  بوليية  –تجديد  دب السيدة/  ج ي عفد المنعم حم دة  1/1/2020

الزراعييية للعميييل بمركيييز الفدييي ل والتجيييارب الزراعيييية لميييدة عييياي رابييي  واخيييير اعتفييياراً مييين 
18/12/2019 . 

5 
مهنداين بدرجة مدير عاي والقائم بعميل اميين  كفير –تجديد  دب السيدة/ منال مدمد ي اف عل   1/1/2020

مركز ضمان الج دة للعمل بالهيةة الق مية لضمان ج دة التعليم واالعتمياد بالمنصي رة لميدة عياي 
 . 12/12/2019شامن اعتفاراً من 

بمستشيو  بفييا بشيري شيان بالدرجية الثا يية  –عفيد الراي ل هيالل بسيي     دب الشفيفة/ ريهاي  1/1/2020 6
 . 3/12/2019لفة للعمل بجامعة حل ان لمدة عاي اول اعتفاراً من الش

فني  ديوي ر شاليا بالشية ن الهندايية  –تعديل الدالة االجتماعية للسيدة/ رحاب مدمد عفد الدمييد  1/1/2020 7
 من متزوجة ال  ارمل ويع ل اشنين .

خ اول بالدرجية الثالثية بالميدن الجامعيية بفيا –ا هاء خدمة السيد/ السيد مدمد ابراهيم مدميد ليلية  1/1/2020 8
 بناء عل  بلف  . 31/1/2019باالاتقالة اعتفاراً من 

9 
كاتيا  ية ن اداريية شاليا بالدرجية الثالثية بوليية  –تجديد  دب السييد/ احميد السييد عي م مدميد  1/1/2020

خييير اعتفيياراً ميين التربييية الن عييية بالمنصيي رة للعمييل بمديرييية التربييية والتعليييم للعيياي الرابيي  واال
1/2/2020 . 

فن  ا عة شالا بالدرجة الثالثية بوليية العلي ي للعميل  –تجديد  دب السيد/ جاد زكريا راغا ع ف  1/1/2020 10
 . 31/1/2020بمستشو  الفابنة التخصص  للعاي الراب  واالخير اعتفاراً من 

11 
فن  ثيا ة اجهزة  –ا عفد العزيز عفد العزيز الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/ دين 1/1/2020

مقابيل  31/5/2020حتيى  15/12/2019بفية شالا بالدرجة الثالثة بمستشو  الشلفة اعتفاراً مين 
 % من االجر .65

أخصيائ  معميل شاليا ب حيدة الميورايو ب  –منح السيدة/ الم  ااامة خالد مدمي د حسين غيا م  1/1/2020 12
 . 17/12/2019مدة ارب   ه ر للمرة الثا ية باجر كامل اعتفاراً من االلوترو   اجازة وض  ل

اجيازة مرضيية للسييدة/ ايل ي علي  العشيري علي   14/12/2019حتيى  7/12اعتماد الميدة مين  1/1/2020 13
 فن  تمريض شالا بمستشو  الشلفة م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –العشري 

فن  حياكة شالا بمركز رعاية وتنمية الشو لية اجيازة  –  اب  زيد الفيل  ابراهيم منح السيدة/ اما  1/1/2020 14
 . 31/12/2019حتى  1/10خاثة بدون مرتا لرعاية الشول لمدة شالشة أ هر اعتفاراً من 

كاتيا  يية ن ماليية شاليا بالشية ن االداريية قالديدائق  للعمييل  –عي دة السييدة/ تواحية السييد الفياز  1/1/2020 15
 . 23/12/2019حتى  4/12ألداء العمرة ألول مرة ف  المدة من  21/12/2019فاراً من اعت

فني  ور ية شاليا بالشية ن الهنداييية  –حويظ التدقييق قفيل السييد/ مدميد احميد جي دة عفيد التي اب  1/1/2020 16
 لعدي المخالوة . 25/6/2019ال قشاع  عن العمل ي ي 

أخصيائ  حاايفا   –ن مرتا للسيدة/ والء مدميد حميزة عفيد العزييز تجديد االجازة الخاثة بدو 1/1/2020 17
 . 3/12/2020حتى  4/12/2019الوترو ية اول لمرافقة الزو  بالسع دية لمدة عاي اعتفاراً من 

أخصيائ  امين شاليا  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد/ احميد عمياد السيعيد العميراوي  2/1/2020 18
 .  30/11/2020حتى  1/12/2019بالسع دية لمدة عاي اعتفاراً من بامن الجامعة للعمل 

فني  تميريض رابي   –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيدة/ من  مدمي د احميد احميد مشير  2/1/2020 19
 . 19/11/2020حتى  20/11/2019بالشة ن الشفية لرعاية االارة لمدة عاي اعتفاراً من 

اجازة مرضية للسيدة/ مها كمال الدين جمعة الشافع   30/12/2019حتى  9/12من اعتماد المدة  2/1/2020 20
 كاتا  ة ن ادارية اول بمستشو  الشلفة م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –

فن  ثيا ة اجهزة بفية شالا بولية با االانان حافز  –منح السيدة/ من  أ رف عل  مدمد فايد  2/1/2020 21
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7بنسفة  التميز العلم 

22 
أخصييائ   يية ن بييالب شييان بمركييز اللحيية  –مينح السيييد/ عفييد الحنيي  مدمييد عفييد الحنيي  الدسيين   2/1/2020

جنيي   يهرياً ايهميا اكفير  100% او 7اال جليزية لألغرام الخاثة حيافز التمييز العملي  بنسيفة 
 . 19/12/2019 من اعتفاراً 



أخصائ   ظم ول ائح وميوية شان بولية الدق ق حافز  –منح السيدة/ من  مدمد العتريس الدا ق   2/1/2020 23
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  200% او 7التميز العلم  بنسفة 

شيرف تحييية شاليا بالدرجية الثالثية بوليية م –تجديد  دب السييدة/ جيهيان فاييد عفيد الديافظ حسيين  2/1/2020 24
 .  29/1/2020التربية الن عية للعمل بمستشو  الش ارئ للعاي الثا   اعتفاراً من 

فني  ثييا ة وتشيحيل اول بوليية الشيا حيافز التمييز  –منح السيدة/ ماجدة مدمد احمد احمد كدلية  2/1/2020 25
 . 19/12/2019ما اكفر اعتفاراً من جني   هرياً ايه 50% من االجر او 7العلم  بنسفة 

فن  ديو ر راب  بدار الشفاعة حافز التميز العلم   –منح السيدة/ ايمان مدم د عشية السيد عشية  2/1/2020 26
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7بنسفة 

فن  ور ة   شالا بولية التمريض حافز التمييز  –الهالل  منح السيد/ عمرو ابراهيم بلا النويل   2/1/2020 27
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7العلم  بنسفة 

28 
اخصائ   ة ن الدرااا  العليا والفدي ل شاليا  –منح السيدة/ دعاء كمال ثادق السعيد ع م  2/1/2020

جنييي   ييهرياً ايهمييا اكفيير  200% ميين االجيير او 7علميي  بنسييفة بالدرااييا  العليييا حييافز التميييز ال
 . 19/12/2019اعتفاراً من 

29 
أخصائ  عالقا  شقافية شالا بموتا العالقا  الدولية  –منح السيدة/ اال  مجدي عفد هللا مدم د  2/1/2020

ن جنيييي   يييهرياً ايهميييا اكفييير اعتفييياراً مييي 200% مييين االجييير او 7حيييافز التمييييز العلمييي  بنسيييفة 
19/12/2019 . 

مشرف تحيية شالا بالمدن الجامعية حافز التميز  –منح السيد/ مدمد عفد المعف د احمد احمد كدلة  2/1/2020 30
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7العلم  بنسفة 

31 
تضيمن  ميين ضيم مييدة الخفيرة السييابقة فيمييا  9/6/2015بتياريخ  1451ايدا قييرار الجامعية رقييم  2/1/2020

أخصائ   ة ن مالية بشة ن التعليم والشالب خالل الوترة  –للسيدة/ امل عفد العليم الشربين  ف دة 
 . 30/4/2009حتى  1/2/1999من 

كاتا  ة ن مالية شالا بولية الدق ق حافز  –منح السيدة/ هفة هللا عيد ايد احمد عفد الدميد  فا ة  2/1/2020 32
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7لتميز العلم  بنسفة ا

33 
معياون خدمية شيان بالدرجية الخامسية بالميدن الجامعيية  –منح السيدة/  ادية ثالح حسن درويي   2/1/2020

ن جنيييي   يييهرياً ايهميييا اكفييير اعتفييياراً مييي 25% مييين االجييير او 7حيييافز التمييييز العلمييي  بنسيييفة 
19/12/2019 . 

أخصائ  رعاية بالب شالا بالمدن الجامعيية حيافز  –منح السيدة/ ايمان ممدوح اب  الوت ح عمر  5/1/2020 34
  19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  100% من االجر او 7التميز العلم  بنسفة 

35 
مهنيدس ا تيا  حيي ا   اول بوليية الزراعية  –ل منح السيدة/  ج ي عفد المنعم فهم  حم دة الجما 5/1/2020

جنيييي   يييهرياً ايهميييا اكفييير اعتفييياراً مييين  200% مييين االجييير او7حيييافز التمييييز العلمييي  بنسيييفة 
19/12/2019 . 

