
  20202020قــرارات شهر فبراير لعام قــرارات شهر فبراير لعام 
************ 

رقم 
 القرار

 بــشـــأن التاريخ

248 
للسيدة/ تسنيم محمد ذكي  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  2/2/2020

بالشنوون الببينل  األسننانطبيب أسننان انان بالدر نل اليا ينل ب لينل طنب  –منصور 
 ابنتها . ضافلإلصالح صندوق الرعايل الببيل  ظير 

249 
 –عبده عقنل  إبراهيمالترخيص بالقيام بالعمل  زء من الوقت للسيدة/ صفاء  إلغاء 2/2/2020

بصفل مؤقتل باللغل اال جليزيل لألغراض الخاصل وعودتهنا  إداريلأخصائي شوون 
 . 1/2/2020العمل كل الوقت اعتباراً من  إلي

كبير مهندسين بدر ل مدير عام ب ليل  –عاقوري   دب السيد/ عماد ا بوان  ورج 2/2/2020 250
 . األصليل ا ب عمله  إليالعلوم للعمل بفندق الجامعل 

تشنن يل لجنننل ت ننون مهمتهننا  ننرد  مينند محتويننا  فننندق الجامعننل برئاسننل السننيد أ/  2/2/2020 251
 محمد عبد المنعم عبد القادر .

252 
بالدر نل  أولمهنند   –د متنولي سنيد أ مند قيام السيدة المهندسل/ رشنا السنيد ا من 2/2/2020

 اإلعالنالسالمل والصحل المهنيل لمدة عام لحين  إدارةمدير  أعمالبتسيير  األولي
 عن ذا  الوظيفل .

253 
أخصننائي شنوون طننالب االنن   –قندري عبنند العزيننز فنرج علنني  أمننل ندب السننيدة/  2/2/2020

 ندة المحلينل لمركنز ومديننل بنني بالدر ل اليالينل ب لينل التربينل النوعينل للعمنل بالو
 . 2/2/2020اعتباراً من  أولعبيد لمدة عام 

254 
الخاصل بدون مرتب للسيدة/ سارة محمود عبد الفتاح عبد المقصود  األ ازةتجديد  2/2/2020

طبيننب أسنننان اننان بمستشننفي البلبننل للعمننل بالسننعوديل لمنندة عننام اعتبنناراً مننن  –
 . 29/1/2021 تى  30/1/2020

255 
 –الخاصل بدون مرتنب للسنيدة/ مينادة السنيد عبند العزينز الحويندي  األ ازةتجديد  2/2/2020

أخصننائي شننوون طننالب االنن  بشننوون التعلننيم والبننالب لرعايننل البفننل لمنندة عننام 
 . 8/1/2021 تى  19/1/2020اعتباراً من 

256 
أخصائي  –د محمد عاطف شعبان محم /الخاصل بدون مرتب للسيد األ ازة تجديد 2/2/2020

شننوون عنناملين االنن  بشننوون العنناملين للعمننل بالسننعوديل لمنندة عننام اعتبنناراً مننن 
 . 24/1/2021 تى  25/1/2020

257 
فنني معمنل  –عبير محمد شحتو محمد  الخاصل بدون مرتب للسيدة/ األ ازةتجديد  2/2/2020

ى  تنن 1/2/2020مننن  األسننرة لمنندة عننام اعتبنناراً االنن  بمستشننفي البلبننل لرعايننل 
31/1/2021 . 

اعتبناراً  –محمد السيد السبيعي شنم   الخاصل بدون مرتب للسيدة/ األ ازةتجديد  2/2/2020 258
 . 27/12/2020 تى  28/12/2019من 

259 
بالشننوون محننام بالدر ننل الياليننل  –منننح السننيدة/ منني صننالح النندين محمننود بنندران  2/2/2020

 1/2/2020فل لمدة عام اعتباراً من ون مرتب لرعايل البالقا و يل أ ازة خاصل بد
 . 31/1/2021 تى 

260 
 إدرين  أمينمرضيل للسيد/ رضا  أ ازة 9/2/2020 تى  26/1اعتماد المدة من  3/2/2020

مرضننيل بننا ر  أ ننازةبالشننوون الهندسننيل منند ا تسننابها  أولفننني ورشننل  –محمننود 
 كامل 

261 
هند  اتصاال  وال ترو ينا  كهربينل م –منح السيد/ معتز متولي محمد البساطي  3/2/2020

اان بمركز تقنيل االتصاال  والمعلوما  ا ازة خاصل بدون مرتب للعمنل بشنركل 
 . 31/12/2020 تى  1/1الحياه لذوي القدرا  الخاصل لمدة عام اعتباراً من 

أخصنائي شنوون ادارينل انان  –عودة السيدة/ والء محمد فتحي عبد الر يم سليمان  3/2/2020 262
 . 26/1/2020بمركز التعليم المفتوح للعمل اعتباراً من 

فني ورشل اال  بالدر ل الياليل  –ا هاء خدمل السيد/ ا مد الدسوقي ا مد الدسوقي  3/2/2020 263
 تاريخ ا قباعه المتصل عن العمل . 4/9/2019بالمدن الجامعيل اعتباراً من 

264 
معلنم اقتصناد منزلني بالدر نل  – األشنقرعجمي  دب السيدة/ غادة العجمي محمد ال 3/2/2020

اعتباراً  أولالياليل بمديريل التربيل والتعليم بالدقهليل للعمل ب ليل الزراعل لمدة عام 
 . 28/1/2020من 

مسنوول منن مركنز األورام للعمنل  –محمد عبد القادر عبد العال  – قل تعاقد العقد  3/2/2020 265
 . 2/1/2020 نيهاً شهرياً اعتباراً من  2000ب ليل الصيدلل بم افأة شهريل 

266 
فني صيا ل وتشغيل اال   –تجديد  دب السيدة/ سالي محمود المنشاوي الخضر ي  3/2/2020

يال  اعتباراً لبالدر ل الياليل ب ليل الهندسل للعمل ب ليل الهندسل  امعل طنبا للعام ا
 . 10/7/2019من 



267 
أخصننائي  –صننل بنندون مرتننب للسنيدة/ مننروة ينن   امنند رزق الخا األ ننازةتجديند  3/2/2020

العربيننل  باإلمننارا لمرافقننل الننزوج  واإلداريشننوون ماليننل اننان بالتو يننه المننالي 
 . 26/1/2021 تى  27/1/2020المتحدة لمدة عام اعتباراً من 

268 
ن الخاصل بدون مرتب للسيد/ ب نر  جينب عبند الفتناح بركنا  معناو األ ازةتجديد  3/2/2020

بالحندائ  للعمنل بدولنل ايبالينا لمندة عنام اعتبناراً منن  اإلدارينلخدمل اان بالشنوون 
 . 30/11/2020 تى  1/12/2019

269 
أخصائي  اسبا  ال ترو ينل االن  بمركنز  –منح السيد/ محمد المتولي علي  سن  3/2/2020

ام خاصنل بندون مرتنب للعمنل بالنداخل لمندة عن أ نازةالمقررا  االل ترو يل  إ تاج
 . 30/11/2020 تى  1/12/2019اعتباراً من 

أخصنائي شنوون إدارينل انان بأما نل  –عودة السيدة/ أميرة محمود محمد أبو سنتيت  4/2/2020 270
 . 2/2/2020مجل  الجامعل للعمل اعتباراً من 

االن   إدارينلأخصنائي شنوون  –خدمل السيدة/ شيماء  بيل عبد الحني  سننين  إ هاء 4/2/2020 271
 . 24/1/2020لدر ل الياليل بمركز الحساب العلمي بالوفاة اعتباراً من با

272 
طبينب بشنري االن  بالشنوون الببينل  –مجازاة السيد/ محمد محسن محمد الماز ي  4/2/2020

الموافن   األربعناءبخصم يوم من راتبه بأن تغيب عن  ضنور  وباتجينل سنهر ينوم 
 . إذنبدون  13/11/2019

273 
 –را يا فؤاد السيد محمدين عبد الخال  ديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيدة/ تج 4/2/2020

 تى  1/1طبيب بشري اان بمستشفي البلبل للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 
31/12/2020 . 

