
  2020220202قــرارات شهر مارس لعام قــرارات شهر مارس لعام 
 ************ 

رقم 
 القرار 

 بــشـــأن  التاريخ

494 
أخصائي عالقات عامة ثان بالدرجة الثانية  –نقل السيد/ احمد حسن علي محمد  1/3/2020

من مركز اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة للعمل بكلية اآلداب اعتبارًا من 
19/2/2020 . 

495 
فني تمريض ثالث بمستشفي  –لسيدة/ سلوي علي العشري علي العشري منح ا 1/3/2020

الطلبة اجازة وضع لمدة اربع شهور للمرة الثالثة باجر كامل اعتبارًا من 
14/2/2020 . 

496 
 مجازاة كل من : 1/3/2020

 اإلداريةمعاون خدمة بالشئون  –عبد الحي عبد الحي محمد الصي  أكرمالسيد/ 
كاتب شئون  –ه ، السيد/ عصام عوض محمد عوض بخصم يومان من راتب 

 إذنبخصم يومان من راتبه لتغيبهما عن العمل بدون  اإلداريةثالث بالشئون  إدارية

يونيو ( لسنة  –مايو  –) ابريل  أشهربعد عن  أسمائهمخدمة السادة الواردة  إنهاء 2/3/2020 497
 د .( فر 58لبلوغ السن المقرر لترك الخدمة وعددهم ) 2020

498 
ثالث   إداريةأخصائي شئون  –منح السيدة/ نورا حسن المتولي محمد العايق  2/3/2020

 أو األجر% من 7حافز التميز العلمي بنسبة  واإلدارةبالدرجة الثالثة بالتنظيم 
 . 9/2/2020اكبر اعتبارًا من  أيهماجنيه شهريًا  100

499 
مشرف امن رابع بالدرجة   –يع محمود منح السيدة/ شيريهان عاطف عبد البد 2/3/2020

جنيه شهريًا  50% من األجر أو 7حافز التميز العلمي بنسبة  األمن بإدارةالرابعة 
 . 9/2/2020أيهما اكبر اعتبارًا من 

500 

نقل السيدتين المذكورتين بعد من اإلدارة العامة للمكتبات للعمل بمركز خدمات   2/3/2020
 األشخاص ذوي اإلعاقة وهم :

السيدة/ داليا عبد الهادي طلبه أخصائي طالب ثالث بالدرجة الثالثة اعتبارًا من 
، السيدة/ سارة عبد الرحمن السعيد أخصائي مكتبات ووثائق ثالث  20/2/2020

 . 23/2/2020بالدرجة الثالثة اعتبارًا من 

501 
بالشئون  محام ممتاز بالدرجة الثانية –نقل السيدة/ امل حسن عيسي احمد   2/3/2020

اعتبارًا من  2019/2020القانونية للعمل بجامعة الزقازيق للعام المالي 
 والغاء ندبها اعتبارًا من ذلك التاريخ . 17/2/2020

502 
فني معمل ثالث بالدرجة   –تجديد ندب السيد/ محمد مصطفي التابعي إبراهيم  3/3/2020

ة بالدقهلية للعام الرابع الثالثة بالشئون الطبية للعمل بمديرية الشئون الصحي 
 . 2/3/2020واألخير اعتبارًا من 

503 
مهندس مشروعات ثالث بالدرجة الثالثة   –ندب السيد/ السيد محمد محمد الغريب  3/3/2020

اعتبارًا من  أولبمركز ومدينة منية النصر للعمل بمركز النانوتكنولوجي لمدة عام 
17/2/2020 . 

504 
ام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ مها الحسيني محمد المرسي عمر الترخيص بالقي  3/3/2020

  أشهرأخصائي نشاط اجتماعي ثان بالدرجة الثانية بالعالقات الثقافية لمدة ستة  –
 من االجر . 655مقابل  5/2/2020اعتبارًا من 

تحي عبده الغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ مها عبد العزيز ف 3/3/2020 505
أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات وعودتها الي العمل كل   –



 . 1/3/2020الوقت اعتبارًا من 

506 
خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد/ محمد علي  3/3/2020

بية نظير  صراف ثالث بالدرجة الثالثة بصندوق الرعاية الط –محمد علي الديب 
 . 1/2/2020اشتراكه في صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

507 
محمود  أملللسيدة/  30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 3خصم  3/3/2020

بالموازنة   األوليبالدرجة  أولأخصائي شئون مالية  –طاهر محمد النادي 
 تها .ابن  إضافةوالحسابات لصالح صندوق الرعاية الطبية نظير 

فني صيانة وتشغيل ثالث بالدرجة الثالثة  –نقل السيدة/ عفت محمد عبد الفتاح  3/3/2020 508
 . 20/2/2020من المدن الجامعية للعمل بكلية العلوم اعتبارًا من 

509 
ثان ورئيس قسم   إداريةأخصائي شئون  –مجازاة السيد/ محمد ممدوح يوسف مطر  3/3/2020

يس بكلية الهندسة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه هيئة التدر  أعضاءشون 
 عمله .  أداءوتقصيره في  إلهماله

أخصائي مكتبات  –قبول التظلم المقدم من السيدة/ سارة المغاوري عبد الرحيم  3/3/2020 510
 . 5/11/2019بتاريخ  2609طعنًا علي قرار الجزاء رقم 

صيدلي ثالث بالشئون الطبية للعمل  –يد البيلي عودة السيدة/ آية هللا طارق الس 5/3/2020 511
 . 22/2/2020اعتبارًا من 

كاتب شئون مالية  –عودة السيدة/ سوزان صالح سعد عبد المطلب الالوندي  5/3/2020 512
 . 1/3/2020من  لث بشئون العاملين للعمل اعتباراً ثا

513 
شئون مالية ثان بالموازنة أخصائي  –منح السيدة/ والء محمد الورداني احمد  5/3/2020

والحسابات اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من 
 .  28/2/2021حتى  1/3/2020

معاون خدمة ممتاز بالدرجة   –انهاء خدمة السيد/ السيد احمد احمد العشري  5/3/2020 514
 . 19/2/2020الثالثة بالمدن الجامعية بالوفاة اعتبارًا من 