بفييا بشيري شاليا بالشية ن الشفيية حيافز  –منح السيد/ احمد عامر عفد هللا عشية السييد الدنوي   5/1/2020 36
 . 19/12/2019ني   هرياً اعتفاراً من ج 100االداء التميز بمقدار 

ثييراف اول بالدرجيية االوليي  بالخزينيية حييافز التميييز  –مينح السيييد/ يديي  عفييد الديي   ييلف  رخييا  5/1/2020 37
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7العلم  بنسفة 

بفييا بشيري بمستشيو  الشلفية حيافز ا داء  –شيراوي منح السيدة/ ايناس مدميد  صير مدميد الف 5/1/2020 38
 . 19/12/2019جني   هرياً اعتفاراً من  100التميز بمقدار 

أخصائ   ة ن ادارية شان بولية الشا حافز  –منح السيدة/  يماء اعد مد  الدين مدم د الجمل  5/1/2020 39
 . 19/12/2019كفر اعتفاراً من جني   هرياً ايهما ا 100% من االجر او 7التميز العلم  بنسفة 

40 
أخصيائ   ية ن ادارييية شيان بمركيز اللحيية  –مينح السييدة/  يويين الدسييين  عفيد الصيمد الدصييين   5/1/2020

جني   هرياً ايهما اكفير اعتفياراً مين  100% من االجر او 7اال جليزية حافز التميز العلم  بنسفة 
19/12/2019 . 

فن  ثييا ة وتشيحيل شيال بشية ن العياملين حيافز التمييز  –ثالح احمد عفد هللا منح السيدة/ اارة  5/1/2020 41
 . 19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  50% من االجر او 7العلم  بنسفة 

بفييا بشيري شاليا بالشية ن الشفيية حيافز  –منح السييد/ مصيشو  حسين احميد مدمي د الشيناوي  5/1/2020 42
 . 19/12/2019جني   هرياً اعتفاراً من  100دار ا داء المتميز بمق

بفييا بشيري شيان بالشية ن الشفيية حيافز ا داء  –منح السيدة/ غادة مدم د مدمي د احميد ز يات   5/1/2020 43
 . 19/12/2019جني   هرياً اعتفاراً من  100المتميز بمقدار 

ة ن بالب شال بولية ا داب حافز التميز أخصائ    –منح السيدة/ ايمان حسن مدمد حسن اعيد  5/1/2020 44
  19/12/2019جني   هرياً ايهما اكفر اعتفاراً من  100% من االجر او 7العلم  بنسفة 

45 
أخصائ   ة ن عاملين اول بشة ن العياملين ادارة  –منح السيد/ مدم د خليل ااماعيل الشربين   5/1/2020

لمييدة عيياي اعتفيياراً ميين ا عيين عمييل بالخييار  الشيية ن ال ميوييية اجييازة خاثيية بييدون مرتييا للفديي
 . 21/12/2020حتى  22/12/2019

ثيدل  اول بالدرجة االول  بمستشو  المنص رة  – دب الصيدال ية/ امر ابراهيم االمة ابراهيم  5/1/2020 46
 . 24/12/2019الجامع  للعمل بالشة ن الشفية لمدة عاي اول اعتفاراً من 

كاتا  ة ن ادارية شالا بالدرجة الثالثية مين موتيا خدمية  –مدمد مدم د لفيا حسن  قل السيد/  5/1/2020 47
 . 24/12/2019الم ابنين للعمل بالتنظيم واالدارة اعتفاراً من 

معاون خدمة شان بولية العل ي للعمل بالشة ن الهنداية  – قل السيد/ مدمد عز  عفد السمي  بشار  5/1/2020 48
 . 26/12/2019اعتفاراً من 



49 
أخصائ   –ااتمرار الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/ رحاب مدم د مدمد العزب  5/1/2020

 3/1/2020تشفيق  ظم ول ائح وميوية شان بالدرجة الثا ية بالشة ن االدارية لمدة عاي اعتفاراً من 
 % من االجر .65مقابل 

أخصائ   ة ن ادارية  – قت للسيدة/ رفا مدمد مرا  السيد الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال 5/1/2020 50
 % من االجر . 65مقابل  1/1/2020اول بالدرجة االول  بمستشو  الشلفة لمدة عاي اعتفاراً من 

 –منح موافأة المساهمة ف   وقا  اعداد راالة الدكت راه للشفيا/ احمد مدميد حلمي  علي  اليدين  5/1/2020 51
 جني  ال غير . 750رجة الثا ية بالشة ن الشفية وقدرها بفيا بشري شان بالد

للسيدة/ لمياء مدم د عل  مدمد  30/6/2015%  من اااا  الراتا الشهري ف  3ايقاف خصم  5/1/2020 52
 مدير عاي العالقا  الثقافية بشأن ا سداب ابنها من ثدوق الرعاية الشفية . –

بفييا بشيري شيان بالدرجية الثا يية بالشية ن  –دمد مصشو  فضيل تجديد  دب الشفيفة/ ياامين م 6/1/2020 53
 . 24/2/2020الشفية للعمل بمستشو  االبوال الجامع  قسم اال عة لمدة عاي شان اعتفاراً من 

أخصييائ  حااييفا   لييية شالييا بالدرجيية الثالثيية  –تجديييد  ييدب السيييدة/ منيي   ظميي   فييي  رمضييان  6/1/2020 54
 . 1/1/2020للعمل بالمشروعا  الفيةية لمدة عاي شان اعتفاراً من  بمستشو  المنص رة الجامع 

أخصيائ   ية ن اداريية شيان بالدرجية الثا يية بالت جيي   – قل السيدة/ را يا فريد احميد فرييد احميد  6/1/2020 55
 . 31/12/2019المال  واالداري بال حدا  الدسابية اعتفاراً من 

أخصيائ   ية ن اداريية اول بالدرجية االولي   –عفد السالي ابراهيم علي   تجديد  دب السيد/ ايمن 6/1/2020 56
 . 28/11/2019بالمدن الجامعية للعمل بجامعة دمياب لمدة عاي شان اعتفاراً من 

بفيا أانان شان بالشة ن الشفية اجيازة وضي  لميدة اربي   –منح السيدة/ ايمان عزم  اعد خلف  6/1/2020 57
 . 11/12/2019كامل اعتفاراً من   ه ر للمرة الثا ية باجر

اجييازة مرضييية ااييتثنائية بيياجر كامييل للسيييد/  1/2/2020حتييى  2/12/2019احتسياب المييدة ميين  6/1/2020 58
 مشرف أمن شالا بامن الجامعة . –مدمد مصشو  مدم د زهران 

ارة ال افيدين ميدير اد –أخصيائ   ية ن بيالب اول  –منح السيدة/ ادر مدميد العراقي   يالبة  6/1/2020 59
 . 23/1/2020حتى  15/12/2019اجازة اعتيادية لزيارة ابنتها بدولة ااتراليا اعتفاراً من 

اجازة مرضية اايتثنائية بياجر كاميل للسييد/ ولييد  28/12/2019حتى  26/11احتساب المدة من  6/1/2020 60
 فن  ور ة شالا بالشة ن الهنداية . –عفد الرازق ابراهيم  لف  

أخصائ  تشفيق  ظم ول ائح وميوية شالا بشة ن  –ع دة السيد/ مدمد عز  عفد القادر مصشو   6/1/2020 61
 . 24/12/2019العاملين للعمل اعتفاراً من 

فن  تمريض شالا بالشة ن الشفية اجازة  –منح السيدة/ ايمان مدمد عفد الوتاح عفد الدميد  هاب   6/1/2020 62
 . 14/6/2020حتى  2/2019!/15ل لمدة اتة أ هر اعتفاراً من خاثة بدون مرتا لرعاية الشو

63 
كاتا  ة ن مالية شالا بشة ن العاملين  –منح السيدة/ ا زان ثالح اعد عفد المشلا الالو دي  6/1/2020

حتيييى  1/1/2020اجيييازة خاثييية بيييدون مرتيييا لرعايييية الشويييل لميييدة ايييتة أ يييهر اعتفييياراً مييين 
30/6/2020 . 