274 
فننني  –سننماح سننمير محمنند طلبننل تجدينند األ ننازة الخاصننل بنندون مرتننب للسننيدة/  4/2/2020

 22/1/2020ون الببينل لرعاينل البفنل لمندة عنام اعتبناراً منن تمريض اال  بالشو
 . 21/1/2021 تى 

فني دي نور االن  بمستشنفي البلبنل  –مجازاة السيد/ محمد عادل محمد عبد السالم  4/2/2020 275
 . إذنبان تغيب عن العمل بدون  باإل ذار

276 
 مجازاة كل من : 5/2/2020

 ب بشري اان بالشوون الببيل باإل ذار .طبي –السيد/ سارة ا مد شوقي السيد 
 طبيب بشري اان بالشوون الببيل باإل ذار . –السيد/ محمد عالء الدين عودة 

277 
 –لميناء السنعيد عنامر  سنن الزقنرد  تجديد األ ازة الخاصنل بندون مرتنب للسنيدة/ 5/2/2020

االال أشهر بالحرم الجامعي لرعايل البفل لمدة  اإلداريلمعاون خدمل اان بالشوون 
 . 31/3/2020 تى  1/1/2020اعتباراً من 

فنني تمنريض االن  بالشنوون الببينل  –ب نر ر نب علني  أبنومجازاة السيدة/ أما ي  5/2/2020 278
 . إذنبخصم يوم من راتبها لتغيبها بدون 

فنينل أسننان االن  بمستشنفي البلبنل  – إسنماعيلعودة السيدة/ آيل عبينل  سنب    5/2/2020 279
 . 27/1/2020لعمل اعتباراً من ل

280 

 مجازاة كل من : 5/2/2020
بمستشنفي البلبننل  أولفنني تمننريض  –السنيدة/ سننو يا ر نب محمنند محمند الشننامي 

 . إذنبخصم يوم من راتبها ال قباعها عن العمل بدون 
 باإل نذاربمستشنفي البلبنل  أولفنني تمنريض  –ا مند  إبنراهيمصابر  السيدة/ راقيل
 . إذنن العمل بدون ال قباعها ع

281 
 –علني محمند عنوض  إبنراهيمسنهر تجديد األ ازة الخاصنل بندون مرتنب للسنيدة/  5/2/2020

 تنى  1/1طبيب أسنان اان بالشنوون الببينل لرعاينل البفنل لمندة عنام اعتبناراً منن 
31/12/2020 . 

282 
كاتنب  –متنولي محمد  مزة المغازي ال /األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد تجديد 5/2/2020

 تنى  1/1اال  بفندق الجامعل للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من  إداريلشوون 
29/12/2020 .  

283 
 –ر ا عبد الوهاب محمد عبد الوهناب تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيدة/  5/2/2020

عننام  لمندة األمري ينلطبينب بشنري انان بالشننوون الببينل للعمنل بالوالينا  المتحنندة 
 . 31/1/2021 تى  1/2/2020اعتباراً من 

284 
مرضنيل للسنيد/ اشنر   أ نازة 5/1/2020 تنى  16/12/2019اعتماد المندة منن  5/2/2020

بالحرم الجنامعي مند  اإلداريلمعاون خدمل ممتاز بالشوون  –علي  إبراهيمعرفا  
 مرضيل با ر كامل . أ ازةا تسابها 

285 
مهند  اتصاال  وال ترو يا  كهربيل اال   –محمد البيلي علي  إسالممنح السيد/  5/2/2020

العمننرة ألول منننرة  ألداءاعتياديننل  أ ننازةبمركننز تقنيننل االتصنناال  والمعلومننا  
 . 6/2/2020 تى  2/2اعتباراً من 

286 
أخصنائي تمنريض انان بالشنوون  –محنرم عبند   عبند النرازق  إيمانمنح السيدة/  5/2/2020

 27/1اعتياديل ألداء العمنرة ألول منرة اعتبناراً منن  أ ازةالبلبل الببيل بمستشفي 
 . 13/2/2020 تى 

287 
فنني تمنريض االن  بو ندة  –ابراهيم خليل عبد النر من  إبراهيممنح السيدة/  ورا  5/2/2020

للمنرة اليا ينل بنا ر شنهور  أربندوضند لمندة  أ نازةالعرج بنا ر بمستشنفي البلبنل 
 . 16/1/2020من  كامل اعتباراً 

288 
ا نازة مرضنيل للسنيدة/  هناد  بينل عبند  31/1/2020 تنى  18/1اعتماد المدة من  5/2/2020

فني تمنريض االن  بمستشنفي البلبنل مند ا تسنابها ا نازة مرضنيل  –الحميد راشد 
 با ر كامل .



 معاون خدمل ممتاز بدار الضيافل –مجازاة السيدة/  شوي عبد الغني ابراهيم علي  5/2/2020 289
 والمؤتمرا  بخصم يوم من راتبها لتغيبها بدون اذن .

أخصنائي شنوون مالينل انان بالشنوون  –رزق عبينل  إبراهيممجازاة السيدة/  يهان  5/2/2020 290
 . باإل ذارالببيل 

291 
 –فاطمننل السننيد علنني عبنند النبنني  تجدينند األ ننازة الخاصننل بنندون مرتننب للسننيدة/ 5/2/2020

منننن  اإلعالمنني لرعاينننل البفننل لمننندة عننام اعتبننناراً أخصننائي  شنننر اننان بنننالمركز 
 . 14/1/2021 تى  15/1/2020

292 
 –دينننا محمنند شننريف علنني  سننن  تجدينند األ ننازة الخاصننل بنندون مرتننب للسننيدة/ 5/2/2020

أخصنننائي شنننوون مالينننل انننان بنننالبحو  للعمنننل بالنننداخل لمننندة عنننام اعتبننناراً منننن 
 . 15/2/2021 تى  16/2/2020

293 
 –علينان  إبنراهيما مند محمند متنولي  /األ ازة الخاصل بندون مرتنب للسنيد دتجدي 5/2/2020

العربيننل المتحنندة لمنندة عننام  باإلمننارا طبيننب بشننري اننان بالشننوون الببيننل للعمننل 
 . 19/10/2020 تى  20/10/2019اعتباراً من 

294 
 –سنارة مصنبفي شنفي  عبند الهنادي  تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسنيدة/ 5/2/2020

طبيب بشري اال  بمستشنفي البلبنل لرعاينل البفنل لمندة االانل أشنهر اعتبناراً منن 
 . 14/4/2020 تى  15/1

295 
 األولنيبالدر نل  أولأخصائي شوون مالينل  –علي ا مد المتولي  أمل دب السيدة/  5/2/2020

اعتبناراً منن  أولالجامعي للعمل ب ليل الفنون الجميلنل لمندة عنام  األطفالبمستشفي 
30/1/2020 . 

االن  بالدر نل  إدارينلكاتنب شنوون  –اشتراك السنيدة/ الناعسنل السنيد السنيد السنيد  5/2/2020 296
 . وأسرهمالعامل في مشروع عالج العاملين  باإلدارةالياليل 

االن  بالدر نل اليالينل  أشنعلفنني  –عبنادة الششنتاوي  ناف   أمينرةاشتراك السيدة/  5/2/2020 297
 . وأسرهمفي مشروع عالج العاملين  بالشوون الببيل

298 
كبيننر أخصننائيين شننوون ماليننل  –تجديند  نندب السننيد/ محسننن ا منند مصنبفي  ننادو  5/2/2020

بدر ل مندير عنام بمستشنفي البنوارع للعمنل ب لينل العلنوم لمندة عنام رابند وأخينر 
 . 3/1/2020اعتباراً من 

299 
با   قنا و ي االن  منن العمنل  –شلبي إلغاء  دب السيدة/ رباب  سين محمد  بر  5/2/2020

بالشوون القا و يل وعودتها لجهل عملها األصنليل بمديرينل التربينل والتعلنيم اعتبناراً 
 . 1/2/2020من 

 أ هنزةفنني صنيا ل  –خدمنل السنيد/ رضنا المتنولي محمند المتنولي المهنند   إ هاء 5/2/2020 300
 . 12/1/2020ن طبيل اال  بالدر ل الياليل باالستقالل اعتباراً م

301 
5/2/2020  ً من م افأة االمتحا ا  من السيد/ محمنود عنوض  خصم ما يعادل خمسل عشر يوما

الجننامعي  ظيننر  بنناألمنمشننر  أمننن االنن  بالدر ننل الياليننل  –الشننعراوي سننعيد 
 . 1/2/2020اشتراكه في صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من 

معنناون خدمننل ممتنناز بشننوون  –سننيد عبنند الجنواد الزقننرد ال إبننراهيممجنازاة السننيد/  5/2/2020 302
 . إذنالتعليم والبالب بخصم يومين من راتبه ال قباعه عن العمل بدون 

سننائ  اننان بالدر ننل الرابعننل  –تعيننين السننيد/ محمننود فننوزي بهننرام محمنند  إعننادة 5/2/2020 303
 . 10/3/2013رابد اعتباراً من  إداريلبالحركل والنقل بوظيفل كاتب شوون 

 األولنيبالدر نل  أولأخصائي شنوون مالينل  –علي ا مد المتولي  أملقيام السيدة/  5/2/2020 304
 عن الوظيفل . اإلعالنلحين  أوكليل الفنون الجميلل لمدة عام  أمين أعمالبتسيير 

305 
مهننند  زراعنني أول بالدر ننل  –قيننام السننيد/ محمنند ا منند عبنند الننرازق الشننويحي  5/2/2020

بتسيير أعمال أمين مستشفي األطفال الجنامعي لمندة عنام أو لحنين اال تهناء  األولي
 من اإلعالن عن ذا  الوظيفل .