515 
أخصائي مشتريات ومخازن  –تجديد ندب السيدة/ رشا محمد جمال عبد العزيز  5/3/2020

ثان بالدرجة الثانية بمستشفيات جامعة المنصورة للعمل بكلية الطب لمدة عام ثالث 
 . 1/3/2020اعتبارًا من 

516 
وظيفية أخصائي تطبيق نظم ولوائح  – إبراهيمتجديد ندب السيد/ محمد جمعة جاد  5/3/2020

ثالث بالدرجة الثالثة بالدراسات العليا بمصلحة الجمارك المصرية لمدة عام ثان 
 . 2/3/3030اعتبارًا من 

517 
أخصائي نشاط اجتماعي ثان  –تجديد ندب السيد/ محمد محمود يوسف علوان  5/3/2020

بالدرجة الثانية بالمدن الجامعية للعمل بالمجلس القومي للصحة لمدة عام رابع 
 . 2/3/2020وأخير اعتبارًا من 

518 
فني ديكور  –قبول التظلم المقدم من السيد/ محمد عادل محمد عبد السالم مشالي  5/3/2020

  13/10/2019بتاريخ  2399ثالث بالشئون الطبية طعنًا علي قرار الجزاء رقم 
 شكاًل .

ئون مالية ثان بالدرجة  أخصائي ش –انسحاب السيد/ وسام المتولي حسن المتولي  5/3/2020 519
 . وأسرهمالثانية بمستشفي الطلبة من مشروع عالج العاملين 

520 
أخصائي نشاط اجتماعي  –ندب السيد/ محمد تاج الدين حسن تاج الدين  إنهاء 5/3/2020

  األصليةوعودته لجهة عمله  اإلسكندريةمن العمل بجامعة  أولورحالت 
 . 1/3/2020بالمشروعات البيئية اعتبارًا من 

كاتب سكرتارية  –تجديد ندب السيدة/ سميرة عبد القادر محمد الحسيني  5/3/2020 521
ومحفوظات اول بالدرجة االولي بكلية اآلداب جامعة جنوب الوادي للعمل بكلية 



 . 17/4/2020اآلداب للعام الرابع واالخير اعتبارًا من 

522 
أخصائي فنون  –احمد عامر رمضان تصحيح اسم السيدة/ الست محمد محمد  5/3/2020

بكلية التربية النوعية فرع ميت غمر ليصبح هو سلمي  األوليبالدرجة  أولتشكيلية 
 محمد محمد احمد عامر رمضان . 

523 
بالدرجة الثالثة  أول لفني صيانة وتشغي  –ندب السيد/ خالد محمد البيلي محمد  9/3/2020

اعتبارًا من  أوليون لمدة عام بالشئون الهندسية بمركز طب وجراحة الع
1/3/2020 . 

524 
فني معمل رابع بالدرجة الرابعة   –ندب السيد/ محمد عادل عبد الفتاح احمد غازي  9/3/2020

اعتبارًا من  أولبكلية التمريض للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام 
1/3/2020 . 

525 
 –من الوقت للسيد/ محمد محمد الهنداوي الدحدوح  الترخيص بالقيام بالعمل جزء 9/3/2020

معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالشئون الطبية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 
 % من األجر .65مقابل  1/3/2020

معاون خدمة ثان بالدرجة   –خدمة السيد/ حلمي القطب عبد الغني سعد  إنهاء 9/3/2020 526
   .لبلوغ السن المقرر لترك الخدمة 23/6/2020تبارًا من الخامسة بكلية الزراعة اع

527 
خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيدة/ نيفين نادر  9/3/2020

مهندس ثان بالدرجة الثانية بالشئون الهندسية نظير اشتراكها في  –حسني حنا 
 . 1/3/2020صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

528 
صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة من  –ندب الصيدالنية/ عال فؤاد فتحي العدوي  إلغاء 9/3/2020

بالشئون  األصليةعملها  ئون الصحية بالقاهرة وعودتها لجهةالعمل بمديرية الش
 . 1/3/2020الطبية اعتبارًا من 

529 
اجهزة طبية ثان فني صيانة  –تجديد ندب السيدة/ الهام رشاد سيد احمد حسين  9/3/2020

بالدرجة الثانية بكلية الصيدلة للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الثالث 
 . 5/3/2020واالخير اعتبارًا من 

530 
كاتب شئون ادارية رابع بالدرجة الرابعة من  –نقل السيد/ محمد فوزي بهرام  9/3/2020

مة والصحة المهنية اعتبارًا من الحركة والنقل للعمل بمركز الخدمة العامة للسال
27/2/2020 . 

531 
بتاريخ  1999من رابعًا من المادة األولي من قرارنا رقم  4تعديل البند رقم  9/3/2020

 ليصبح علي النحو التالي : 1/9/2019
مهندس إنتاج حيواني أول بالشئون  –إنهاء خدمة السيدة/ زينب أنور شعبان خليفة 

 لبلوغ سن المعاش . 5/11/2019اإلدارية اعتبارًا من 

532 
 إبراهيممرضية للسيدة/ عائشة  أجازة 24/2/2020حتى  15/2اعتماد المدة من  9/3/2020

  أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –عبد هللا  إبراهيمفرج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مرضية باجر كامل .

533 
طبيب   –الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد محمد حلمي صديق  األجازةتجديد  9/3/2020

 22/2/2020بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل بدولة قطر لمدة عام اعتبارًا من 
 . 21/2/2021حتى 

534 
  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سجا شعبان بدير عوض واصل  9/3/2020

طبية لمرافقة الزوج بايطاليا لمدة عام اعتبارًا من فني تمريض رابع بالشئون ال
 .  22/2/2021حتى  23/2/2020

  –شلتوت  إبراهيمتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ مريم علي علي  9/3/2020 535
حتى  16/2اعتبارًا من  أشهرتمريض ثان بالشئون الطبية لمدة ثالثة  أخصائي



15/5/2020 . 