بفييا بشيري شيان بمستشيو  اللفية اجيازة خاثية بيدون  –لسيدة/ ايال   جياح بي  رمضيان منح ا 6/1/2020 64
 . 20/12/2020حتى  21/12/2019مرتا لرعاية الشول لمدة عاي اعتفاراً من 

بفيا أانان شيان بالشية ن الشفيية للعميل اعتفياراً  –ع دة السيدة/  سمة مدمد عثمان مدمد  صر  6/1/2020 65
 . 25/12/2019من 

مهنييدس اتصيياال  والوترو يييا  كهربييية شالييا  –عيي دة السيييد/ هيييثم مدميي د مدمييد عفييد الحنيي   6/1/2020 66
 . 25/12/2019بصندوق الرعاية الشفية للعمل اعتفاراً من 

67 
أخصيائ  تميريض شاليا بالدرجية الثالثية  –  را ابراهيم عفد الجي اد ابيراهيم  ا هاء خدمة السيدة/ 6/1/2020

تاريخ اخالء برفها وذلا لتوليوها 6/1/2020المنص رة باالاتقالة اعتفاراً من  بمستشويا  جامعة
 .جامعة القاهرة ب ميوة معيد بولية التمريض 

 جار اول بالدرجية الثالثية بالميدن الجامعيية للعميل  –تجديد  دب السيد/ جنيدي ر اد أ  ر جنيدي  9/1/2020 68
 . 1/3/2020الثالا اعتفاراً من بمديرية الشة ن الصدية بمرا  مشروح للعاي 

معيياون خدميية شييان بالدرجيية الخامسيية بولييية  –تسييوين السيييدة/ اييدر عصييران ي اييف الفسييتاوي  9/1/2020 69
 . 4/7/2019تنويياً للدوم الصادر بجلسة  22/2/2014الصيدلة اعتفاراً من 

70 
فييق  ظيم ولي ائح وميويية شاليا أخصيائ  تش –تجديد  دب السيدة/ هند مدمد رجائ  حاميد المشيد  9/1/2020

بالدرجيية الثالثيية بيياالدارة العاميية للعمييل بمصييلدة الجمييار  المصييرية لمييدة عيياي شييان اعتفيياراً ميين 
2/2/2020 . 

فن  تمريض وثدة عامة شاليا بالدرجية الثالثية  –تجديد  دب السيدة/ اارة ماهر مدمد المت ل   9/1/2020 71
 . 3/1/2020الصدية بالشرقية لمدة عاي اعتفاراً من  بمستشو  الشلفة للعمل بمديرية الشة ن

أخصييائ  تييدريا اول بالموتفيية المركزييية بعييد ا تهيياء  –عيي دة السيييد/ احمييد عفييد هللا حسييين رزق  9/1/2020 72
 . 1/1/2020االجازة الدرااية الممن حة ل  لدرااة الدكت راه من كلية ا داب اعتفاراً من 

73 
أخصييائ   –ي بالعميل جيزء ميين ال قيت للسييدة/ بسينت عنتيير  يهاب احميد الشيال التيرخيص بالقييا 9/1/2020

أ يهر اعتفياراً  3موتفا  ووشائق شالا بالدرجة الثالثة بمركز تقنية االتصياال  والمعل ميا  لميدة 
 % من االجر .65مقابل  1/1/2020من 

74 
يوية فني  ثييا ة اجهيزة بفيية رابي  ب م –تعديل توليف السيد/ مدمد ابراهيم السيد ابراهيم عميار  9/1/2020

بالدرجية الرابعية ميين المستشيو  الرئيسيي  جامعية ااييي ب للعميل بولييية بيا االايينان اعتفياراً ميين 
25/9/2019 . 

مهنيدس ا تيا  زراعي  شيان بالدرجية الثا يية بشية ن  – قل السيد/ عفد الرحمن عادل عفد الرحمن  9/1/2020 75
والتجارة الخارجية علي  درجية ماليية بيرفهم اعتفياراً مين خدمة المجتم  للعمل ب زارة الصناعة 



31/12/2019 . 

فني  ثييا ة وتشيحيل شاليا بالشية ن الهندايية  –منح السيد/ احمد مدمد عفد الرازق السعيد ج دة  9/1/2020 76
 . 19/12/2019جني   هرياً أيهما اكفر اعتفاراً من  50% او 7حافز التميز العلم  بنسفة 

فن  ثيا ة وتشحيل شاليا بمركيز تشي ير ا داء الجيامع   –منح السيد/ السيد أحمد ابراهيم مدمد  9/1/2020 77
 . 19/12/2019جني   هرياً أيهما اكفر اعتفاراً من  50% او 7حافز التميز العلم  بنسفة 

يية شاليا أخصيائ  تشفييق  ظيم ولي ائح وميو –منح السيدة/ بسمة حسن  عفد الدميد عفد اليرحمن  9/1/2020 78
 . 19/12/2019جني   هرياً اعتفاراً من  100 ا داء المتميز وقدرهبولية الصيدلة حافز 

79 
أخصييائ   ية ن دراايا  ومتدا يا  اول بولييية  –مينح السييدة/ واياي مدمييد احميد  جييا عميارة  9/1/2020

 19/12/2019ن جني   هرياً أيهما اكفر اعتفاراً م 200% او 7التربية حافز التميز العلم  بنسفة 
. 

فيمييا تضييمن  ميين بيا ييا  تسييوين السيييد/  17/9/2019بتيياريخ  2166تعييديل قييرار الجامعيية رقييم  9/1/2020 80
 أخصائ   شاب رياض  شالا بشة ن التعليم والشالب . –مدم د خيري مدم د ااماعيل فضل 

لعال  باجر بمستشو  الشلفة فن  تمريض شالا ب حدة ا –ع دة السيدة/ اوينة مدمد عفاس مدمد  9/1/2020 81
 . 28/12/2019للعمل اعتفاراً من 

اجيازة مرضيية للسييدة/ اميا   مدميد حسيين السييد  31/12/2019حتيى  28/11اعتماد المدة من  9/1/2020 82
 معاون خدمة شان بمركز رعاية وتنمية الشو لة م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل  –النقيش  

83 
أخصائ  أمن شالا  –وة االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد/ أ رف الشدا  رجا الفنا تحيير ث 9/1/2020

بأمن الجامعة من بدا عن عمل بالخار  ال  عمل بدولة االمارا  العربيية المتديدة اعتفياراً مين 
 . 14/12/2019حتى  28/2/2019

ن مالية راب  بالمشيتريا  والمخيازن كاتا  ة  –مجازاة السيد/ عفد هللا  وري عفد هللا العزازي  9/1/2020 84
 بخصم ي مان من راتف  بأن تحيا عن العمل بدون اذن .

فن  تمريض شالا بمستشو  الشلفة للعميل اعتفياراً مين  –ع دة السيدة/ را يا مدسن حسين ثابر  9/1/2020 85
29/12/2019 . 

ة ن اداريية شاليا بالدرجية الثالثية بوليية أخصائ   ي –ا هاء خدمة السيدة/ لمياء عيد عشا ابراهيم  9/1/2020 86
 . 9/1/2020التجارة باالاتقالة اعتفاراً من 

كاتا اورتارية ومدو ما  بادرجة االول   –ا هاء خدمة السيد/ عز  عفد الجليل مت ل  ح بر  12/1/2020 87
 . 1/1/2020بولية التربية الن عية بال فاة اعتفاراً من 

88 
كاتا اورتارية شان شان بالدرجة الثا ية بمديرية  –اامية السعيد عفد العزيز الش يل  دب السيدة/  12/1/2020

التربية والتعليم بالدقهلية بولية التجارة عل  مسم  وميو  كاتا اورتارية لمدة عاي اول اعتفياراً 
 . 25/12/2019من 

89 
أخصيائ   –من  منيير بي  الصيعيدي تعديل اياي الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/  12/1/2020

 30/6/2020حتيى  1/1/2020 ة ن ادارية اول بالدرجة االولي  بيالتنظيم واالدارة اعتفياراً مين 
 % من االجر .65مقابل 

مهندس اول بالدرجية االولي  بمستشيو  االبويال للعميل  – دب السيدة/  رين مدمد اب  زيد داود  12/1/2020 90
 . 25/12/2019ول اعتفاراً من بولية الزراعة لمدة عاي ا

91 
أخصيائ   ية ن اداريية شاليا بمركيز تشي ير ا داء  –مجازاة السيدة/  هيال كميال مدمي د ت فييق  12/1/2020

اعتفيياراً ميين  10/6/2016بتيياريخ  1304الجييامع  اييابقاً والمنتهيي  خييدمتها بقييرار الجامعيية رقييم 
 بدون اذن . بخصم ي مين من راتفها ال قشاعها عن العمل 16/4/2019

فن  ور ة شاليا بالشية ن الهندايية  –حوظ التدقيق االداري للسيد/ مدمد احمد ج دة عفد الت اب  12/1/2020 92
 لعدي المخالوة .

أخصائ   ة ن ادارية شالا بمركز الدساب العلمي  للعميل  –ع دة السيدة/  يماء  فيل عفد الد   12/1/2020 93
 . 1/1/2020اعتفاراً من 

مداي بالشة ن القا   ية للعمل اعتفاراص من  –ع دة السيدة/ منار عفد الفااط عفد الحن  الدعدع  12/1/2020 94
1/1/2020 . 

بفيا أانان شالا بالشة ن الشفية للعميل اعتفياراص  –ع دة السيدة/ ميادة مدمد ابراهيم خضير  12/1/2020 95
 . 23/12/2019من 

96 
الجامعية وتسيليمها الي  العياملين تالي االرقاي السيرية مين الفنيا المتعاقيد مي  اعادة تشويل لجنة اا 13/1/2020

بالجهية وتدريير مدضيير بييلا برئااية السيييد/ حيازي فتديي  المتي ل  أخصيائ   يية ن اداريية شييان 
 باالاتدقاقا  .