306 
خالند  معنل عنوض  منح م افأة المساهمل في  فقا  إعداد رسالل الما ستير للسيد/ 6/2/2020

زراعي اال  بالدر ل اليالينل ب لينل الزراعنل وقندرها  إ تاجمهند   –محمود غنيم 
  نيه ال غير . 450

307 
 هلنل عبند العزينز  /ةمنح م افأة المساهمل في  فقا  إعداد رسنالل الما سنتير للسنيد 6/2/2020

االن  بالدر نل اليالينل بشنوون العناملين  إداريلشوون  أخصائي –محمد عبد العزيز 
  نيه ال غير .  450قسم التسويا  وقدرها 

308 
منن  األولنيبالدر نل  أول أشنعلفنني  – معل محمد ا مد  أما ي دب السيدة/  إ هاء 6/2/2020

بالشوون  األصليلعملها  إلي  هلالعمل بمديريل الشوون الصحيل بالدقهليل وعودتها 
 . 30/1/2020الببيل اعتباراً من 

309 
بالدر نل  أولأخصائي شوون مالينل  –خدمل السيد/ ا مد فتحي السيد زهران  إ هاء 6/2/2020

اعتبناراً  إذنسيا ل والفنادق بالمنصورة ال قباعه عن العمنل بندون ب ليل ال األولي
 . 21/10/2019من 

فنني تمنريض انان بمستشنفي البلبنل  –عودة السيدة/ را يا ا مد ا مد عبد الر من  6/2/2020 310
 . 28/1/2020للعمل اعتباراً من 

بمستشنفي البلبنل بخصنم فني ورشل اان  –مجازاة السيد/ محمد قابيل سامي  عفر  6/2/2020 311
 . إذنيومين من راتبه لتغيبه عن العمل بدون 



فني  ياكل االن  بخصنم  –مجازاة السيدة/ شيماء عيمان سامح محمود محمد  رز  6/2/2020 312
 . إذنيوم من راتبها لتغيبها عن العمل بدون 

زة طبينل انان فنني صنيا ل أ هن –مجازاة السيد/ محمد  سن  سنن محمند الرفناعي  6/2/2020 313
 بخصم يوم من راتبه لتغيبه بدون إذن .

طبيب بشري اان بالشوون الببيل باال ذار  –مجازة السيد/ ا مد سالم محمد السعيد  6/2/2020 314
 بدون اذن . 4/4/2019بأن خرج من  وباتجيل 

طبينب بشنري انان بالشنوون  –مجازاة السيد/ مصبفي محمد صنالح محمند عفيفني  6/2/2020 315
 بدون اذن . 28/3/2019لتغيبه عن النوباتجيل يوم  باإل ذارالببيل 

فنني تمنريض االن  بمستشنفي البلبنل  –مجازاة السيدة/ شيرين فهمي السعيد محمد  6/2/2020 316
 . إذنبدون  1/2/2019لتغيبه عن  وباتجيل سهر يوم  باإل ذار

 باإل ذارن الببيل يب بشري اان بالشووطب – األلفيمجازاة السيدة/ غادة محمد ب ر  6/2/2020 317
 . إذنبدون  11/3/2019لتغيبه عن  وباتجيل يوم 

طبينب بشنري انال بالشنوون الببينل  –مجازاة السيد/ محمند محسنن محمند المناز ي  6/2/2020 318
 . 19/4/2019بان خرج من  وباتجيل سهر يوم الجمعل  باإل ذار

 باإل ذارطبيب بشري اان بالشوون الببيل  –محمد السعيد مجازاة السيد/ ا مد سالم  6/2/2020 319
 . إذنبدون  30/3/2019لتغيبه عن  وباتجيل السبت 

320 
بالشوون الببينل   طبيب بشري اال –مجازاة السيد/ مصبفي  سن ا مد الشناوي  6/2/2020

لمنندة سنناعتين وخرو ننه  4/3/2018لتغيبننه عننن العمننل بنوباتجيننل سننهر  باإل ننذار
 . إذنبدون  25/9/2018ليل يوم منتصف ال

طبيننب بشننري اننان بالشننوون الببيننل  –مجننازاة السننيد/ محمنند فتحنني طلبننل  سننو ل  6/2/2020 321
 بدون اذن . 9/4/2019باإل ذار لتغيبه عن العمل يوم 

322 
طبينب  –الخاصل بدون مرتب للسيد/ فتحي علي فتحي علي  ماينل  األ ازةتجديد  9/2/2020

 تى  10/3/2020من  للعمل بال ويت لمدة عام اعتباراً  ن الببيلبشري اان بالشوو
9/3/2020 . 

323 
خاصنل  أ نازةأخصائي أمنن االن   –خضير  إبراهيميحي محمد  إسالممنح السيد/  9/2/2020

 31/1/2021 تى  1/2/2020بدون مرتب للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 
. 

324 
مرضنيل للسنيد/ ا مند عبند المننعم  أ نازة 31/1/2020 تى  5/1اعتماد المدة من  9/2/2020

مرضنيل بنا ر  أ نازةمند ا تسنابها  العامل باإلدارةفني دي ور اال   –محمد السيد 
 كامل .

بمستشنفي  أولفنني تمنريض  –مجازاة السيدة/ سنو يا ر نب محمند محمند الشنامي  9/2/2020 325
 . إذنلتغيبها بدون  باإل ذارالبلبل 

326 
أخصننائي عالقننا  عامننل االنن  بفننندق  -مجننازاة السننيد/ ماي ننل فننؤاد لبفنني صننليب 9/2/2020

في الفترة  314أل ه لم يقم بتحصيل مبلغ التس ين من  زيل الغرفل  باإل ذارالجامعل 
 . 17/11/2018 تى  11/11من 

طبيننب بشننري اننان بالشننوون الببيننل  –مجننازاة السننيدة/ أمينننل محمنند عبنند المعبنني  9/2/2020 327
 اإل ذار لتغيبها بدون إذن .ب

مشنر  تغذينل رابند بالدر نل الرابعنل منن فنندق  – قل السنيد/ عمنرو محمند فتحني  9/2/2020 328
 . 26/1/2020الجامعل للعمل ب ليل الصيدلل اعتباراً من 

329 
خصم ما يعادل خمسل عشر يومناً منن م افنأة االمتحا نا  منن السنيد/ عمنرو ا مند  9/2/2020

محننام بالدر نل الياليننل بالشنوون القا و يننل  ظينر اشننتراكه فنني  – نافد محمند السننعيد 
 . 1/2/2020صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من 

330 
خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة االمتحا نا  منن السنيدة/ صنفاء محمند  9/2/2020

ظيننر أخصنائي تمنريض اننان بالدر نل اليا ينل بالشننوون الببينل   –عبند الغنني بنندير 
 . 1/2/2020اشتراكها في صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من 

331 
بالدر ننل  أولأخصننائي معمننل  –فننرج عبنند العزيننز  إبننراهيمالسننيد/  إلحنناقتجدينند  9/2/2020

 14/1/2020الجامعل لمدة عام اال  اعتباراً من  بإدارةب ليل التربيل للعمل  األولي
. 

332 
للسيدة/ سارة ا مد  30/6/2015الراتب الشهري في  يأساس% من 3خصم  إيقا  9/2/2020

طبيب بشري اان بالدر ل اليا ينل بمستشنفي البلبنل بشنان ا سنحاب  –ا مد سلبان 
 زو ها من صندوق الرعايل الببيل .

333 
معاون خدمل بالدر ل السادسنل بمستشنفيا   – دب السيد/ محمود محمد السيد  اد  9/2/2020

الشنوون الهندسنيل بالحركنل والنقنل قسنم التعلنيم لمندة عنام  امعل المنصورة للعمل ب
 . 1/2/2020اعتباراً من  أول

اننان  إداريننلأخصننائي شننوون  –خدمننل السننيدة/  هلننل ا منند سننعد فرينند محمنند  إ هنناء 9/2/2020 334
 . 23/1/2020بالدر ل اليا يل برعايل الشباب بالوفاة اعتباراً من 

كاتننب شننوون ماليننل االنن   –مننروي مصننبفي  نناد ابننو زيننادة خدمننل السننيدة/  إ هنناء 9/2/2020 335
 . 28/1/2020بالدر ل الياليل باالستقالل اعتباراً من 



336 
أخصنائي تببين   ظنم ولنوائح  –الصنفا  أبنو إبراهيمطه محمود  أسامل دب السيد/  9/2/2020

منن اعتباراً  أولللعمل بمصلحل الجمارك لمدة عام  واإلدارةوظيفيل اال  بالتنظيم 
2/2/2020 . 