536 
  –د األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ مها محمود احمد محمد النحاس تجدي  9/3/2020

أخصائي ديكور ثالث بالشئون الهندسية لرعاية الطفل لمدة عامين اعتبارًا من 
 .  31/3/2022حتى  1/4/2020

537 
 –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ فاطمة السعيد علي علي موسي  9/3/2020

ن بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من أخصائي تمريض ثا
 .  28/2/2021حتى  1/3/2020

538 
 –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ شريف محمد رضا محمد جاد  9/3/2020

أخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمكتب المتابعة بشئون العاملين للعمل 
 .  23/2/2021حتى  24/2/2020بالسعودية لمدة عام اعتبارًا من 

539 
صالح   إيمانمرضية للسيدة/  أجازة 3/2/2020حتى  26/1اعتماد المدة من  9/3/2020

طبيب أسنان ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها أجازة مرضية   –مروان السيد 
 باجر كامل .

540 
ثان  إداريةأخصائي شئون  –منح السيدة/ هدي سعيد الغريب سيد احمد البنا  9/3/2020

من  اعتباراخاصة بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة عام  أجازةبالشئون القانونية 
 .  21/2/2021حتى  22/2/2020

541 
أجازة مرضية للسيدة/ أميرة عبد الناصر  27/2/2020حتى  8/2اعتماد المدة من  9/3/2020

 أخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية –عبد العال محمد عبد العال 
 االتصاالت والمعلومات مع احتسابها أجازة مرضية باجر كامل . 

أجازة مرضية استثنائية باجر كامل  1/4/2020حتى  2/2احتساب المدة من  9/3/2020 542
 مشرف أمن ثالث بإدارة الجامعة . –للسيد/ محمد مصطفي محمود زهران 

543 
ضية استثنائية باجر كامل أجازة مر  5/3/2020حتى  11/2احتساب المدة من  9/3/2020

أخصائي شئون إدارية ثان بالمشتريات  –للسيد/ احمد محمد عبد العظيم محمود 
 والمخازن .

544 
أجازة مرضية للسيدة/ الهام حامد احمد  2/3/2020حتى  24/2اعتماد المدة من  9/3/2020

أخصائي شئون إدارية ثالث بمكتب أمين عام الجامعة مع  –اإلمام إبراهيم 
 احتسابها أجازة مرضية باجر كامل .

545 
جازة مرضية للسيد/ احمد عبد المنعم  6/2/2020حتى  1/2اعتماد المدة من  9/3/2020

مرضية باجر   أجازةفني ديكور ثالث بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –محمد السيد 
 كامل .

546 
 أمينسيد/ رضا مرضية لل إجازة 27/2/2020حتى  10/2اعتماد المدة من  9/3/2020

مرضية باجر   أجازةبالحركة والنقل مع احتسابها  أولفني ورشة  –محمود  إدريس
 كامل .

كاتب شئون إدارية ثالث بالشئون اإلدارية  –منح السيدة/ أميرة إبراهيم إبراهيم خليل  9/3/2020 547
 أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية  

548 
طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة   – إبراهيمتوح منح السيدة/ صفا عبد القوي ف 9/3/2020

حتى  1/3إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 
31/8/2020 . 

549 
سباك صحي ثالث بالشئون  –العنين  أبوخليل  أبومنح السيد/ محمد حسن  9/3/2020

اعتبارًا من  خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية لمدة عام أجازة اإلدارية
 .  28/2021حتى  1/3/2002

كاتب نسخ وطباعة أول   –مجازاة السيدة/ أمل محمود حمدي محمد خليل الويش  9/3/2020 550



بالشئون القانونية باإلنذار لتحدثها بصوت عالي غير الئق مع السيد/ إبراهيم 
 معاون خدمة ثان . –حسن عبد الفضيل 

551 
محام بالدرجة الثالثة بالشئون  –عبد العزيز سالمة عبد المنعم منح السيدة/ داليا  9/3/2020

 1/2/2020القانونية اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من 
 . 31/1/2021حتى 

552 
 –الخاصة بدون مرتب للسيد/ محمد عزمي عبد العزيز وهدان  األجازةتجديد  10/3/2020

الجامعة المساعد للشئون المالية للبحث   أمينتب شئون مالية ثان بمك أخصائي
 .  28/2/2021حتى  1/3/2020عن عمل بالخارج لمدة عام اعتبارًا من 

بقسم  أولشئون عاملين  أخصائي –الشربيني  إسماعيلعودة السيد/ محمود خليل  10/3/2020 553
 . 5/3/2020شئون الخدمة للعمل اعتبارًا من 

554 
فني تمريض ثالث بمستشفي  –ة/ ناهد حمدي مصطفي محمد عابدين منح السيد 10/3/2020

الطلبة أجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة األولي باجر كامل اعتبارًا من 
23/2/2020 . 

555 
 –إلغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ اسأمه فضل السيد داود  10/3/2020

ثانية بمستشفي الطلبة وعودته الي العمل أخصائي رعاية عاملين ثان بالدرجة ال
 . 1/3/2020كل الوقت اعتبارًا من 

556 
فني  –إلغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سميرة السيد مأمون  10/3/2020

تمريض اول بالدرجة االولي بمستشفي الطلبة وعودتها الي العمل كل الوقت  
 . 1/3/2020اعتبارًا من 

557 
أخصائي نشاط ثقافي وفني  –تجديد ندب السيد/ محمد حلمي عبد العزيز الحنفي  10/3/2020

ثان بالدرجة الثانية برعاية الشباب للعمل بالهيئة القومية للتأمين االجتماعي لمدة 
 . 2/5/2020عام ثان اعتبارًا من 

 األوليبالدرجة   أولصيدلي  –خدمة السيدة/ مروة احمد عبد الدايم محمد  إنهاء 10/3/2020 558
 . 19/2/2020بمستشفي الطوارئ باالستقالة اعتبارًا من 

559 
للسيدة/ رحاب محمود   30/6/2015الراتب الشهري في  أساسي% من 1,5خصم  10/3/2020

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان بالدرجة الثانية بالشئون  –محمد العزب 
روع رعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من اإلدارية نظير إضافة الوالدين إلي مش

 .  30/6/2020حتى  1/1/2020

560 
فني  –زيد البيلي ابراهيم  أبوأماني  /ةتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 11/3/2020

حياكة ثالث بمركز رعاية وتنمية الطفولة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 
 .  30/6/2020حتى  1/1/2020

561 
 أوللحام  –هاني عبد هللا الكسائي تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  11/3/2020

حتى  1/3/2020بالشئون الهندسية للعمل بدولة ايطاليا لمدة عام اعتبارًا من 
28/2/2021 . 