ستشيو  أخصائ  تمريض اول بالدرجية االولي  بم –ا هاء خدمة السيدة/  زيهة عفد السمي  حمزة  13/1/2020 97
 . 10/12/2019االبوال باالاتقالة اعتفاراً من 

أخصيائ   ية ن اداريية اول بالدرجية االولي   –قياي السيد/ ا رف عفد المجييد عفيد الوتياح حسين  13/1/2020 98
 بتسيير أعمال أمين كلية با االانان بولية با االانان لمدة عاي لدين االعالن عن ال ميوة .

99 
فيميا تضيمن  مين ترقيية السيادة المييك رين  24/9/2019بتياريخ  2203الجامعة رقم ادا قرار  13/1/2020

السيد/ مدمد أحمد مدمد ، السيد/ رضا حاميد العيدل ، السييد/ رضيا  وهم 1/7/2019اعتفاراً من 
 مدمد زك  .

الدقهليية الي  من مديرية الشة ن الصيدية ب –تعديل توليف الشفيفة/ ثوا عفد الق ي فت ح ابراهيم  14/1/2020 100
 . 23/12/2018مستشو  الشلفة ب ميوة بفيا بشري شالا بالدرجة الثالثة اعتفاراً من 



أخصائ   شاب اجتماع  شان بالدرجة الثا ية برعاية الشفاب  – قل السيدة/ م  احمد عشية غازي  14/1/2020 101
 . 5/1/2020للعمل بشة ن التعليم والشالب اعتفاراً من 

102 
أخصييائ   يية ن مالييية شييان بالدرجيية الثا ييية  –تجدييد  ييدب السيييد/ وجييي  مدمييد فييماد عفييد الدميييد  14/1/2020

بالتأمين والمعا ا  للعمل بالمجلس الق م  للصدة النوسية بالدقهلية لمدة عاي راب  واخير اعتفاراً 
 . 23/12/2019من 

103 
ة أخصائ  تمريض شالا بالدرجة الثالثة ب ميو –تعديل توليف السيدة/ فابمة مدمد كامل مع م  14/1/2020

من مركز جراحة الجهاز الهضم  للعمل بالمعهد الون  للتمريض التياب  لوليية التميريض اعتفياراً 
 . 16/10/2019من 

مشرف زراع  شالا بالدرجة الثالثة بوندق الجامعة ف   –ا ترا  السيد/ حسين مدمد السيد أحمد  14/1/2020 104
 ين واارهم .مشروع عال  العامل

105 
أخصييائ  مراقفيية مخييزون اييلع  شالييا  – قييل تم يييل وميويية السيييدة/ هنييد مدمييد ثييالح حسييين  14/1/2020

بالمسيت ي الثاليا مين م از ية مستشيو  االبوييال الجيامع  الي  م از ية جامعية المنصي رة للعمييل 
 . 9/1/2020بموتا أمين عامالجامعة بدرجتها المالية اعتفاراً من 

106 
مهنييدس اتصيياال  والوترو يييا  شييان بمركييز تقنييية  –يييرخص للمهنييدس/ مدمييد  ييدات  ابييراهيم  14/1/2020

دون ان تتدمل  23/2/2020حتى  15/2االتصاال  والمعل ما  بالسور ال  أافا يا ف  الوترة من 
 الجامعة أي تواليف .

متدا ا  اول بالدرجة االول  أخصائ   ة ن درااة وا – قل السيدة/ لمياء مصشو  احمد عمرو  15/1/2020 107
 . 5/1/2020للعمل بالدرااا  العليا اعتفاراً من 

كفيير أخصيائيين  ية ن تعلييم وبيالب بدرجية ميدير عياي  –ع دة السيدة/  يوين السيد حسين عفده  15/1/2020 108
 . 1/1/2020بمركز تش ير ا داب الجامع  للعمل اعتفاراً من 

أخصيائ   ية ن ماليية شيان بالدرجية الثا يية بالم از ية  – ادية احمد مدمد اعيد  ا سداب السيدة/ 15/1/2020 109
 والدسابا  من مشروع عال  العاملين واارهم .

فنيي  تسييجيل بفيي  واحصيياء اول بالدرجيية  – يدب السيييدة/ ليليي  رفعييت ثييالح مدمييد الشنشيياوي  15/1/2020 110
 . 1/1/2020عاي اول اعتفاراً من  االول  بمستشويا  جامعة المنص رة بالشة ن الشفية لمدة

فن  ثيا ة وتشحيل اول بالدرجة االول  مين الشية ن  – قل السيد/ ماجد عفد الشاف  عفد اللشيف  15/1/2020 111
 . 29/12/2019الهنداية للعمل برعاية الشفاب اعتفاراص من 

للعمل بالشة ن الهنداية اعتفاراً من  معاون خدمة بولية الشا – قل السيد/ احمد كمال  عمان  جا  15/1/2020 112
2/1/2020 . 

معياون خدمية اول بالدرجية الرابعية بمستشيويا   –تجديد  دب السيد/ ربي  السييد الفيدوي حشيي   15/1/2020 113
 . 4/9/2019جامعة المنص رة بولية الشا للعاي الثا   اعتفاراص من 

114 
كاتيا  ية ن ماليية رابي  بالدرجيية  –ابييراهيم عفيد العيال  عزييزة عفيد الدمييد تجدييد  يدب السييدة/ 15/1/2020

الرابعة بمستشو  الش اري للعمل بولية التربية الن عيية بالمنصي رة للعياي الثاليا اعتفياراص مين 
2/12/2019 . 

بفييا بشيري شاليا  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد/ ابراهيم ر يدي احميد الشي ري  15/1/2020 115
 . 31/12/2020حتى  1/1/2020ية للعمل بالسع دية لمدة عاي اعتفاراً من بالشة ن الشف

أجازة مرضية للسيدة/ ال ي عفد ربي  مدميد  28/1/2020حتى  28/12/2019اعتماد المدة من  15/1/2020 116
 فن  تمريض اول بالشة ن الشفية بمستشو  الشلفة اجازة مرضية باكر كامل . –عفد رب  القفا   

أجازة مرضية اايتثنائية بياجر كاميل للسييد/  14/1/2020حتى  18/12/2019احتساي المدة من  16/1/2020 117
 فن  ثناعة أانان أانان شالا بالشة ن الشفية بالجامعة   –الهاي زكريا مدمد عفده الشيخ 

ل اعتفياراً فن  تمريض شالا بالشة ن الشفيية للعمي –ع دة السيدة/ خديجة فتد  الشدا  منص ر  16/1/2020 118
 . 1/1/2020من 

اجيازة مرضيية اايتثا ية بياجر كاميل للسييدة/ أميير  15/1/2020حتيى  15/12احتساب المدة من  16/1/2020 119
 فن  أ عة شالا بالشة ن الشفية . –عفادة الششتاوي حافظ بدفح 

و  الشلفة اجازة خاثية فن  تمريض شالا بمستش –منح السيدة/ هفة مدمد عفد الوتاح مدمد رخا  16/1/2020 120
 . 14/3/2020حتى  15/12/2019بدون مرتا لرعاية الشول لمدة شالشة أ هر اعتفاراً من 

معياون خدمية شيان بالشية ن القا   يية  –حوظ التدقيق قفل السيد/ ضياء الدين فءاد مدمد الجزار  16/1/2020 121
 اجازات  .ال قشاع  عن العمل لعدي الصدة واحتساب تلا االياي من رثيد 

معاون خدمة اول بشة ن العاملين بخصم ي ي من راتفها  –مجازاة السيدة/ هناء السعيد مدمد عل   16/1/2020 122
 ال قشاعها عن العمل بدون اذن 

كاتا  ة ن ادارية اول باال يار لقيامها بالتحيا  –مجازاة السيدة/ مها كمال الدين جمعة الشافع   16/1/2020 123
 بدون اذن . 23/3/2019ي ي 

بفيا بشري شيان بمستشيو  الشلفية بخصيم  –مجازاة السيد/ ابراهيم اعد ابراهيم مدمد المسيري  16/1/2020 124
 ي مان من راتف  لتحيف  عن العمل بدون اذن .

ار بفيا بشري شان بالشة ن الشفية باال ي –مجازاة السيدة/ اارة احمد   ق  السيد وهفة الشايا  16/1/2020 125
 . 9/3/2018لتأخرها عن العمل بقسم االاتقفال ي ي 

ثيدل  شالا بالشة ن الشفية لعدي  –حوظ وقعة غياب السيدة/ الم  مدم د السيد مدم د المرل   16/1/2020 126
 . 9/4/2018حتى  10/3المخلوة ف  المدة من 

ض شاليا بمستشيو  الشلفية باال ييار بيأن فني  تميري –يعة السيد السعيد المرا  فمجازاة السيدة/ ر 16/1/2020 127
 بدون اذن . 5/9/2018ا صرفت قفل م عدها بنص ااعة ف    باتجية االربعاء 



128 
 ليصفح كا ت  : 8/12/2019ف   2860تص يا المادة االول  من قرار الجامعة رقم  16/1/2020

  من كلية الزراعة للعمل بالدرجة االولمالحظ  جاريين  – قل السيد/ أاامة عفد الدويظ ال هيدي 
 . 24/11/2019بولية الدق ق اعتفاراً من 

فنيي  تمييريض شاليا بالدرجيية الثالثيية  –تجدييد  ييدب السييدة/ رضييا الشييربين  الشيربين  ايييد احميد  16/1/2020 129
 . 1/2/2020الانان للعاي الراب  واالخير اعتفاراً من بمستشو  الفابنة للعمل بولية با ا

 –منح موافأة المساهمة ف   وقا  اعيداد رايالة اليدكت راه للسيدية/ ميراي جميال عشيية خلييل فاييد  16/1/2020 130
 جني  ال غير . 750أخصائ   شاب رياض  شان بالدرجة الثا ية بولية التربية الن عية وقدرها 

131 
بالدجية الثا يية مين مهنيدس ا تيا  زراعي  شيان  –ا هاء  دب السيدة/ ايمان ابراهيم ابيراهيم منسي   16/1/2020

العمييل بمركييز الفديي ل الزراعييية وع دتهييا لجهيية عملهييا االثييلية بولييية الزراعيية اعتفيياراً ميين 
12/11/2019 . 