337 
أخصائي تببي   ظم ولوائح وظيفيل  – إبراهيمعلي  إبراهيم دب السيدة/  هي علي  9/2/2020

اان بالدر ل اليا يل بالشوون القا و يل للعمل بمصلحل الجمارك المصريل لمندة عنام 
 . 2/2/2020اعتباراً من  أول

338 
فني صناعل أسننان االن  بالدر نل  –ل تجديد  دب السيد/ ا مد رضا طه رزق قابي 10/2/2020

منن  الشنوون الصنحيل لمندة عنام اعتبناراً  للعمنل بمديرينل األسننانالياليل ب ليل طنب 
5/2/2020 . 

339 
انان  وإ صناءفني تسنيل طبني  –الب ري محمد المتولي  إبراهيمتجديد  دب السيد/  10/2/2020

الصحيل للعام اليا ي اعتباراً بالدر ل اليا يل بمستشفي البلبل للعمل بمديريل الشوون 
 . 7/2/2020من 

 أعضناءسائ  انان منن و ندة مركبنا   قنل  – قل السيد/ محمد عبد العزيز عيمان  10/2/2020 340
 . 5/2/2020هيول التدري  للعمل بالحركل والنقل اعتباراً من 

341 
الدر نل أخصنائي تمنريض أول ب –تجديد  ندب السنيدة/ أمنل  سنين فر نا   سنن  10/2/2020

األولنني ب ليننل التمننريض للعمننل بمديريننل الشننوون الصننحيل بنندمياط لمنندة عننام رابنند 
 . 1/1/2020وأخير اعتباراً من 

342  

بدر ل مدير  إداريلكبير أخصائيين شوون  –عبا   إبراهيم دب السيد/ هشام عبده  10/2/2020
 أعمناليير هيول التدري  وقيامه بتس أعضاءعام بمستشفي البوارع للعمل بشوون 

عن الوظيفل  اإلعالنولحين  30/1/2020اال تدابا  واالعارا  اعتباراً من  إدارة
. 

أخصنائي شنوون طنالب انان بالدر نل  – قل السيدة/ سماح كامل عبد الحميند علني  10/2/2020  343
 . 29/1/2010اليا يل من كليل التمريض للعمل ب ليل الصيدلل اعتباراً من 

344  
 –تنرخيص بالقينام بالعمنل  نزء منن الوقننت للسنيدة/ هالنل عبند العلنيم عبند العلننيم ال 10/2/2020

أخصننائي شننوون ماليننل اننان بالدر ننل اليا يننل بالمواز ننل والحسننابا  اعتبنناراً مننن 
 . األ ر% من 65مقابل  31/3/2020 تى  16/2/2020

ا تمنناعي  أخصننائي  شنناط –عننودة السننيدة/ مهننا الحسننيني محمنند المرسنني عمننر  10/2/2020  345
 . 2/2/2020ور ال  اان بالعالقا  اليقافيل للعمل اعتباراً من 

346  
أخصنائي  اسنبا   –است مال أ نازة الوضند للسنيدة/ منني السنيد عنوض إبنراهيم  10/2/2020

 27/1ال ترو يل اال  بشوون التعليم والبالب للمرة اليا يل با ر كامل اعتباراً منن 
 .  27/3/2020 تى 

347  
طبينب  –تجديد األ ازة الخاصنل بندون مرتنب للسنيد/ عمنرو ا مند فتحني عبند    10/2/2020

 تننى  1/1بشننري اننان بالشننوون الببيننل للعمننل بالسننعوديل لمنندة عننام اعتبنناراً مننن 
6/12/2020 . 

مرضنيل اسنتينائيل بنا ر كامنل  أ نازة 11/2/2020 تنى  13/1ا تساب المدة من  10/2/2020  348
 . اإلداريلكاتب شوون ماليل بالشوون  – مد الموافي للسيد/  بيل لبفي ا

مرضنيل اسنتينائيل بنا ر كامنل  أ نازة 23/2/2020 تنى  24/1ا تساب المدة من  10/2/2020  349
 معاون خدمل ممتاز بمستشفي البلبل . –للسيدة/ فايزة شعبان  امد رمضان 

شننوون عالقننا  اقافيننل  أخصننائي –العنندل المرسنني  إبننراهيممجنازاة السننيد/  منندي  10/2/2020  350
 . إذنبمستشفي البلبل بخصم يوم من راتبه لقيامه بالتغيب عن العمل بدون 

 أ نازةمعاون خدمل انان بندار البباعنل  –منح السيدة/ فوزيل عبد المعبود العراقي  10/2/2020  351
 . 25/3/2020 تى  26/1/2020اعتياديل لزيارة ابنتها بالسعوديل اعتباراً من 

352  
مرضنيل اسنتينائيل بنا ر كامنل  أ نازة 30/1/2020 تنى  16/1ا تساب المدة من  10/2/2020

بدر نل مندير عنام  إ صناءكبينر أخصنائيين  –للسيد/ محمد محمد محفوظ  ناد   
 بمركز تقنيل االتصاال  والمعلوما  .

353  
أخصائي  –د محمود تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيدة/ سعيدة مسعد محم 10/2/2020

 تنى  1/3/2020تمريض اال  بمستشفي البلبل بدولل قبر لمدة عام اعتبناراً منن 
29/2/2021 . 

مال ن   ناينينل بالمواز نل والحسنابا   –منح السيد/ محمد  جاح محمد المننيالوي  10/2/2020  354
 . 19/2/2020 تى  9/2أ ازة اعتياديل ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

 إداريلكبير أخصائيين شوون  – ف  واقعل السيد/ مسعد محب محمد السيد الصايغ  10/2/2020  355
 بدر ل مدير عام بالشوون الببيل لعدم المخالفل .

أخصننائي تنندري  االنن  بالدر ننل الياليننل  –محمنند سننالم  إبننراهيم نندب السننيدة/ دينننا  10/2/2020  356
  .5/2/2020اعتباراً من  أولل اآلداب لمدة عام بمديريل التربيل والتعليم للعمل ب لي

357  
مهننند  تخبننير عمرا نني وتنظننيم اول  – نندب السننيدة/  سننيمل  سننن  سننن بننري  10/2/2020

بالدر ل األولي ديوان عام المحافظل للعمل بالشوون الهندسيل لمدة عام اول اعتباراً 
 . 2/2/2020من 

 –بالعمل  زء من الوقت للسيد/ ا مد سالم محمد السعيد استمرار الترخيص بالقيام  10/2/2020  358
مقابل  9/1/2020طبيب اان بالدر ل اليا يل بمستشفي البلبل لمدة عام اعتباراً من 



 . األ ر% من 65

359  
أخصائي تببي   ظنم ولنوائح  –ها ي ي  محمد النحا   إبراهيم دب السيد/ ا مد  10/2/2020

 أولالبحو  للعمننل بمصننلحل الجمننارك لمنندة عننام وظيفيننل اننان بالدر ننل اليا يننل بنن
 . 1/2/2020اعتباراً من 

360  
فني تمريض وصحل  –خدمل السيدة/ آمال مد ت عوض عار  الجندي  إ هاء 10/2/2020

عامل رابد بالدر ل الرابعل بمستشفيا   امعل المنصورة باالستقالل لتعديل ت ليفها 
 . 1/2/2020اعتباراً من  ماألوراتمريض اال  بمركز  أخصائيبوظيفل 

361  
طبيب بشري  –أسامل محمد سعد بالط تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  11/2/2020

 تى  1/3/2020اال  بمستشفي البلبل للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 
28/2/2021 

362  
أخصائي  –ي  سن المتولي وسام المتولتجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  11/2/2020

شوون ماليل اان بمستشفي البلبل للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 
 . 19/1/2021 تى  20/1/2020

363  
مرضيل للسيدة/ آيل محمد عبد  أ ازة 13/2/2020 تى  15/1اعتماد المدة من  11/2/2020

مرضيل  أ ازة فني تمريض اال  بمستشفي البلبل مد ا تسابها –الحميد مصبفي 
 با ر كامل .

أخصائي م تبا  وواائ  اال  بالم تبا   –عودة السيدة/ فاتن مأمون السيد محمد  11/2/2020  364
 . 2/2/2020للعمل اعتباراً من 

أخصائي م تبا  وواائ  اان  –عودة السيدة/  سمل شوفي محمد علي الز اتي  11/2/2020  365
 . 2/2/2020بالم تبا  للعمل اعتباراً من 

طبيب بشري اان بالشوون الببيل  –عودة السيدة/ ر اب  سن مصبفي  اد  11/2/2020  366
 . 1/2/2020للعمل اعتباراً من 

مشر  زراعي اال  بالشوون  –مجازاة السيد/ محمد عبد النبي محمد عبا  بشار  11/2/2020  367
 فترة عمله بالحدائ  . إبان باإل ذار اإلداريل

ب ليل  – األوليبالدر ل  أولفني كهرباء  – دب السيد/ محمد  سن علي  سين  11/2/2020  368
 . 1/2/2020اعتباراً من  أولالبلبل للعمل بديوان عام محافظل الدقهليل لمدة عام 

369  

خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة االمتحا ا  من السيدة/ زينب ا مد  12/2/2020
أخصائيين شوون ماليل بدر ل مدير عام بشوون خدمل  كبير –محمود قنديل 

المجتمد وتنميل البيول  ظير اشتراكها في صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من 
1/7/2020 . 