562 
 إداريةأخصائي شئون  –حفظ التحقيق ضد السيدة/ نهال كمال محمود توفيق  11/3/2020

 16/4/2019اعتبارًا من  خدمتها إلنهاءالجامعي سابقًا  األداءبمركز تطوير  ثالث
. 

كاتب شئون مالية ثالث بالمشتريات  –مجازاة السيد/ محمد لطفي محمد فرحات  11/3/2020 563
 . إذنمن راتبه النقطاعه عن العمل بدون  أياموالمخازن بخصم ثالث 

ثالث  إداريةكاتب شئون  –مصطفي محمد قمبر  سماعيلإمجازاة السيدة/ شيرين  11/3/2020 564
 . إذنبخصم يوم من راتبها لتغيبها عن العمل بدون  واإلداري بالتوجيه المالي 

كاتب شئون ادارية ثالث بالمشتريات  –مجازاة السيد/ ايهاب يحي ابو العنين كامل  11/3/2020 565
 والمخازن بخصم يوم من راتبه النقطاعه عن العمل .



566 
 مجازاة كل من : 11/3/2020

السيد/ إيهاب يحي أبو العنين كامل بخصم يوم من راتبه ، السيد/ محمد عبد 
الشافي مصطفي كشك بخصم يومين من راتبه ، السيد/ احمد إبراهيم محمد عبد 

 المطلب باإلنذار بالمشتريات والمخازن ................ الخ 

567 
فني صيانة وتشغيل ثان  –عبد الرحمن محمد عبد المطلب ندب السيد/ وائل  11/3/2020

بمستشفيات جامعة المنصورة للعمل بكلية الطب لمدة عام اول  –بالدرجة الثانية 
 . 5/3/2020اعتبارًا من 

568 
فني ديكور ثالث بالدرجة   –استالم السيدة/ مريم محمد ابو الفتوح السيد مراد  11/3/2020

دمة العامة للصحة والسالمة المهنية اعتباراص من الثالثة للعمل بمركز الخ
1/3/2020 . 

569 
أخصائي شئون طالب ثالث   –تجديد ندب السيدة/ والء محمود كامل السيد  11/3/2020

بالدرجة الثالثة بكلية التربية النوعية للعمل بمديرية التربية والتعليم اعتباراص من 
 .  30/6/2020حتى  13/3

570 
  وإحصاءفني تسجيل طبي  –علي احمد جوهر  اء ندب السيدة/ الشيماء احمدإنه 11/3/2020

جهة عملها  إليثالث بالدرجة الثالثة من العمل بمديرية الشئون الصحية وعودتها 
 . 5/3/2020الطبية اعتبارًا من  بالشئون  األصلية

571 
لية ثالث اخصائي شئون ما –ندب السيد/ رامي مصطفي مصطفي عبد المتعال  11/3/2020

بالدرجة الثالثة من كلية الزراعة للعمل بالجامعة لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور 
 القرار .

572 
أخصائي عالقات عامة ثالث  –تجديد ندب السيد/ السيد محمد نصر محمد سعدة  11/3/2020

ية  بالدرجة الثالثة بكلية التربية النوعية فرع منية النصر للعمل بمجلس مدينة المطر 
 . 7/4/2020اعتبارًا من  وأخيرلمدة عام رابع 

573 
فني معمل ثالث بالدرجة الثالثة بكلية  – إبراهيميدة/ بسمة سعد عبد الفتاح سندب ال 11/3/2020

العلوم للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام اول اعتبارًا من 
8/3/2020 . 

574 
أخصائي تغذية اول  –زة مصطفي محمد علي عطية تجديد ندب السيدة/ فري  11/3/2020

بالدرجة األولي بكلية التربية النوعية للعمل بمديرية التربية والتعليم للعام الرابع 
 . 31/1/2021حتى  1/2/2020واألخير اعتبارًا من 

575 
أخصائي تحاليل ثان  –خدمة السيدة/ رضوي طارق شحاتة مصطفي  إنهاء 16/3/2020

 16/3/2020باالستقالة بناء علي طلبها اعتبارًا من  األورامنية بمركز بالدرجة الثا
 بمعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا . األساسية بوظيفة مدرس بقسم العلوم 

ثان سابقًا  إداريةكاتب شئون  –عمو  أبويؤدي لورثة السيد/ عوض السيد جابر  17/3/2020 576
 . 24/4/2012ة بتاريخ بكلية الطب والمنتهي خدمته للوفا

577 
للسيد/ احمد بدير محمد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 6خصم  17/3/2020

صندوق الرعاية صيدلي أول بالدرجة األولي بالشئون الطبية لصالح  –سالم 
 الطبية نظير إضافة الزوجة واألبناء .

فني أشعة رابع بالدرجة الرابعة   –عودة السيد/ احمد عاطف محمد علي شميس  17/3/2020 578
 . 2/3/2020للعمل بالشئون الطبية اعتبارًا من 

579 
خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيدة/ تفاحة السيد   17/3/2020

كاتب شئون إدارية ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون اإلدارية نظير  –علي الباز 
 . 1/7/2020اية الطبية اعتبارًا من اشتراكها في صندوق الرع

استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ بسمة احمد ماهر بيومي  17/3/2020 580
صيدلي أول بالدرجة األولي بالشئون الطبية لمدة ستة أشهر اعتبارًا  –شهاب الدين 



 % من األجر .65مقابل نسبة  1/3/2020من 

581 
الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ محمد محمد عبد الفتاح  أيام تعديل 17/3/2020

حتى  1/4نجار ممتاز بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة اعتبارًا من  –
13/12/2020  . 

كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام  –اشتراك السيد/ مني لويس اسعد جرجس  17/3/2020 582
 ج العاملين واسرهم .بمستشفي الطلبة في مشروع عال

583 
مهندس اتصاالت   –انسحاب السيد/ محمد شحاته إبراهيم شحاته صالح  17/3/2020

والكترونيات كهربية ثان بالدرجة الثانية بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات من 
 مشروع عالج العاملين وأسرهم .

584 
الدكتوراه للسيد/ صفوت عبد المنعم رسالة  إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  17/3/2020

ثان بالدرجة الثانية بكلية السياحة والفنادق   إداريةشئون  أخصائي –درويش 
 جنيه .  750وقدرها 

585 
ثالث   إداريةشئون  أخصائي –تجديد ندب السيد/ احمد نعمان عبد الحميد جبر  17/3/2020

بالدقهلية لمدة عام ة والتعليم بالدرجة الثالثة بشئون العاملين للعمل بمديرية التربي 
 . 15/3/2020من  ثالث اعتباراً 

586 
شئون مالية ثالث  أخصائي –تجديد ندب السيد/ سمير محمد احمد عبد العال  17/3/2020

بالدرجة الثالثة بكلية الطب البيطري للعمل بجامعة بورسعيد لمدة عام ثالث اعتبارًا 
 . 10/3/2020من 

587 
أخصائي شئون طالب ثان  –سيدة/ سماح كامل عبد الحميد علي غانم ندب ال 17/3/2020

 أولبالدرجة الثانية بكلية الصيدلة للعمل بمستشفيات جامعة المنصورة لمدة عام 
 . 2/3/2020اعتبارًا من 

588 
 أول إداريةاخصائي شئون  –تجديد ندب السيدة/ دعاء مسعد علي عباس الزهيري  17/3/2020

بكلية اآلداب للعمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة البحر   األوليبالدرجة 
 . 25/3/2020اعتبارًا من  وأخيرلمدة عام رابع  األحمر

بتسيير  أول اخصائي رعاية عاملين  –استمرار قيام السيدة/ مني صابر راضي  17/3/2020 589
 . 27/2/2020ن الجهاز المركزي لنشر وتوزيع الكتاب الجامعي اعتبارًا م أعمال

590 
خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد/ احمد محمود  17/3/2020

أخصائي نشاط رياضي ثان بالدرجة الثانية بالمشروعات البيئية  –علي شهده 
 . 1/3/2020نظير اشتراكه في صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

591 
مسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد/احمد حمدي خصم ما يعادل خ 17/3/2020

اخصائي شئون الوافدين ثالث بالدرجة الثالثة بمكتب خدمة   –راشد عبد الواحد 
المجتمع وتنمية البيئة نظير اشتراكه في صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

1/3/2020 . 

ة فني كهرباء ثالث بالدرجة الثالث  –احمد  الفتوح أبواشتراك السيد/ باهر احمد  17/3/2020 592
 . وأسرهمبمستشفي الطلبة في مشروع عالج العاملين 

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة حافز  –منح السيدة/ نهي محمد علي هيكل  17/3/2020 593
 . 9/2/2020جنيه شهريًا اعتبارًا من  100المتميز مبلغ وقدره  األداء

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة حافز   –دة/ يارا توفيق حسن رخا منح السي  17/3/2020 594
 . 9/2/2020جنيه شهريًا اعتبارًا من  200المتميز مبلغ وقدره  األداء

الطبية  ن بالشئو طبيب بشري ثان  –زيد  إبراهيممصطفي السيد  اسأمهمنح السيد/  17/3/2020 595
 . 9/8/2020بارًا من جنيه شهريًا اعت  100المتميز وقدره  األداءحافز 

طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة   –عودة السيد/ محمد عبد الحميد نصر ابو زيد  17/3/2020 596



 . 1/3/2020للعمل اعتبارًا من 

597 
  أشعةفني  –غانم عبد هللا  أبوالخاصة بدون مرتب للسيدة/ سلوي  األجازةتجديد  17/3/2020

حتى  6/3/2020من  اعتبارا أشهرلمدة ثالثة ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل 
5/6/2020 . 

فني صيانة وتشغيل ثالث بمطبعة   –شتا الششتاوي علي  إيمانعودة السيدة/  17/3/2020 598
 . 7/3/2020الجامعة للعمل اعتبارًا من 

599 
مرضية للسيد/ عبد الحميد  أجازة 13/3/2020حتى  13/2اعتماد المدة من  17/3/2020

بالمشتريات والمخازن مع احتسابها  أولسائق  –بد الحميد علي مرق يوسف ع
 مرضية باجر كامل . أجازة

600 
محمود  أميرةمرضية للسيدة/  أجازة 3/3/2020حتى  23/2اعتماد المدة من  17/3/2020

مرضية   أجازةأخصائي مكتبات ووثائق ثان بالمكتبات مع احتسابها  –احمد دنيور 
 باجر كامل .

مرضية استثنائية باجر كامل   أجازة 4/2020/ 28حتى  29/2احتساب المدة من  17/3/2020 601
 امن الجامعة . بإدارةفني كهرباء ثان  –للسيد/ حسام حامد رزق الشاعر 

602 
مرضية للسيدة/ الهام حامد احمد  أجازة 4/3/2020حتى  3/3اعتماد المدة من  17/3/2020

عام الجامعة مع  أمينثالث بمكتب  داريةإاخصائي شئون  – إبراهيم اإلمام
 مرضية باجر كامل . أجازةاحتسابها 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 22/2/2020حتى  9/2احتساب المدة من  17/3/2020 603
 ثالث بالشئون الطبية . أشعةفني  –عبادة الششتاوي حافظ بحبح  أميرةللسيدة/ 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 30/3/2020حتى  1/3احتساب المدة من  17/3/2020 604
   واإلدارةبالتنظيم  أولكاتب شئون مالية  –الفتوح البيومي  أبوللسيدة/ نادية صدقي 

605 
صال عبد  إيمانمرضية للسيدة/  أجازة 1/4/2020حتى  3/3اعتماد المدة من  17/3/2020

بوحدة العالج باجر  رابع   وإحصاءفني تسجيل طبي  – اإلسعاد أبوالحميد 
 مرضية باجر كامل .  أجازةبمستشفي الطلبة مع احتسابها 