132 
أخصيائ   –ااتمرار الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/ ياامين مدسين احميد فيماد  16/1/2020

مقابيل  29/1/2020امعة لميدة عياي اعتفياراً مين  ة ن مالية شان بالدرجة الثا ية بأما ة مجلس الج
 من االجر . 655

 –احتسياب ايياي االمتدا يا  الوعليية اجيازة بياجر كاميل للسييدة/ مياهر عشيية السيعيد حاميد جمعيية  16/1/2020 133
 مشرف تحيية شالا اجازة باجر كامل .

  تشفييق  ظيم ولي ائح وميويية شيان أخصيائ –تجديد  دب السيد/ رضا  عفان عفيد العزييز  يعفان  16/1/2020 134
 . 3/2/2020بأمن  مجلس الجامعة للعمل بمصلدة الجمار  المصرية لمدة عاي شان اعتفاراً من 

أخصيائ   ية ن اداريية شاليا بوليية التجيارة  –اعادة تدر  مرتا السيدة/ لمياء عيد عشا ابراهيم  16/1/2020 135
 د   مفا رة م  خوض االجر .لمجازاتها بالخوض ال  وميوة ف  المست ي اال

أخصيائ   ي ن ماليية شاليا بالم از ية والدسيابا   –ع دة السيد/ باام مدمد ايمير بركيا  داود  19/1/2020 136
 . 8/1/2020للعمل اعتفاراً من 

ثيييدل  اول  – هيال منصيي ر حسين عفييد اليرحمن  تجدييد االجيازة الخاثيية بيدون مرتييا للسييدة/ 19/1/2020 137
 . 31/12/2020حتى  1/1فة للفدا عن عمل بالخار  لمدة عاي اعتفاراً من بمستشو  الشل

138 
بفيا بشري شالا  –عمرو الشربين  احمد تق  الدين  تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد/ 19/1/2020

حتييى  1/12/2019بمستشيو  الشلفيية للعمييل بال اليييا  المتدييدة االمريويية لمييدة عيياي اعتفيياراً ميين 
30/11/2020 . 

139 
اخصييائ  احصيياء  –مدمييد مصييشو  السيييد اييالم  تجديييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتييا للسيييد/ 19/1/2020

حتيى  1/1وحاافا  اليية شاليا بمركيز الدسياب العلمي  للعميل بالسيع دية لميدة عياي اعتفياراً مين 
31/12/2020  . 

بفييا بشيري اول  –مدمد اوب العينين  من  مدم د تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيدة/ 19/1/2020 140
 . 1/11/2020حتى  2/11/2019بمستشو  الشلفة لرعاية االارة لمدة عاي اعتفاراً من 

اجازة مرضية ااتثنائية باجر كامل للسييدة/  30/1/2020حتى  31/12/2019احتساب المدة من  19/1/2020 141
 بدرجة مدير عاي بالشة ن الشفية .كفير فنيين تمريض  – ازل  ابراهيم الدا ق  مدمد عل  

معاون خدمة شان بالشية ن االداريية للعميل اعتفياراً  –ع دة السيد/ مدسن مدمد عفد المنعم ثياي  19/1/2020 142
 للفدا عن عمل بالخار  . 8/1/2020من 

للسييدة/  اجازة مرضية ااتثنائية باجر كامل 20/2/2020حتى  26/12/2019احتساب المدة من  19/1/2020 143
 فن  تمريض شان بمستشو  الشلفة . –ماجدة حسن ثالح ابراهيم 

فن  ا عة اول بمستشو  الشلفة اجازة خاثة بدون مرتا  –منح السيد/ ااالي مد  الدين ابراهيم  19/1/2020 144
 . 7/12/2020حتى  8/12/2019للفدا عن عمل بالخار  لمدة عاي اعتفاراً من 

أخصائ  عالقا  عامة شالا بالدرجية الثالثية  –دب السيدة/ اارة حلم  عفده م ا  ثقر الحاء   19/1/2020 145
 . 1/1/2020من العمل بجامعة القاهرة وع دتها لجهة عملها االثلية بولية ا داب اعتفاراً من 

لجامعية فن  كهرباء اول بالدرجة االول  مين فنيدق ا –ا هاء الداق السيد/ مدمد حسن عل  حسن  19/1/2020 146
 . 13/1/2020وع دت  للعمل بولية الشا اعتفاراً من 

147 
أخصيائ  تشفييق  ظيم ولي ائح وميويية  –تجديد  دب السيد/ ااالي مدميد مدميد ابيراهيم الشيناوي  19/1/2020

شالا بالدرجة الثالثة بامشروعا  الفيةية للعمل بمصلدة الجمار  المصرية لمدة عاي شان اعتفاراً 
 . 7/2/2020من 

أخصيائ  رعايية عياملين بالدرجية الثا يية  –تجديد  يدب السييدة/ هفية حسييا عفيد الدمييد  يعالن  19/1/2020 148
 . 2/12/2019بجامعة عين  مس للعمل بشة ن العاملين لمدة عاي شان اعتفاراص من 

لثية بالشية ن معياون خدمية ممتياز بالدرجية الثا –ا ترا  السيدة/  جي ي ايالمة هيالل الفشيراوي  20/1/2020 149
 االدارية ف  مشروع عال  العاملين واارهم .

150 
كفيير أخصيائيين  ية ن اداريية بدرجية  –الحاء  دب السيد/ ااماعيل عفد الدميد ااماعيل الجزار  20/1/2020

مدير عاي من العمل بالشة ن الهنداية وع دت  لجهية عملي  االثيلية بمستشيو  الشي ارئ اعتفياراً 
 . 8/1/2020من 

مداي بالدرجة الثالثة بالشة ن القا   ية باالانقالة بناء  –ا هاء خدمة السيد/ خالد السيد عفد هللا عل   20/1/2020 151
 عل  بلف  اعتفاراً من تاريخ ثدور القرار .

152 
معاون خدمة شان بالدرجة الخامسية ب حيدة العيال   –ا هاء خدمة السيد/ عماد حمدي فريد الشيا  20/1/2020

بمستشيييو  الشلفييية ال قشاعييي  عييين العميييل دون اذن أكثييير مييين شالشييي ن ي مييياً اعتفييياراً مييين بييياجر 
5/3/2019 . 

اجيازة مرضيية للسييدة/ أايماء ثيالح ثيالح  13/1/2020حتى  30/12/2019اعتماد المدة من  20/1/2020 153
 معاون خدمة ممتاز بالشة ن الهنداية م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –مدمد 



أخصائ   ية ن  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيدة/ امل مدمد مدم د ابراهيم الز ات   20/1/2020 154
 .8/6/2020حتى  9/12/2019ادارية اول بالموتفا  لرعاية الشول لمدة اتة أ هر اعتفاراً من 

155 
بدرجية ميدير عياي بمركيز  كفيير أخصيائيين  ية ن تعلييم –منح السيدة/ أمل مسعد فرا  ال هييدي  20/1/2020

المعل مييا  والت شيييق ودعييم اتخيياذ القييرار اجييازة خاثيية بييدون مرتييا لرعاييية االاييرة لمييدة عيياي 
 . 21/12/2020حتى  22/12/2019اعتفاراً من 

بفيا بشري شالا بمستشو  الشلفة اجازة خاثة بدون  –منح السيد/ ايمن عفد الجليل مدمد خليل  20/1/2020 156
 . 9/6/2020حتى  1/1/2020الزوجة بالسع دية اعتفاراً من مرتا لمرافقة 

157 
أخصيائ   ية ن اداريية  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد/ مدمد مجدي احميد داي ق   20/1/2020

حتيى  1/1شان بمركز اللحة اال جليزية لألغرام الخاثة لرعايية االايرة لميدة عياي اعتفياراً مين 
31/12/2020 . 

أخصيائ   ية ن اداريية شاليا بيالتنظيم واالدارة  –ع دة السيدة/   را حسن المت ل  مدمد العايق  20/1/2020 158
 . 8/1/2020للعمل اعتفاراً من 

ثييييدل  شييان بالشيية ن الشفيييية للعمييل اعتفيياراً مييين  –عيي دة السيييدة/ عييال فيييماد فتديي  العييدوي  20/1/2020 159
13/1/2020 . 