370  
خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة االمتحا ا  من السيد/ محمد صبري  12/2/2020

 األمن بإدارة  بالدر ل الياليل مشر  أمن اال –محمد المتولي المتولي سلبان 
 . 1/2/2020 ظير اشتراكه في صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من 

371  
استمرار الترخيص بالقيام بالعمل  زء من الوقت للسيد/ تامر ا مد عبد اللبيف  12/2/2020

أخصائي تدريب اان بالدر ل اليا يل بمركز الحساب العلمي لمدة عام  – إسماعيل
 . األ ر% من 65مقابل  1/3/2020راً من اعتبا

 أولفني تحاليل طبيل  –خدمل السيد/ محمد فتحي محمد محمد الحنفي  إ هاء 12/2/2020  372
 . 1/12/2019الجامعي باالستقالل اعتباراً من  األطفالبمستشفي  األوليبالدر ل 

اون خدمل اان بالدر ل مع –خدمل السيد/ سامي عبد الغني  بر سليم  إ هاء 12/2/2020  373
 . 25/4/2020الخامسل بمستشفي البلبل اعتباراً من 

374  
من  أول إداريلأخصائي شوون  – قل تمويل وظيفل السيد/ عيسي علي محمد  اد  12/2/2020

 واإلدارةمواز ل  امعل المنصورة للعمل بالتنظيم  إلي األطفالمواز ل مستشفي 
 . 30/1/2020اعتباراً من 

375  
مرضيل للسيدة/ مي السعيد  أ ازة 27/1/220 تى  15/1اعتماد المدة من  12/2/2020

فني تمريض اال  بو دة العالج بأ ر بمستشفي البلبل  –المرغني ا مد صالح 
 مرضيل با ر كامل . أ ازةمد ا تسابها 

376  
عي اان أخصائي  شاط ا تما –مجازاة السيدة/ شيماء سيف النصر شفي  الهواري  12/2/2020

 تى  1/7بأن ا قبعت عن العمل في الفترة من  باإل ذاربرعايل الشباب 
10/7/2019 . 

377  
طباع  – مال عبد الرازق محمد  نديل تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  12/2/2020

 تى  1/2/2020اال  بدار البباعل للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من 
31/1/2021 . 

378  
ا مد سعد عبد الهادي عبد السالم خليفل تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  12/2/2020

الجامعي بالسعوديل لمدة عام  األداءأخصائي  اسبا  آليل اال  بمركز تبوير  –
 . 31/12/2020 تى  1/1اعتباراً من 

379  
 –يد عبد الغني عابد عبد الغني الستجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  12/2/2020

 15/2طبيب بشري اان بمستشفي البلبل للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 
 . 3/12/2020 تى 



بشوون العاملين  أولمعاون خدمل  –مجازاة السيد/ محمود ب ر علي عبد الدايم  12/2/2020  380
 مبرر قا و ي . أو إذنبخصم يوم من راتبه بان ا قبد عن العمل بدون 

381  
عايدة عبد المجيد العفيفي عبد المجيد  /ةتجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد 16/2/2020

أخصائي تمريض اان بالشوون الببيل لرعايل األسرة لمدة عام اعتباراً من  –
  . 14/2/2021 تى  15/2/2020

382  
 –هيم محمد عمامل ا مد مسعد إبراتجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  16/2/2020

أخصائي امن اال  بأمن الجامعل للعمل بال ويت لمدة عام اعتباراً من 
 . 18/1/2021 تى  19/1/2020

383  
أخصائي شوون إداريل اان بو دة التعليم  –منح السيدة/ أسماء يوسف عابد  سن  16/2/2020

ايل البفل االل ترو ي بمركز تبوير األداء الجامعي أ ازة خاصل بدون مرتب لرع
 . 31/12/2020 تى  1/1لمدة عام اعتباراً من 

384  
فني صيا ل وتشغيل اال  بشوون  –منح السيدة/ سارة صالح ا مد عبد   سالمل  16/2/2020

 1/2العاملين أ ازة خاصل بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة االال أشهر اعتباراً من 
 . 30/4/2020 تى 

385  
كاتب  –سعاد محمود ابراهيم بالل   ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/تجديد األ 16/2/2020

اال  بمستشفي البلبل لرعايل البفل لمدة عام اعتباراً من  إداريلشوون 
 . 27/2/2021 تى  28/2/2020

فني تمريض اال  بو دة  –عودة السيدة/ سحر كامل عبد العال عبيل عبد القوي  16/2/2020  386
 . 8/2/2020في البلبل للعمل اعتباراً من العالج با ر بمستش

387  
أخصائي  اسبا  ال ترو يل اان  –منح السيدة/ أمنيل عبا   ا مد محمد شعبان  16/2/2020

خاصل بدون مرتب  أ ازةباإلدارة العامل والملحقل للعمل بو دة التعليم االل ترو ي 
 . 31/3/2020 تى  1/1لرعايل البفل لمدة االال أشهر اعتباراً من 

كاتب شوون ماليل بالمشتريا   – ف  التحقي  مد السيد/ محمد لبفي فر ا   16/2/2020  388
 والمخازن لعدم المخالفل .

فني تمريض اال   – ف  واقعل غياب السيدة/ آيل محمد عبد الحميد مصبفي  16/2/2020  389
 . اعتياديل معتمدة أ ازا بمستشفي البلبل في ضوء ما قدمته من 

390  
خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة االمتحا ا  من السيدة/ سحر عبد  16/2/2020

فني دي ور اال  بالدر ل الياليل بالتو يه المالي  –البديد محمد سعيد مغربي 
 . 1/7/2020 ظير اشتراكها في صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من  واإلداري

فني  ياكل اال  بالدر ل الياليل  –صفاء ابو السعود سعيد عبد منا    قل السيدة/ 16/2/2020  391
 . 2/2/2020بالمدن الجامعيل للعمل بشوون التعليم والبالب اعتباراً من 

أخصائي تمريض اان بالدر ل اليا يل  – قل السيدة/ مني إبراهيم شعبان إبراهيم  16/2/2020  392
 21/1/2020الصحيل بالدقهليل اعتباراً من بالشوون الببيل للعمل بمديريل الشوون 

393  
معاون خدمل بالمستوي  –العنين  أبوال مال  أبو قل السيد/ السيد عبد الر من  16/2/2020

هيول التدري  للعمل بالحركل والنقل اعتباراً من  أعضاءالساد  من شوون 
10/2/2020 . 

394  
طبيل رابد  أ هزةفني صيا ل  –شعبان  مسلم محمد أبواشتراك السيدة/ أسماء  16/2/2020

 إضافلبالد ل الرابعل بمستشفي البلبل في مشروع عالج العاملين وأسرهم مد 
 الوالدين .

معاون خدمل بالمستوي اليال   –ماضي  إبراهيما سحاب السيدة/ سهام مسعد  16/2/2020  395
 بم تب االتصال العس ري من مشروع عالج العاملين واسرهم .

معاون خدمل اول بالدر ل الرابعل  – إبراهيمخدمل السيدة/ شفيه محمد ا مد  إ هاء 16/2/2020  396
 . 30/1/2020ب ليل الهندسل بالوفاة اعتباراً من 

397  
أخصائي  شاط ا تماعي ور ال  اال   –تجديد  دب السيدة/ مني السيد بركا   16/2/2020

ل الشوون الصحيل لمدة عام اان اعتباراً بالدر ل الياليل ب ليل البب للعمل بمديري
 . 8/4/2020من 

398  
ليصبح  26/11/2018بتاريخ  2880من اامناً من قرار ا رقم  4تعديل الفقرة رقم  16/2/2020

معاون خدمل ممتاز  –دبيه  إبراهيمخدمل السيدة/ مايسل  إ هاءعلي النحو التالي : 
 . 12/1/2019من  عتباراً بالدر ل الياليل بالمدن الجامعيل ا

399  
 –أكرم السعيد مصبفي السعدو ي تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  16/2/2020

أخصائي إ صاء و اسبا  آليل اال  بإدارة الجامعل للعمل بالسعوديل اعتباراً من 
 31/12/2020 تى  1/1

400 
 –عادل مصبفي البيلي مصبفي محمد تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  16/2/2020

ً اان بشوون العاملين ل إ صاءأخصائي  من  لعمل بدولل قبر لمدة عام اعتبارا
 . 28/2/2021 تى  1/3/2020

401 
مهند   –مجدي عبيل علي محمد تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  16/2/2020

 تى  1/2/2020اال  بالشوون الهندسيل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 
31/1/2021 . 