606 
كاتب  –محمد سالمة  إبراهيم ريهام تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 17/3/2020

ثالث بالشئون الهندسية لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من  إداريةشئون 
 .  17/3/2021حتى  18/3/2020

607 
 أخصائي –احمد رزق السعيد النجار تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  17/3/2020

شئون طالب ثالث بشئون التعليم والطالب للعمل بالكويت لمدة عام اعتبارًا من 
 .  28/2/2021حتى  1/3/200

دي شئون مالية ثان بنا أخصائي –نسمة عبد الجليل عبد المحسن  عودة السيدة/ 17/3/2020 608
 . 2/3/2020النيل للعمل اعتبارًا من 

609 
غادة محمد علي الشريف  استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ 17/3/2020

مقابل  27/2/2020اعتبارًا من  أشهرالوافدين لمدة ثالثة  إدارةتغذية  أخصائي –
 .  األجر% من 65

فني صيانة اجهزة طبية رابع  –ي محمد الكيالني عبد المعطي حمد عودة السيد/ 17/3/2020 610
 . 2/3/2020بالدرجة الرابعة للعمل بكلية الصيدلة اعتبارًا من 

611 
فني تمريض وصحة عامة رابع  –إسالم محمد السعداوي بكر  إنهاء خدمة السيد/ 17/3/2020

 بالدرجة الرابعة بمستشفي األطفال الجامعي النقطاعه عن العمل اعتبارًا من
24/11/2019  . 

فني  –محمد مرتضي مدين السعيد  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 17/3/2020 612
ورشة ثالث باإلحصاءات المركزية للعمل باإلمارات العربية المتحدة لمدة عام 



 . 24/3/2021حتى  25/3/2020اعتبارًا من 

613 
بالدرجة    أولمعاون خدمة  –نصر عجور  احمد إبراهيماحمد إعادة تعيين السيد/  18/3/2020

إدارية الرابعة والمثبت علي درجة شخصية يلغي لدي خلوها بوظيفة كاتب شئون 
 . 28/1/2015من  رابع بالدرجة الرابعة اعتباراً 

علي الوظائف   2/11/2016بعد اعتبارًا من  أسمائهمتسكين السادة اآلتي  18/3/2020 614
 .  أفراد 4دهم الموضحة قرين كاًل منهم وعد

اخصائي معمل ثان  –السيد السيد بدوي  دعاء عبد القادر خدمة السيدة/ إنهاء 24/3/2020 615
 . 19/2/2020بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة بالوفاة اعتبارًا من 

معاون خدمة ممتاز بالدرجة   –حنان محمد موسي قابيل  خدمة السيدة/ إنهاء 24/3/2020 616
 . 2/3/2020ة الطب بالوفاة اعتبارًا من الثالثة بكلي 

617 
أخصائي نشاط رياضي أول  –محمد محمد سامي يوسف تجديد ندب السيد/  24/3/2020

بية لعام طبالدرجة األولي بكلية الفنون التطبيقية بدمياط للعمل بصندوق الرعاية ال 
 . 1/4/2020الثاني اعتبارًا من 

618 
معاون ممتاز بالدرجة الثالثة بكلية  –ان علي محمد محمود صي تجديد ندب السيد/  24/3/2020

الطب البيطري للعمل بمديرية التربية والتعليم للعام الرابع واألخير اعتبارًا من 
26/3/2020 . 

619 
إيمان عمر بدران عمر بدران فني صناعة أسنان ثان بالدرجة تجديد ندب السيدة/  24/3/2020

لعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الرابع الثانية بكلية طب األسنان ل
 . 1/3/2020واألخير اعتبارًا من 

620 
أخصائي شئون إدارية ثان بالدرجة   –دينا فريد عطية عرفة السيدة/  إلحاق إنهاء 24/3/2020

الثانية من مركز الخدمة العامة بالقرية االوليمبية وعودتها لجهة عملها األصلية  
 عامة .باإلدارة ال

الحركة   إدارةمحمد رشاد إبراهيم مشالي سائق ثان بالدرجة الثانية من نقل السيد/  24/3/2020 621
 . 9/3/2020والنقل للعمل بوحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من 

622 
شئون  أخصائيينكبير  –محمد محمود السعيد طلبه النجار السيد/  إلحاق إلغاء 24/3/2020

بدرجة مدير عام من نادي الطالب الوافدين وعودته لجهة عمله   اجتماعيةدمات خ
 . 9/3/2020برعاية الشباب اعتبارًا من  األصلية

فني رسم وخطوط ثالث من كلية اآلداب   –غنيم  إبراهيمالسيد السيد  نقل السيد/ 24/3/2020 623
 . 19/3/2020للعمل بشئون التعليم والطالب اعتبارًا من 

624 
  أولنشاط رياضي  أخصائي –محمد مصطفي محمد الدسوقي  تجديد ندب السيد/ 24/3/2020

بالمدن الجامعية للعمل بجامعة العريش لمدة عام ثان اعتبارًا من  األوليبالدرجة 
30/3/2020 . 

625 
اجتماعي ثان من  أخصائي –شرين عبد الفتاح احمد رزق ندب السيدة/  إلغاء 24/3/2020

الشئون الصحية بمديرية  األصليةوعودتها لجهة عملها  األداءلية العمل بك
 . 10/3/2020من  بالدقهلية اعتباراً 

كاتب شئون إدارية رابع  –محمود فوزي بهرام محمد  تدرج مرتب السيد/ عادةإ  24/3/2020 626
 . 10/3/2013بمركز السالمة والصحة المهنية اعتبارًا من 

627 
أخصائي شئون طالب ثالث  –فاطمة عبد العال محمود الشريف  /منح السيدة 24/3/2020

 9/2/2020جنيه شهريًا اعتبارًا من  200بكلية التربية حافز األداء المتميز بقيمة 
 نظرًا لحصولها علي الدكتوراه .

اخصائي شئون طالب اول   –شالطة سحر محمد العراقي  تجديد تعيين السيدة/ 24/3/2020 628
ي بوظيفة مدير ادارة شئون الطالب الوافدين لمدة عام اعتبارًا من بالدرجة االول



20/1/2020 . 