بفيا أانان شان بالشة ن الشفية اجازة وض  لمدة  –ة مدمد عثمان مدمد  صر منح السيدة/  سم 20/1/2020 160
 . 30/12/2019أرب   ه ر للمرة الثا ية باجر كامل اعتفاراً من 

أميين مخيزن اول بشية ن التعلييم والشيالب  –ع دة السيدة/ بسمة فماد مظلي ي مدمي د اييد احميد  21/1/2020 161
 . 6/1/2020للعمل اعتفاراً من 

اجازة اايتثنائية بياجر كاميل للسييدة/  اديية ثيدق  ابي   29/2/2020حتى  1/1احتساب المدة من  21/1/2020 162
 كاتا  ة ن مالية اول بالتنظيم واالدارة ادارة التدريا . –الوت ح الفي م  

لسييد/ اجازة مرضية ااتثنائية بياجر كاميل ل 26/1/2020حتى  28/11/2019احتساب المدة من  21/1/2020 163
 أخصائ   ة ن بالب شان أما ة مجلس الجامعة . –مدمد ابراهيم ت فيق الديا 

بفييا بشيري شاليا بمستشيو  الشلفية  –ع دة السيدة/ مرفت احمد عفد الرازق الششتاوي جم دة  21/1/2020 164
 . 2/1/2020للعمل اعتفاراص من 

165 
أخصائ   ة ن بيالب  –مة يسري احمد اب  ال فا تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيدة/ بس 21/1/2020

حتى  17/10/2019بشة ن التعليم والشالب لمرافقة الزو  بالسع دية لمدة عاي اعتفاراً من شالا 
16/10/2020 . 

166 
أخصائ   ة ن ادارية شالا بمركز تقنيية االتصياال   –منح السيدة/ امل احمد مدمد عفد العاب   21/1/2020

 22/12/2019زة خاثة بدون مرتا لرعاية الشول لمدة شالشة أ هر اعتفاراً من والمعل ما  اجا
 . 21/3/2020حتى 

أخصائ   ة ن الدرااا  العليا والفد ل شالا باالدارة  –منح السيدة/ والء مدمد مدم د  اهين  21/1/2020 167
 . 1/1/2020 من العامة للفد ل اجازة وض  لمدة ارب   ه ر للمرة االول  باجر كامل اعتفاراً 

فن  ثناعة أانان شالا بالشة ن الشفية اجازة وض  لمدة  –مدمد احمد خشان منح السيدة/ ااراء  21/1/2020 168
 . 25/12/2019ارب   ه ر للمرة الثا ية باجر كامل اعتفاراً من 

والدسييابا  ادارة كاتييا  يية ن ادارييية شالييا بالم از يية  –ميينح السيييدة/ أمييل مدمييد مدميي د اييعد  21/1/2020 169
 . 16/1/2020حتى  5/1الم از ة اجازة اعتيادية ألداء العمرة ألول مرة اعتفاراً من 

ثيدل  شان بمستشو  الشلفة اجازة اعتيادية بميدة  –منح السيدة/ من  وهفة وهفة ع م السروي  21/1/2020 170
 . 6/2/2020ختى  19/1تسعة عشر ي ماً اعتفاراً من 

171 
اجيازة مرضيية للسييدة/ ريهياي السييد مدمي د  27/1/2020حتيى  26/12/2019عتماد المدة من ا 21/1/2020

فن  تمريض شالا بالشة ن الشفية بمستشو  الشلفية مي  احتسيابها اجيازة مرضيية  –ها م مهران 
 باجر كامل .

الييدين اجييازة مرضييية للسيييدة/ ميي  ثييالح  13/1/2020حتييى  29/12/2019اعتميياد المييدة ميين  21/1/2020 172
 مداي بالشة ن القا   ية م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –مدم د بدران 

فنيي  ثيييا ة وتشييحيل شالييا بالت جييي  المييال   –مجييازاة السيييدة/ ايمييان السيييد عفييد ال هيياب ثييياي  21/1/2020 173
 واالداري بخصم ي مان من راتفها ال قشاعها عن العمل بدون اذن .

معياون خدمية بموتيا  ائيا  –اب اياي االمتدا ا  الوعلية للسيد/ عل  فاضيل علي  مصيشو  احتس 21/1/2020 174
 رئيس الجامعة لشة ن التعليم والشالب اجازة باجر كامل .

بفييا بشيري شاليا بمستشيو   –ااتومال اجازة ال ضي  للسييدة/ ثيوا عفيد القي ي فتي ح ابيراهيم  21/1/2020 175
 . 2/1/2020حتى  18/12/2019عتفاراص من الشلفة للمرة االول  باجر كامل ا

176 
بفييا بشيري شاليا  –تجديد االجيازة الخاثية بيدون مرتيا للسييد/ لي يس ا ييس بشياي جي رج   21/1/2020

حتيى  22/12/2019بمستشو  الشلفة للعمل بال الييا  المتديدة االمريويية لميدة عياي اعتفياراً مين 
21/12/2020 . 

177 
ثيدل  شالا بالمست ي ال ميو  الثاليا مين م از ية  –ة/ يسرا عادل احمد كامل  قل تم يل السيد 22/1/2020

مركز جراحية الجهياز الهضيم  الي  م از ية جامعية المنصي رة للعميل بالشية ن الشفيية بيدرجتها 
 . 13/1/2020المالية اعتفاراً من 

ائح وميوييية شييان أخصييائ  تشفيييق  ظييم وليي  –ا سييداب السيييدة/ مريا ييا عييابف جييرجس ثييليا  22/1/2020 178
 بالدرجة الثا مية بشة ن أعضاء هيةة التدريس من مشروع عال  العاملين واارهم .

أخصائ  تشفيق  ظم ولي ائح وميويية اول  -تجديد  دب السيد/ السيد عفد الفاري عفد الهادي السيد 22/1/2020 179
 . 1/2/2020اعتفاراص من بالدرجة االول  بالتنظيم واالدارة للعمل بجامعة دمياب لمدة عاي شان 



180 
خصم ما يعادل خمسة عشر ي ماً من موافأة االمتدا ا  من السيد/ ماهر مدمد عفد اللشيف الفا ا  22/1/2020

معاون خدمة اول بالدرجة الرابعة بموتا امين الجامعة المساعد للشة ن المالية  ظير ا يتراك   –
 . 1/2/2020ف  ثندوق الرعاية الشفية اعتفاراص من 

181 
أخصييائ  تشفيييق  ظييم وليي ائح وميوييية شالييا  –تجديييد  ييدب السيييد/ أحمييد مجييدي مدمييد الميي اف   22/1/2020

بالدرجة الثالثة بالشة ن القا   ية للعميل بمصيلدة الجميار  المصيرية لميدة عياي شيان اعتفياراً مين 
2/2/2020  

ي شاليا بالدرجية الثالثية بمستشيو  الشلفية في  بفييا بشير – ية عفد الحن  الفيل   ا ترا  السيدة/ 22/1/2020 182
 مشروع عال  العاملين واارهم م  اضافة ال الدين .

183 
أخصائ  تشفيق  ظم ول ائح وميوية  –تجديد  دب السيد/ احمد ثالح الدين السيد ع م الزين   22/1/2020

دة عياي شيان اعتفياراً شالا بالدرجة الثالثة بالشة ن القا   ية للعمل بمصلدة الجميار  المصيرية لمي
 . 2/2/2020ممن 

أخصائ  تشفيق  ظم ول ائح وميوية شالا بالدرجة  –دب السيد/ مدمد عز  عفد القادر مصشو   22/1/2020 184
 . 9/1/2020الثالثة بشة ن العاملين للعمل بهيةة ميناء دمياب لمدة عاي اول اعتفاراً من 

مهنيدس ا تيا  زراعي  شاليا بالدرجية الثالثية بوليية  –مدميد  ي ق   تجديد  دب السيد/ خالد فتد  22/1/2020 185
 . 1/3/2020الزراعة للعمل بمركز الفد ل الزراعية لمدة عاي شالا اعتفاراً من 

186 
أخصييائ   يية ن درااييا  عليييا وبديي ل شييان  –تجديييد  ييدب السيييدة/ بديعيية قيياهر مدمييد ابييراهيم  22/1/2020

لونيادق للعميل بجامعية دميياب لميدة عياي رابي  واخيير اعتفياراً مين بالدرجة الثا ية بولية السياحة وا
1/2/2020 . 

187 
أخصائ  موتفا  ووشائق اول بالدرجة االولي   –تجديد  دب السيدة/ ر ا عفد الفصير عفد الحوار  22/1/2020

مين بولية با االانان للعميل بوليية التون ل جييا بالمدلية المدلية الوفيري لميدة عياي شاليا اعتفياراً 
1/2/2020 . 