أخصائي عالقا  اقافيل اان  –منح السيدة/ رشا محمد عبد الحميد السيد  اصر  16/2/2020 402
 ايل البفل لمدة ستل أشهر اعتباراً خاصل بدون مرتب لرع أ ازةبالعالقا  اليقافيل 



 . 30/6/2020 تى  1/1من 

403 
طبيب بشري اان بالشوون الببيل  –منح السيد/ ا مد يوسف يوسف السيد تقصيرة  16/2/2020

 15/2/2020بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من  خاصل بدون مرتب للعمل أ ازة
 . 14/2/2021 تى 

بدار البباعل أ ازة  أول إداريلكاتب شوون  –منح السيدة/ منال عبده ا مد علي  17/2/2020 404
 . 20/2/2020  تى 1/2/2020اعتياديل ألداء العمرة ألول مرة اعتباراً من 

405 
 –محمد رعب  إبراهيممحمد  إبراهيمالخاصل بدون مرتب للسيد/  األ ازةتجديد  18/2/2020

المقررا  االل ترو يل لمرافقل  إ تاجأخصائي  اسبا  ال ترو يل اال  بمركز 
 . 13/12/2020 تى  1/1الزو ل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 

406 
أخصائي  – إبراهيمالخاصل بدون مرتب للسيدة/  سرين محمد  األ ازةتجديد  18/2/2020

 تى  1/1/2020معمل اال  بفندق الجامعل لرعايل البفل لمدة عام اعتباراً من 
31/12/2020 . 

407 
 –الخاصل بدون مرتب للسيد/ أ مد سيف الدين محمد علي فرج  األ ازةتجديد  18/2/2020

دولل ال ويت لمدة عام اعتباراً من طبيب بشري اان بمستشفي البلبل للعمل ب
 . 28/2/2021 تى  1/3/2020

408 
طبيب بشري  –الخاصل بدون مرتب للسيدة/ بسمل عادل  بيه محمد  األ ازةتجديد  18/2/2020

العربيل المتحدة اعتباراً من  باإلمارا بمستشفي البلبل لمرافقل الزوج  اان
  .  29/2/2020 تى  12/12/2019

409 
 –تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيدة/ ساميل المنسوب محمد البربري  18/2/2020

المقرا  االل ترو يل لرعايل البفل لمدة  إ تاجأخصائي  اسبا  ال ترو يل بمركز 
 . 31/7/2020 تى  1/2ستل أشهر اعتباراً من 

410 
طالب اان أخصائي شوون  –منح السيدة/ سلوي يسري زاكي السيد الهاللي  18/2/2020

بمركز رعايل وتنميل البفولل ا ازة خاصل بدون مرتب لرعايل البفل لمدة عام 
 . 14/12/2020 تى  15/12/2019اعتباراً من 

411 
أخصائي تببي   ظم ولوائح  –منح السيدة/ سعاد فتحي محمود محمد المنسي  18/2/2020

اليا يل با ر كامل وظيفيل بالشوون القا و يل أ ازة وضد لمدة أربد أشهر للمرة 
 . 6/2/2020اعتباراً من 

بالشوون القا و يل محام بالدر ل اليا يل  –عودة السيدة/ لمياء فاي  محمد  امد  18/2/2020 412
 . 12/2/2020من  للعمل اعتباراً 

413 
اال   وإ صاءفني تسجيل طبي  –تجديد  دب السيد/ صالح عوض سالم السيد  18/2/2020

ب ليل البب للعمل بمركز  را ل الجهاز الهضمي لمدة عام اان  بالدر ل الياليل
 . 17/2/2020اعتباراً من 

414 
اال  بالدر ل  إداريلكاتب شوون  –تجديد  دب السيدة/ شاديل محمد السيد العفيفي  18/2/2020

اعتباراً  واألخيرالجامعي للعمل ب ليل العلوم للعام الرابد  األطفالالياليل بمستشفي 
 . 1/3/2020من 

415 
أخصائي  –إ هاء األ ازة الدراسيل الممنو ل للسيدة/ سماح محمد محمد سيد ا مد  18/2/2020

الجامعي الست مال دراسل الدكتوراه  األداء اسبا  ال ترو يل اان بمركز تبوير 
 . 19/1/2020ب ليل التربيل اعتباراً من 

416 
 –ا مد محمد محمد مصبفي  يل  لسيد/الخاصل بدون مرتب ل األ ازةتجديد  19/2/2020

أخصائي  اسبا  ال ترو يل اان بالمتابعل للعمل بالداخل لمدة عام اعتباراً من 
 . 31/1/2021 تى  1/2/2020

417 
فني تمريض اال  بمستشفي  –محمد الجندي  إبراهيممنح السيدة/ رضوي  مدي  19/2/2020

 27/1/2020دة عام اعتباراً من خاصل بدون مرتب لرعايل البفل لم أ ازةالبلبل 
 . 26/1/2021 تى 

418 
فني تشغيل اال  بالشوون  –مجازاة السيد/ وليد سالمل محمد سالمل الشاعر  19/2/2020

محمد  لمي وتم  إيمانالهندسيل بخصم يوم من راتبه لقيامه باالعتداء علي زو ته/ 
 . 7/11/2018اخالء سبيله في 

419 
رسالل الما ستير للببيبل/ صفا الوردا ي  إعدادالمساهمل في  فقا  منح م افأة  19/2/2020

 450طبيب بشري اال  بالدر ل الياليل بالشوون الببيل وقدرها  –السيد يوسف 
  نيه ال غير .

420 
فني مراقبل صحيل اال   –تجديد  دب السيد/ ا مد عبد الهادي علي الدماطي  20/2/2020

يض للعمل بمديريل الشوون الصحيل بالغربيل لمدة عام بالدر ل الياليل ب ليل التمر
 . 1/4/2020اعتباراً م  وأخيررابد 

كاتب شوون ماليل اال  بدار  –مجازاة السيد/ عبد السالم السيد عبد السالم محمد  20/2/2020 421
 . إذنال قباعه عن العمل بدون  باإل ذارالضيافل والمؤتمرا  

معاون خدمل  –ة الخاصل بدون مرتب للسيد/ أشر  عبد   ال سائي تجديد األ از 20/2/2020 422
 . 28/2/2021 تى  1/3/2020اان بشوون العاملين بايباليا لمدة عام اعتباراً من 

أخصائي  –تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيدة/ رضوي عبد اللبيف  سن  20/2/2020 423
وما  لرعايل البفل لمدة عام اعتباراً معمل اال  بمركز تقنيل االتصاال  والمعل



 . 31/1/2021 تى  1/2/2020من 

اال  بمركز  إداريلأخصائي شوون  –ا مد محمد عبد العاطي  أملعودة السيدة/  20/2/2020 424
 . 13/2/2020من  تصاال  والمعلوما  للعمل اعتباراً تقنيل اال

الجامعل  ظراً ال قضاء  بإدارةلسادة العاملين محو الجزاءا  التاليل والواقعل علي ا 20/2/2020 425
 فرد . 28المدة القا و يل وعددهم 

مشر  امن اال  بفندق  –عو  سيد ا مد  أبوتوفي   إكراميتصحيح اسم السيد/  20/2/2020 426
 عو  الغمراوي . أبوتوفي   إكراميالجامعل ليصبح االسم هو/ 

 األوليبالدر ل  أول إداريلكاتب شوون  –حين محمد  قل السيد/ وليد عبد الصال 20/2/2020 427
 . 9/2/2020بفندق الجامعل للعمل ب ليل الصيدلل اعتباراً من 

428 
 إداريلأخصائي شوون  –السيدة/ ريهام ا مد عبد العزيز الرفاعي  إلحاقتجديد  20/2/2020

التدري  بمركز ت نولو يا التعليم للعمل بنادي أعضاء هيول  األوليبالدر ل  أول
 . 10/2/2020لمدة عام اعتباراً من 

429 
قا و يل بالشوون القا و يل  إدارةمدير  –السيد عبد    إينا تجديد إلحاق السيدة/  20/2/2020

 أخرلمدة عام  األصليعملها  إلي باإلضافلقا و يل ب ليل البب  إدارةللعمل بمدير 
 . 18/2/2020اعتباراً من 

بالدر ل  أولأخصائي شوون طالب  –لسيد/  سام الحسيني ا مد  مودة  قل ا 20/2/2020 430
 . 4/2/2020اعتباراً من  لاالوليمبيمن المدن الجامعيل للعمل بالقريل  األولي

431 
رسالل الما ستير للسيدة/ سهام فتحي محمد  إعدادمنح م افأة المساهمل في  فقا   20/2/2020

 نيه ال  450اليا يل بالشوون الببيل وقدرها أخصائي تمريض اان بالدر ل  –البنا 
 غير .