629 
كبير محاميين بدرجة مدير عام  –احمد ذكي  إسماعيل تجديد تعيين السيد أ/ 24/3/2020

الشكاوي والتظلمات ، تجديد تعيين السيد أ/ وليد يحيي عبد  إلدارةللعمل مديرًا 
 أخرالبحوث لمدة عام  إلدارةقانونية للعمل مديرًا  إدارة المنعم احمد الجوهري مدير

  . 1/2/2020اعتبارًا من 

630 
ين زراعيين كبير مهندس –تجديد تعيين السيد/ عالء محمد عبد الخبير العدل  24/3/2020

لمدة عام اعتبارًا  اإلداريةالحدائق بالشئون  إدارةبدرجة مدير عام في وظيفة مدير 
 .  9/1/2020من 

631 
شئون دراسات عليا  أخصائي –تجديد تعيين السيدة/ عبير احمد عطية سالم  24/3/2020

مديرًا لشئون الخريجين بالدراسات العليا لمدة عام  األوليبالدرجة  أولوبحوث 
 . 28/3/2020اعتبارًا من 

632 
 –السواح زيد  أبوميادة مجدي محمد  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 24/3/2020

العربية المتحدة اعتبارًا  باإلماراتطبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة لمرافقة الزوج 
 . 28/2/2021حتى  29/2/2020من 

فني تمريض ثالث بمستشفي  –عودة السيدة/ هبة محمد عبد الفتاح محمد رخا  24/3/2020 633
 . 15/3/2020الطلبة للعمل اعتبارًا من 

634 
أخصائي حاسبات الكترونية ثالث  –سيد/ محمد مصطفي عمرو سليمان منح ال 24/3/2020

بمركز إنتاج المقررات االلكترونية أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة  
 . 20/1/2021حتى 21/1/2020عام اعتبارًا من 

635 
أخصائي شئون إدارية ثالث بمركز  –منح السيدة/ دينا منير فهمي الروبي  24/3/2020

حساب العلمي أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية األسرة لمدة ستة أشهر اعتبارًا ال
 . 15/6/2020حتى  16/12/2019من 

636 
أجازة مرضية للسيد/ اشرف عرفات  10/3/2020حتى  27/2اعتماد المدة من  24/3/2020

معاون خدمة ممتاز بالشئون اإلدارية مع احتسابها أجازة مرضية  –إبراهيم علي 
 كامل . باجر

طبيب أسنان ثالث بالشئون الطبية  –منح السيدة/ إيمان صالح مروان السيد  24/3/2020 637
 . 27/2/2020أجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة األولي باجر كامل اعتبارًا من 

اخصائي شئون ادارية ثالث للعمل  –عودة السيدة/ ناهد حسن محمد مغاوري  24/3/2020 638
 . 16/3/2020امة اعتبارًا من باالدارة الع

اخصائي شئون ادارية ثالث  –مجازاة السيدة/ دينا منير فهمي محمد الروبي  24/3/2020 639
 بمركز الحساب العلمي بخصم يومين من راتبها نقطاعها عن العمل .

640 

 مجازاة كل من : 24/3/2020
ة ايام من أخصائي معمل ثان )بخصم خمس –السيد/ فتحي رزق محمد المصلي 

أخصائي شئون طالب ثان )بخصم خمسة   –راتبه( ، السيد/ وليد احمد علي احمد 
فني طباعة وتصوير اول  –قناوي  إماممن راتبه( ، السيد/ محمد زكريا  أيام

 من راتبه( ..... الخ أيام)بخصم خمسة 

641 
أخصائي  –العطا سومية إبراهيم أبو تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  24/3/2020

  1/4/2020تمريض ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتبارًا من 
 . 31/3/2021حتى 

642 
فني  –ليزا سعد محمد شكري علي تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  24/3/2020

خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة   أجازةثالث بمستشفي الطلبة  أسنانصناعة 
 . 9/3/2021حتى  10/3/2020م اعتبارًا من عا



643 
فني  –احمد غانم محمد  أحالمتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  24/3/2020

 1/3اعتبارًا من  أشهرتمريض ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة 
 . 31/5/2020حتى 

644 
 –آية نبيل عبد الحميد حسنين يدة/ تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للس 24/3/2020

أخصائي شئون إدارية ثان بالمكتبات لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من 
 .  28/2/2021حتى  1/3/2020

كاتب شئون مالية ثالث بدار الطباعة   –عودة السيدة/ زينب عبد المنعم العجمي  24/3/2020 645
 . 15/3/2020للعمل اعتبارًا من 

شئون مالية ثالث بمركز تقنية  أخصائي –عودة السيدة/ رشا حسين محمود غالي  24/3/2020 646
 . 17/3/2020االتصاالت والمعلومات للعمل اعتبارًا من 

647 
أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالمكتبات  –منح السيدة/ سمر علي احمد محمد  24/3/2020

حتى  1/3/2020 من لمدة عام اعتباراً  األسرةخاصة بدون مرتب لرعاية  أجازة
28/2/2021 . 

648 
أخصائي تغذية ثالث بفندق   –الحسيني  إبراهيمحضور السيدة/ نفيسه محمد  24/3/2020

حتى  14/3الجامعة المؤتمر السنوي الثامن للعاملين بالموارد البشرية والمنعقد في 
 بالقاهرة دون أي تكاليف . 15/3/2019

649 
 –والء محمد محمد خليل عابد  صة بدون مرتب للسيدة/تجديد األجازة الخا  24/3/2020

لرعاية الطفل لمدة   األداءبمركز ضمان الجودة وتقييم  أولأخصائي شئون طالب 
 . 23/3/2021حتى  24/3/2020عام اعتبارًا من 

فني تمريض رابع بوحدة العالج  –مجازاة السيدة/ ياسمين الشحات صابر القصبي  24/3/2020 650
 شفي الطلبة بخصم يوم من راتبها النقطاعها عن العمل .باجر بمست 

651 
منح مكافأة المساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير للسيدة/ سلمي السيد احمد  24/3/2020

أخصائي شئون طالب ثالث بالدرجة الثالثة بشئون التعليم  –المرسي الشعراوي 
 جنيه ال غير . 450والطالب وقدرها 

652 
  –نيرمين محمد عصام الدين حافظ  تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 24/3/2020

بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من  أولطبيب بشري 
 .  9/9/2020حتى  10/3/2020

ثالث بمركز  إداريةأخصائي شئون  –مجازاة السيد/ محمد رضا معوض موافي  24/3/2020 653
 . إذنلتغيبه عن العمل بدون  باإلنذار اءاألدتطوير 

مشرف تغذية رابع بكلية الصيدلة  –مجازاة السيد/ عمرو محمد فتحي إبراهيم  24/3/2020 654
 بخصم يوم من راتبه إبان مدة عمله بفندق الجامعة .