أخصائ  عالقا  عامة اول بالدرجة االول  بموتا التايو   – قل السيدة/ هفة ااماعيل عل  هيفة  22/1/2020 188
 . 8/1/2020للعمل بموتا العالقا  الدولية اعتفاراً من 

الدالة االجتماعية تعديل الدالة االجتماعية للسادة العاملين الدائمين الم ضدة أاماؤهم بعد حسا  22/1/2020 189
 فرد . 14الم ضدة قرين كالً منهم وعددهم 

خصم اال تراكا  السن ية المستدقة من راتا السادة االعضاء المشتركين بنادي النيل والعاملين  22/1/2020 190
 فرد . 257دفعة واحدة اعتفاراً من تاريخ ثدور القرار وعددهم  2019/2020عن العاي المال  

مشيرف أمين رابي  بيامن الجامعية للعميل اعتفياراً ميين  –عي دة السييد/ حسين ربيي  علي  مصيشو   23/1/2020 191
12/1/2020 . 

بفييا ااينان شيان  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيدة/ اارة عل  احمد غيازي العربي   23/1/2020 192
  .17/2/2020حتى  18/11/2019بمستشو  الشلفة لرعاية الشول لمدة شالشة ا هر اعتفاراً من 

193 
فني  مراقفية ثيدية شاليا  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد/ السيد حازي مدمد م اي   23/1/2020

حتيى  10/12/2019ب حدة العال  باجر بمستشو  الشلفة للعمل بالسع دية لمدة عاي اعتفياراً مين 
9/12/2020 . 

194 
أخصييائ  حااييفا   –منيي  السيييد عيي م ابييراهيم للسيييدة/ تجديييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتييا  23/1/2020

 21/12/2019الوترو ية شالا بشة ن التعليم والشالب لرعاية الشول لمدة شالشة أ هر اعتفاراً من 
 . 20/3/2020حتى 

195 
أخصييائ   –ميي  عفييد السييالي عفييد القييادر االثيييل تجديييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتييا للسيييدة/  23/1/2020

ترو ية شالا بمركز ا تا  المقررا  االلوترو ية لمرافقة الزو  بااع دية اعتفاراً مين حاافا  الو
 . 25/11/2020حتى  26/11/2019

را ييا أ يرف مدميد اي يلم ثييدل  شاليا بالشيية ن تجدييد االجيازة الخاثية بيدون مرتيا للسييدة/  23/1/2020 196
 . 31/1/2020حتى  1/2/2020من الشفية لمرافقة الزو  بدولة ا جلترا لمدة عاي اعتفاراً 

أخصائ   ة ن مالية اول بالم از ة والدسابا   –منح السيدة/ عفير عفد اللشيف رمضان ع م  26/1/2020 197
 . 27/2/2020حتى  12/1/2020اجازة اعتيادية ف  المدة من 

بياجر كاميل للسييد/ اجازة مرضية ااتثنائية  28/2/2020حتى  29/12/2019احتساب المدة من  26/1/2020 198
 فن  كهرباء شان بأمن الجامعة . –حساي حامد رزق الشاعر 

ثراف شالا بالم از ة والدسابا  تخصم ي ي من  –مجازاة السيد/ اامح ابراهيم مدمد الدا ق   26/1/2020 199
 . 25/2/2017راتف  لقيام  بالتعدي بالق ل عل  أفراد ومشرفين أمن ب ابة ت  و  ي ي 

أخصائ  أمن شان بأمن الجامعة بخصم ي ي مين  –مجازاة السيد/ ماجد ثالح الدين مدمد السعيد  26/1/2020 200
 راتف  ابان فترة عمل  بأمن الجامعة .

أخصييائ  تشفيييق  ظييم وليي ائح وميوييية اول بالمييدن  –مجيازاة السيييدة/ بمفيية الدايي ق  احمييد غييا م  26/1/2020 201
 ي ي دون اذن . 43ها ال قشاعها عن العمل الجامعية بخصم شما ية اياي من راتف

202 
أخصيائ   –ريهاي عفيد هللا مدمي د  يمس اليدين الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/  26/1/2020

معمل شالا بالدرجة الثالة للعمل ب حدة الميورواو ب االلوترو   لمدة اربعية أ يهر اعتفياراً مين 
 % من االجر .65مقابل  1/1/2020

203 
 –غادة يس عفد اللشييف مدميد عجي ر  ااتمرار الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/ 26/1/2020

مهندس اتصاال  والوترو يا  شالا بالدرجة الثالثة بموتا  ائا رئيس الجامعة للدراايا  العلييا 
 من االجر . %65مقابل 1/2/2020والفد ل لمدة عاي اعتفاراً من 

204 
أخصيائ   –هالة عفيد العزييز الشيناوي  ااتمرار الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/ 26/1/2020

مين  655مقابيل  1/1/2020موتفا  ووشائق شان بالدرجة الثا ية بالموتفا  لمدة عياي اعتفياراً مين 
 االجر .



رية اول بالدرجة االول  مين أخصائ   ة ن ادا – قل السيد/ أ رف عفد المجيد عفد الوتاح حسن  26/1/2020 205
 . 1/1/2020كلية الون ن الجمية للعمل بولية با االانان اعتفاراً من 

 –اجازة مرضية للسيدة/ أما   مدمد حسين السيد النقيش   9/1/2020حتى  1/1اعتماد المدة من  27/1/2020 206
 باجر كامل.  معاون خدمة شان بمركز رعاية وتنمية الشو لة م  احتسابها اجازة مرضية

207 
اجازة مرضية ااتثنائية بياجر كاميل للسييد/  15/1/2020حتى  15/12/2019احتساب المدة من  27/1/2020

مدمد مدمد مدو م جاد هللا = كفير أخصائيين احصاء بدرجة مدير عاي بمركز تقنية االتصياال  
 والمعل ما  .

208 
صيائ  احصياء شاليا بشية ن اعضياء هيةية التيدريس أخ –منح السيد/ مدميد مدمي د احميد مدميد  27/1/2020

حتيى  15/1/2020اجازة خاثة بدون مرتيا للفديا عين عميل بالخيار  لميدة عياي اعتفياراً مين 
14/2/2020 . 

209 

بفيا بشري  –ريهاي امير مدمد اب  الدسن  /ةتجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيد 27/1/2020

حتى  1/1/2020مدة عاي اعتفاراً من شان بمستشو  الشلفة لرعاية االارة ل

31/12/2020 . 

210 
أخصييائ  حااييفا   – ييريف فيياروق رجييا  ييشا تجديييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتييا للسيييد/  27/1/2020

حتى  3/12/2019الوترو ية شان بمركز تقنية االتصاال  والمعل ما  للعمل بالداحل اعتفاراً من 
2/12/2020 

211 
كفيير أبفياء بشيريين  – هلية مصيشو  راغيا رزق  /ةازة الخاثة بيدون مرتيا للسييدتجديد االج 27/1/2020

حتييى  1/1/2020بدرجيية مييدير عيياي بمستشييو  الشلفيية لرعاييية االاييرة لمييدة عيياي اعتفيياراً ميين 
31/12/2020 . 

فنيي  تمييريض شالييا  –أحييالي أحمييد غييا م مدمييد  /ةتجديييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتييا للسيييد 27/1/2020 212
 . 29/2/2020حتى  1/12/2019شو  الشلفة لمدة شالشة أ هر اعتفاراص من بمست

213 
كاتا  ة ن اداريية  –تجديد االجازة الخاثة بدون مرتا للسيدة/ رض ة عفد المرض  ااماعيل  27/1/2020

حتيييى  22/12/2019شاليييا بالشييية ن القا   يييية لرعايييية الشويييل لميييدة شالشييية أ يييهر اعتفييياراً مييين 
21/3/2020 . 

اجازة مرضية ااتثنائية باجر كامل للسيدة/ من  احمد  15/3/2020حتى  16/1احتساب المدة من  27/1/2020 214
 فن  ور ة شالا بدار الشفاعة . – عفد الخالق عفد المعش 

اجازة مرضية للسيد/ تامر احمد عفد اللشيف  23/1/2020حتى  25/12/2019اعتماد المدة من  27/1/2020 215
 خصائ  تدريا شان بمركز الدساب العلم  م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل .أ –ااماعيل 

216 
أخصائ  حاافا  الوترو ية شان بمركز تش ير ا داء  –منح السيد/ حاتم مدمد اب  المعاب  غال   27/1/2020

مين اجيازة خاثية بيدون مرتيا للعميل بالسيع دية لميدة عياي اعتفياراً  –ب حدة التعليم االلوترو ي  
 . 13/10/2020حتى  14/10/2019

بفيييا بشييري شالييا  –تجديييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتييا للسيييد/ مدمييد مدييا السيييد احمييد  28/1/2020 217
 . 30/9/2020حتى  1/10/2019بمستشو  الشلفة لرعاية االارة لمدة عاي اعتفاراً من 

فني   –للسدية/ احالي هيارون مدميد احميد  اجازة مرضية 5/2/2020حتى  6/1اعتماد المدة من  28/1/2020 218
 ا عة اول بالشة ن الشفية بمستشو  الشلفة م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل .

أخصيائ  تشفييق  ظيم وليي ائح  –حويظ واقعية غيياب السييدة/  هي  كميال الييدين مختيار علي  السيقا  28/1/2020 219
 وميوية اول بالتنظيم واالدارة لعدي المخالوة .