432 
أخصائي تدريب اان بالدر ل  –تجديد  دب السيد/ شريف محمد  سن دعدور  20/2/2020

 وأخيراليا يل بمركز الحساب العلمي للعمل بالمجل  القومي للصحل لمدة عام رابد 
 . 2/3/2020اعتباراً من 

433 
فني معمل اال  بالدر ل الياليل  – امد متولي  إبراهيم أما ي /تجديد  دب السيدة 20/2/2020

ب ليل طب األسنان للعمل بمركز  را ل الجهاز الهضمي للعام اليا ي اعتباراً من 
10/2/2020 . 

434 
أخصائي تدريب اال  بالدر ل  –تجديد  دب السيدة/ دعاء سامي  سن  سن ي   20/2/2020

البيويل بدالً من   بالمشروعامسالك البوليل للعمل الياليل بمركز أمراض ال لي وال
 . 21/1/2020العمل بشوون العاملين لمدة عام اال  اعتباراً من 

435 
تببي   ظم ولوائح  أخصائي –العنين  أبوتجديد  دب السيد/ السيد رضا محمد  20/2/2020

مارك لمدة وظيفيل اال  بالدر ل الياليل ب ليل الفنون الجميلل للعمل بمصلحل الج
 . 28/3/2020عام اان اعتباراً من 

436 
خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة االمتحا ا  من السيدة/ هبل   مسعود  23/2/2020

اان بالدر ل ليا يل بالشوون الهندسيل في صندوق  إداريلأخصائي شوون  –خليفل 
 . 1/2/2020الرعايل الببيل اعتباراً من 

من  األوليبالدر ل  أولمشر  تغذيل  – قل السيدة/ سماح سمير علي القناوي  24/2/2020 437
 . 10/2/2020المدن الجامعيل للعمل ب ليل الزراعل اعتباراً من 

 –الترخيص بالقيام  زء من الوقت للسيدة/ ا تسال محمد  جيب محمد علي  إلغاء 24/2/2020 438
العمل كل الوقت  إليبل وعودتها فني أشعل اان بالدر ل اليا يل بمستشفي البل

 . 1/3/2020اعتباراً من 

 –ستيت  أبوالخاصل بدون مرتب للسيد/ ا مد محمود محمد  األ ازةتجديد  24/2/2020 439
اان بمركز تقنيل االتصاال  والمعلوما  للعمل بالداخل  إداريلأخصائي شوون 
 . 5/2/2021 تى  6/2/2020اعتباراً من 

طبيب  –ا مد مختار محمد دينور  الخاصل بدون مرتب للسيد/ األ ازةديد تج 25/2/2020 440
 تى  1/3/2020لمدة عام اعتباراً من  األسرةبشري اال  بمستشفي البلبل لرعايل 

28/2/2021 . 

مرضيل للسيدة/ رباح العجمي  أ ازة 17/3/2020 تى  10/2اعتماد المدة من  25/2/2020 441
مرضيل  أ ازةكل اال  بشوون العاملين مد ا تسابها فني  يا –الششتاوي السيد 
 با ر كامل . 

أخصائي شوون طالب اال  بو دة التعليم  –عودة السيدة/ مني محمود ا مد عبا  25/2/2020 442
 . 17/2/2020الجامعي للعمل اعتباراً من  األداءاالل ترو ي بمركز تبوي 

مرضيل استينائيل با ر كامل  أ ازة 3/3/2020 تى  3/2ا تساب المدة من  25/2/2020 443
مشر  امن اال  بالشوون الببيل  –للسيد/ خالد  معل الغريب عبد المنعم 

 بمستشفي البلبل .

 –معاون خدمل ممتاز بالحرم الجامعي  –منح السيدة/ السيدة محمود شعبان عيلل  25/2/2020 444
 . 20/2/2020 تى  1/2اعتياديل ألداء العمرة اعتباراً من  أ ازة

أخصائي تمريض اان بمستشفي  – إسماعيلعودة السيدة/ فاطمل السيد صابر  25/2/2020 445
 . 18/2/2020البلبل للعمل اعتباراً من 



مرضيل استينائيل با ر كامل  أ ازة 27/2/2020 تى  2/2ا تساب المدة من  25/2/2020 446
ريض اان بمستشفي أخصائي تم –مصبفي  إبراهيمللسيدة/  فين مجدي محمد 

 البلبل .

اان  إداريلأخصائي شوون  –مصبفي قمبر  إسماعيلمجازاة السيد/ مصبفي  25/2/2020 447
كه هيول التدري  لتر أعضاءفترة عمله بشوون  إبان باإل ذار األسنانب ليل طب 

 رسمي . إذنبدون  27/5/2018محل عمله يوم 

أخصائي شوون طالب اال   –د المرسي الشعراوي منح السيدة/ سلمي السيد ا م 25/2/2020 448
 نيه شهرياً ايهما  100% او 7بشوون التعليم والبالب  افز التميز العلمي بنسبل 

 . 9/2/2020اكبر اعتباراً من 

فني معمل اان ب ليل العلوم  افز  – سن هواش  إبراهيممنح السد/ محمد فتحي  25/2/2020 449
  .9/2/2020اكبر اعتباراً من  أيهما نيه شهرياً  50 أو% 7التميز العلمي بنسبل 

اال  ب ليل  إداريلكاتب شوون  –منح السيدة/ مروة ر ب البهلول عبد المعبي  25/2/2020 450
اكبر اعتباراً من  أيهما نيه شهرياً  50% أو 7الهندسل  افز التميز العلمي بنسبل 

9/2/2020. 

فني صيا ل وتشغيل اال  ب ليل  –عبد العزيز الشحا  زايد  منح السيد/ ا مد محمد 25/2/2020 451
اكبر  أيهما نيه شهرياً  50% أو 7السيا ل والفنادق  افز التميز العلمي بنسبل 

 .9/2/2020اعتباراً من 

طبيل اال   أ هزةفني صيا ل  –منح السيد/ عبد الر من ا مد مصبفي المرشدي  25/2/2020  452
اكبر اعتباراً  أيهما نيه شهرياً  50% أو 7ميز العلمي بنسبل ب ليل العلوم  افز الت

 .9/2/2020من 

 –سلوي سمير عبد الر من الغريب  /ةالخاصل بدون مرتب للسيد األ ازةتجديد  25/2/2020  453
طبيب بشري اان بمستشفي البلبل للعمل بالسعوديل لمدة عام اعتباراً من 

 .  28/2/2021 تى  1/3/2020

أخصائي  –أسماء محفوظ عبد العال  /ةالخاصل بدون مرتب للسيد األ ازةتجديد  25/2/2020  454

 1/3/2020تمريض اال  بالشوون الببيل للعمل بدولل قبر لمدة عام اعتباراً من 
 . 28/2/2021 تى 

أخصائي  اسبا  ال ترو يل اال   –منح السيدة/ أمل ا مد مصبفي محمد ياسين  25/2/2020  455
تقنيل االتصاال  والمعلوما  ا ازة خاصل بدون مرتب لرعايل البفل لمدة  بمركز

                                                                  . 27/1/2021 تى  28/1/2020عام اعتباراً من 

مواز ل أخصائي شوون ماليل اان بال –منح السيدة/  هي عبد   محمد عبد    25/2/2020  456
والحسابا  ا ازة خاصل بدون مرتب لرعايل االسرة لمدة ستل أشهر اعتباراً من 

 . 31/7/2020 تى  1/2

ا ازة مرضيل للسيدة/  يفين عادل  امد  13/2/2020 تى  10/2اعتماد المدة من  25/2/2020  457
أخصائي  اسبا  آليل بالدراسا  العليا مد ا تسابها ا ازة  –سليمان مصبفي 

 ضيل با ر كامل .مر

مشر  أمن اال  بامن الجامعل  –مجازاة السيد/ محمد منصور عبد العزيز راشد  25/2/2020  458
 باال ذار بأن ا قبد عن العمل بدون اذن .

ي اال  بالدر ل الياليل بالشوون صيدل – دب الصيدال يل/ عال فؤاد فتحي العدوي  25/2/2020  459
ون الصحيل بالقاهرة لمدة عام اول اعتباراً من الببيل للعمل بمديريل الشو

18/2/2020 . 

أخصائي شوون ماليل اان بالدر ل اليا يل  – قل السيدة/  يهان ابراهيم رزق عبيل  25/2/2020  460
 . 16/2،2020من الشوون الببيل للعمل بالتو يه المالي واالداري اعتباراً من 

طبيب  – هي اسامل ا مد البرعي  /ةبدون مرتب للسيدتجديد األ ازة الخاصل  25/2/2020  461
 تى  1/4/2020بشري اان بمستشفي البلبل للعمل بال ويت لمدة عام اعتباراً من 

31/3/2021 . 