مشرف زراع  شالا بالدرجة الرابعة من الدركة والنقل  – قل السيد/ ايمن مدم د ثديق العزب  28/1/2020 220
 . 14/1/2020للعمل برعاية الشفاب اعتفاراً من 

أخصييائ  تمييريض شاليا بالدرجيية الثالثيية  –ا هياء خدميية السييدة/ مييروة قااييم السيعيد عفييده مدميد  28/1/2020 221
 . 24/10/2019مع  اعتفاراً من بمستشو  االبوال الجا

أخصييائ  معمييل اول بالدرجيية االوليي   –تجديييد  ييدب السيييدة/ لفنيي  عليي  عييز  عيي م جعويير  28/1/2020 222
 . 1/1/2020بمستشو  الش ارئ للعمل بالشة ن الشفية لمدة عاي شان اعتفاراص من 

223 
الوترو يية شيان بالدرجية الثا يية  أخصيائ  حاايفا  – دب السيدة/ ايماح مدميد مدميد اييد احميد  28/1/2020

بمركز تش ير ا داء الجامع  للعمل بياالدارة المركزيية للفعثيا  والتمثييل بي زارة التعلييم العيال  
 . 19/1/2020بالقاهرة لمدة عاي اول اعتفاراص من 

224 
ة الثا يية أخصيائ   ية ن ماليية شيان بالدرجي –تجديد  دب السيد/ السيعيد عفيد اليرحمن مدميد  جيم  28/1/2020

بمستشييو  الشلفيية للعمييل بمديرييية الشيية ن الصييدية بالدقهلييية لمييدة عيياي رابيي  واخييير اعتفيياراً ميين 
28/2/2020 . 

كفير ثيادلة بدرجة ميدير عياي بمستشيو  الشلفية  –ا سداب السيدة/ مها عل  الصديق العشماوي  28/1/2020 225
 من مشروع عال  العاملين واارهم .

226 
أخصائ  تدريا شالا بالدرجة الثالثة بمركز امرام الول   –السيدة/  ية ماهر ت فيق مدمد  دب  28/1/2020

والمسيالا الف ليية للعمييل بموتيا  ائييا رئييس الجامعية للدرااييا  العلييا والفديي ل لميدة عيياي اول 
 . 21/1/2020اعتفاراص من 

227 
السيدة/ مها عل  الصيديق العشيماوي  خصم ما يعادل خمسة عشر ي ماً من موافأة االمتدا ا  من 28/1/2020

كفير ثيادلة بدرجة مدير عياي بمستشيو  الشلفية  ظيير ا يتراكها في  ثيندوق الرعايية الشفيية  –
 . 1/7/2020اعتفاراً من 

228 
 –للسييد/ مدميد فتدي  حسين  عميت هللا  30/6/2015% من اااا  الراتا الشهري ف  3خصم  29/1/2020

جة الثا ية بمركز االتصاال  والمعل ما  لصالح ثندوق الرعاية أخصائ   ة ن مالية شان بالدر
 الشفية للسادة أعضاء هيةة التدريس  ظير اضافة ابن  .



بفيا بشري شان بالشيمن الشفيية للتيدريا  –تجدد  دب الشفيا/ احمد المت ل  عفد العزيز مدمد  29/1/2020 229
 . 27/1/2020اعتفاراً من بمركز أمرام الول  والمسالا الف لية لمدة عاي شان 

230 
فني  ايفاكة  –ااتمرار الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيد/ مدمد ثالح الدين مدميد  29/1/2020

مقابيل  30/6/2020حتيى  1/1ثدية شالا بالدرجة الثالثة بشية ن التعلييم والشيالب اعتفياراً مين 
 % من االجر .65

231 
أخصيائ   شير اول بمركيز المعل ميا  والت شييق  –متي ل  علي  المتي ل  فير  منح السيدة/ دينا ال 30/1/2020

حتى  22/1ودعم اتخاذ القرار اجازة اعتيادية للزيارة بدولة االمارا  العربية المتددة اعتفاراً من 
20/2/2020 . 

 – فييام اجازة مرضية للسيدة/ اهاي فرحا  عفيد هللا 22/1/2020حتى  12/1اعتماد المدة من  30/1/2020 232
 كاتا  ة ن مالية شالا بشة ن العاملين م  احتسابها اجازة مرضية باجر كامل .

233 

 مجازاة كل من : 30/1/2020
معاون خدمة ممتاز برعاية الشفاب والرياضة بخصم ي مين   -السيد/ حمدي مع م احمد عامر 

الشفاب والرياضة بخصم  مشرف أمن شالا برعاية –من راتف  ، السيد/ احمد عادل مدم د الليث  
كاتا  ة ن ادارية برعاية الشفاب والرياضية  –ي ي من راتف  ، السيدة/ لمياء احمد ابراهيم احمد 

 بخصم ي مين من راتف  .

234 
اعييادة تشييويل لجنيية المشييتريا  والمخييازن الخاثيية بشفيي  ودميية الشييهادا  االثييلية لمرحليية  30/1/2020

مدير عاي المشتريا  والمخازن  –السيد أ/  اثر مدمد الل زي  الدرااا  العليا بالجامعة براائة
 قرئيساً  .

أخصائ   ة ن الدرااة واالمتدا يا  اول بالدراايا   –منح السيدة/ لمياء مصشو  احمد عمرو  30/1/2020 235
 . 20/2/2020حتى  26/1العليا اجازة اعتيادية اعتفاراً من 

أخصييائ  حااييفا  الوترو ييية شالييا بشيية ن التعليييم  –د عيي م ابييراهيم عيي دة السيييدة/ منيي  السييي 30/1/2020 236
 . 26/1/2020والشالب للعمل اعتفاراً من 

237 
مهنيدس اتصياال   –تجديد االجازة الخاثية بيدون مرتيا للسييد/ مدميد عفيد المينعم عفيده مدميد  30/1/2020

حتيى  1/1عياي اعتفياراً مين والوترو يا  كهربية شان بمركز تقنية االتصاال  للعمل بالداخل لمدة 
31/12/2020 . 

مدياي بالشية ن القا   يية  –تجديد االجيازة الخاثية بيدون مرتيا للسييد/ علي  عفيد العزييز مدميد  30/1/2020 238
 . 31/1/2021حتى  1/2/2020للعمل بدولة الو يت لمدة عاي اعتفاراً من 

بفيييا بشييري شالييا  –ة مجييدي كاميل العسيييل  هفيي تجدييد االجييازة الخاثيية بييدون مرتيا للسيييدة/ 30/1/2020 239
  15/3/2020حتى  16/12/2019بمستشو  الشلفة لرعاية الشول لمدة شالشة أ هر اعتفاراً من 

أخصيائ   ية ن اداريية شيان باما ية مجليس الجامعية  –منح السيدة/ اميرة مدم د مدمد اب  اتيت  30/1/2020 240
 . 14/4/2020حتى  15/1شالشة أ هر اعتفاراً من اجازة خاثة بدون مرتا لرعاية الشول لمدة 

 –اجيازة مرضيية للسييدة/ أايماء ثيالح ثيالح مدميد  20/1/2020حتى  14/1اعتماد المدة من  30/1/2020 241
 معاون خدمة ممتاز بالشة ن الهنداية م  احتسابها اجازة باجر كامل .

242 
خصييائ  عالقييا  عاميية شييان بالدرجيية الثا ييية أ –تجديييد  ييدب السيييدة/ منيي  زهييدي عليي  مفييار   30/1/2020

حتيى  26/4بالعالقا  العامة للعمل بجامعية القياهرة اايتوماالً للعياي الرابي  واالخيير اعتفياراً مين 
20/10/2020 . 

أخصائ   شاب اجتماع  اول بالدرجة االول  بمركيز  – قل السيدة/ امل ي  س عفد الدميد ي  س  30/1/2020 243
 . 20/1/2020يق ودعم اتخاذ القرار للعمل بالمش عا  الفيةية اعتفاراً من المعل ما  والت ش

كاتيا  ية ن اداريية اول بمركيز دار  –تعديل الدالة االجتماعية للسييد/ مدمي د حاميد مدميد بي   30/1/2020 244
 الضيافة والممتمرا  من مشلق ويع ل اكثر من واحد ال  متزو  ويع ل اكثر من واحد .

245 
أخصيائ   ية ن اداريية اول بالدرجية االولي   –تجديد  دب لسيدة/ هناء ثالح مدمد الشال  ي ر  30/1/2020

بالموتفيييا  للعميييل بمديريييية الشييية ن الصيييدية بالزقيييازيق لميييدة عييياي رابييي  وأخيييير اعتفييياراً مييين 
20/3/2020 . 

مهنيدس اول بالدرجية  – الحاء الترخيص بالقياي بالعمل جزء من ال قت للسيدة/ ريهاي ج دة حسن 30/1/2020 246
 . 1/2/2020االول  بالشة ن الهنداية وع دتها ال  العمل كل ال قت اعتفاراً من 

247 
أخصيائ   ية ن عالقيا  شقافيية اول  –تجديد  دب السيدة/ أامهان السد احمد بيدوي ابي  االايعاد  30/1/2020

ل شيائق الق ميية لميدة عياي رابي  بالدرجة االول  بولية ا داب للعمل بالهيةية العامية ليدار الوتيا وا
 . 12/2/2020وأخير اعتفاراً من 
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