طبيب  – سام صالح محمد اليل  تجديد األ ازة الخاصل بدون مرتب للسيد/  25/2/2020  462
 1/4/2020ة عام اعتباراً من بشري اان بمستشفي البلبل للعمل بالسعوديل لمد

 . 31/3/2021 تى 

أخصائي شوون اداريل اال   –منح السيد/ محمد رضا عبد الر من مصبفي  25/2/2020  463
بمركز الحساب العلمي ا ازة خاصل بدون مرتب للعمل بال ويت لمدة عام اعتباراً 

 . 21/1/2021 تى  22/1/2020من 

أخصائي  شاط رياضي اان قائم بعمل مدير  –محمد طلعت علي منح السيد/ هييم  25/2/2020  464
القريل االوليمبيل برعايل الشباب با ازة اعتياديل ألداء العمرة اعتباراً من 

بتسيير اعمال  –علي ان يقوم السيد/ طارق السيد المهدي السقعان  23/2/2020
 القريل االوليمبيل خالل تلك الفترة .

فني معمل اول بمستشفي البلبل  –لسيد/ سليمان محمد سليمان محمد مجازاة ا 25/2/2020  465
 بخصم يومين من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن رسمي .

طبيب بشري اال  بالدر ل الياليل من  – قل الببيبل/ مي لبفي شريف شريف  25/2/2020  466
 . 13/1/2020مديريل الشوون الصحيل للعمل بمستشفي البلبل اعتباراً من 



كاتب شوون اداريل اال  بالدر ل الياليل  –ا سحاب السيدة/ تفا ل السيد علي الباز  25/2/2020  467
 بالشوون االداريل من مشروع عالج العاملين واسرهم .

معاون خدمل بصفل مؤقتل بالشوون الببيل  –اشتراك السيد/ عماد الشحا  فر ا   25/2/2020  468
 واسرهم . في مشروع عالج العاملين

خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة االمتحا ا  من السيد/ ا مد بدير  25/2/2020  469
صيدلي اول بالدر ل االولي بالشوون الببيل  ظير اشتراكه في صندوق  –محمد 

 . 1/7/2020الرعايل الببيل اعتباراً من 

تامر بركا   االمتحا ا  من السيد/خصم ما يعادل خمسل عشر يوماً من م افأة  25/2/2020  470
أخصائي  اسبا  اان بالدر ل اليا يل بالمواز ل والحسابا   –السيد ا مد البيلي 

 . 1/3/2020 ظير اشتراكه في صندوق الرعايل الببيل اعتباراً من 

أخصائي عالقا  عامل اال   –تجديد  دب السيدة/ مريا ا عبد   عوض  نا  25/2/2020  471
ال لي والمسالك  أمراضل الياليل ب ليل التربيل الرياضيل للعمل بمركز بالدر 
 . 8/3/2020من ليل لمدة عام رابد وأخير اعتباراً البو

أخصائي رعايل عاملين اال  بالدر ل  – إبراهيما سحاب السيدة/ آيل أشر  ا مد  25/2/2020  472
 . وأسرهمن الياليل بشوون التعليم والبالب من مشروع عالج العاملي

 األوليبالدر ل  أولأخصائي شوون ماليل  – قل السيدة/ قدريل عبد الر من محمد  25/2/2020  473
 . 12/2/2020بالشوون الهندسيل للعمل ب ليل الزراعل اعتباراً من 

بالدر ل الخامسل من كليل  أولسباك صحي  – قل السيد/ وائل  سن علي قاسم  25/2/2020  474
مد الحاقل بالعمل في مصيف العاملين بجمصل  اإلداريلمل بالشوون الزراعل للع
 . 16/2/2020اعتباراً من 

 –الخاصل بدون مرتب للسيد/ عادل محمود عبد المقصود شادي  األ ازةتجديد  25/2/2020  475
اان بالشوون الهندسيل للعمل بالسعوديل اعتباراً من  إداريلأخصائي شوون 

 . 2/2/2021 تى  1/3/2020

ا ازة مرضيل استينائيل با ر كامل  12/3/2020 تى  3/2ا تساب المدة من  26/2/2020  476
 أخصائي شوون طالب اال  بالبحو  . –للسيد/  سن ابو زيد ابراهيم عالم 

أخصائي شوون طالب اان بمركز  –اعتبار السيدة/  رمين محمود محمد الحسا ين  27/2/2020  477
ل ترو يل في مهمل قوميل تابعل للمجال  التخصصيل في الفترة المقررا  اال إ تاج
 . 31/12/2019 تى  1/11/2019من 

فني تمريض اال  بمستشفي  –منح السيدة/ ريهام السيد محمود هاشم مهران  27/2/2020  478
خاصل بدون مرتب لرعايل البفل لمدة االال اشهر اعتباراً من  أ ازةالبلبل 
 . 30/4/2020 تى  1/2/2020

فني صناعل أسنان اال   –قابل  إسماعيلمنح السيدة/ آيل عبيل  سب    27/2/2020  479
من لمرة اليا يل با ر كامل اعتباراً شهور ل أربدوضد لمدة  أ ازةبمستشفي البلبل 

3/2/2020 . 

ل مرضيل استينائيل با ر كام أ ازة 27/3/2020 تى  27/1ا تساب المدة من  27/2/2020  480
ما ل مجل  أأخصائي شوون طالب اان ب –توفي  الديب  إبراهيمللسيد/ محمد 
 الجامعل .

ا ازة مرضيل للسيدة/ بمبل مصبفي  23/2/2020 تى  17/2اعتماد المدة من  27/2/2020  481
كبير كتاب بدر ل مدير عام بدار البباعل مد ا تسابها  –عبد العزيز يوسف صيام 
 .ا ازة مرضيل با ر كامل 

كاتب شوون اداريل رابد ابان مدة  –مجازاة السيد/ محمود فوزي بهرام محمد  27/2/2020  482
عمله بوظيفل سائ  بادارة الحركل والنقل باال ذار لقيامه بمغادرة م ان عمله بدون 

 اذن .

فني صيا ل وتشغيل اال   –منح السيد/ ابراهيم عبد الحميد ر ب عبده عصفور  27/2/2020  483
 نيه شهرياً ايهما اكبر  50% او 7الشوون االداريل  افل التميز العلمي بنسبل ب

 . 9/2/2020اعتباراً من 

فني صيا ل ا هزة طبيل  –منح السيد/ محمد  صر اسماعيل محمد اسماعيل النجار  27/2/2020  484
بر  نيه شهرياً ايهما اك 50% او 7اال  ب ليل الصيدلل  افل التميز العلمي بنسبل 

 . 9/2/2020اعتباراً من 

فني ورشل اان بالحركل والنقل  افل  –منح السيد/ محمد شوقي محمد سليمان  27/2/2020  485
 .9/2/2020 نيه شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  50% او 7التميز العلمي بنسبل 

ل اليا يل ب ليل طبيب بيبري اان بالدر  –منح السيدة/ بسمل  امد مسعد عيمان  27/2/2020  486
 نيه شهرياً ايهما اكبر اعتباراً من  100% او 7البب  افل التميز العلمي بنسبل 

9/2/2020 . 

مدير عام الشوون القا و يل عالوة  –منح السيد أ/ عبد ربه ا مد ا مد الشيخ يوسف  27/2/2020  487
لمستحقل % من اال ر الوظيفي مد مراعاة صر  الفروق الماليل ا5ترقيل بنسبل 
 . 2/2/2020له اعتباراً من 

اال  بالدر ل  وإدارةأخصائي تنظيم  –منح السيد/ رامي سمير محمد السرا ي  27/2/2020  488
اكبر  أيهما نيه شهرياً  100 أو% 7الياليل ب ليل التربيل  افل التميز العلمي بنسبل 

 . 9/2/2020اعتباراً من 



مشر  أمن اال  بالدر ل  –محمد علي محمد يوسف زرد خدمل السيد/  إ هاء 27/2/2020  489
 .30/11/2019الياليل بالمعهد الفني للتمريض التابد ل ليل التمريض اعتباراً من 

أخصائي رعايل طالب اال   –رم    تجديد  دب السيدة/ سماح مصبفي م 27/2/2020  490
طنبا لمدة عام رابد  بالدر ل الياليل ب ليل الحقوق للعمل ب ليل التربيل  امعل

 . 1/1/2020اعتباراً من  وأخير

للعمل ب ليل البب البيبري بوظيفل فني  –ت ليف السيد/  مدي السراج السيد صقر  27/2/2020  491
 . 25/6/2019معمل رابد بالدر ل الرابعل اعتباراً من 

لدر ل الياليل من فني ورشل اال  با – قل السيد/ محمد محمد طلعت الشناوي  27/2/2020  492
 . 20/2/2020شوون العاملين للعمل بشوون التعليم والبالب اعتباراً من 

بوظيفل فني تسجيل  – اإلسعاد أبوصالح عبد الحميد  إيمانتعديل ت ليف السيدة/  27/2/2020  493
رابد بالدر ل الرابعل من مديريل الشوون الصحيل   بالدقهليل للعمل  وإ صاءطبي 

 . 24/11/2019بلبل اعتباراً من بمستشفي ال

   

   

   

 