655 
ليصبح  27/11/2014بتاريخ  2826تصويب المادة األولي من قرار الجامعة رقم  25/3/2020

 لي النحو التالي :ع
بوظيفة فني صيانة وتشغيل رابع بالدرجة   –السيد/ احمد مصطفي احمد الجمل  

 للعمل بالمدن الجامعية . 1/1/2013الرابعة اعتبارًا من 

مرضية استثنائية باجر كامل  أجازة 2/4/2020حتى  22/2احتساب المدة من  26/3/2020 656
  فني تمريض ثان بالشئون الطبية .  –ود السع أبورمضان الدريني  إيناسللسيدة/ 

ثان بشئون العاملين  إداريةأخصائي شئون  –نقل السيد/ إسالم محمد محمد شلبي  26/3/2020 657
 . 15/3/2020اعتبارًا من  واإلدارةللعمل بالتنظيم 

658 
ام قانون المخاطبين باحكمنح السادة العاملين باإلدارة العامة للجامعة وملحقاتها  26/3/2020

% من األجر  7بنسبة  1/7/2019عالوة دورية مستحقة في الخدمة المدنية 
 جنيهًا. 150الوظيفي وكذا حافز شهري بمبلغ 



659 
منح السادة العاملين باإلدارة العامة وملحقاتها من غير المخاطبين بأحكام قانون  26/3/2020

% من األجر 10ولي وظائف كبير مدير عام ووظائف الدرجة األالخدمة المدنية 
 .  30/6/2019األساسي في 

660 
منح السادة العاملين الذين تم ترقيتهم بالجامعة وملحقاتها من المستوي أ فيما دونه  26/3/2020

الوظيفي  األجر% من 5عالوة ترقية بنسبة   إليهمن مختلف المجموعات مضافًا 
 اكبر . أيهما 1/7/2019في 

661 
فني ورشة ثالث بالدرجة الثالثة  –سيد/ احمد محمد السيد السعيد تجديد ندب ال 26/3/2020

الكلي والمسالك البولية للعام الثاني اعتبارًا من  أمراضبكلية العلوم للعمل بمركز 
1/4/2020 . 

662 
فيما تضمنه من ترقية   24/9/2019بتاريخ  2202سحب قرار الجامعة رقم  26/3/2020

طبيب بشري اول وذلك لتعيينها  –يد طعيمة السيدة/ مروة عبد اللطيف السع
 . 26/9/2016بوظيفة زميل بمستشفي الطلبة اعتبارًا من 

فني معمل رابع بكلية  –إعادة تدرج مرتب السيدة/ دعاء ياسر عبد اللطيف محمد  26/3/2020 663
 الطب منذ تاريخ تعيينها وحتى اآلن .

فني صيانة أجهزة طبية   – الغالي إبراهيم محمد إعادة تدرج مرتب السيدة/ منه هللا 26/3/2020 664
 رابع بكلية الصيدلة منذ تاريخ تعيينها وحتى اآلن .

فني صيانة أجهزة   –إعادة تدرج مرتب السيد/ محمد الشحات محمد عبد العزيز  26/3/2020 665
 طبية رابع بكلية طب األسنان منذ تاريخ تعيينه وحتى اآلن .

666 
صيدلي ثالث  –الوضع للسيدة/ آية هللا طارق السيد البيلي سليمان  أجازةال استكم 26/3/2020

باجر  األوليللمرة  27/5/2020حتى  22/2/2020بمستشفي الطلبة اعتبارًا من 
 كامل .

667 
المهن  أعضاءمنح السادة العاملين المرقيين الخاضعين ألحكام قانون تنظيم شئون  26/3/2020

عالوة من عالوات الدرجات الوظيفية  األولين الدرجة الطبية بقسم التعليم م
 . 1/7/2019اكبر اعتبارًا من  أيهما إليهاالمرقيين 

668 
االعتيادية الممنوحة للسيدة/ فوزية عبد المعبود العراقي معاون خدمة   األجازةمد  26/3/2020

 11/4/2020يوم اعتبارًا من  17ثان بدار الطباعة لزيارة ابنتها بالسعودية لمدة 
بدون  25/4/2020حتى  12/4/2020االعتيادية والمدة من  أجازاتهاحتى رصيد 

 اجر .

669 
مرضية للسيد/ احمد عبد السالم  أجازة 9/4/2020حتى  8/3اعتماد المدة من  26/3/2020

مرضية باجر   أجازةالجامعة مع احتسابها  بأمنأخصائي امن ثان  –سامي عثمان 
 كامل .

670 
حتى  18/3/2020والمدة من  3/2020/ 17حتى  23/1احتساب المدة من  26/3/2020

مرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/ نهاد حامد محمد السيد  أجازة 18/4/2020
 بشريين بدرجة مدير عام بالشئون الطبية . أطباءكبير  –عنبر 

671 
نهاد نبيل عبد  مرضية للسيدة/ أجازة 19/2/2020حتى  9/2اعتماد المدة من  26/3/2020

مرضية باجر  أجازةفني تمريض بمستشفي الطلبة مع احتسابها  –الحميد راشد 
 كامل .

672 
فني اشعة اول بمستشفي الطلبة   –منح السيد/ عبد الهادي عوض عبد المقصود  26/3/2020

اجازة خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج بالسعودية لمدة عام اعتبارًا من 
 .  28/2/2021تى ح 1/3/2020

فني تمريض رابع بمستشفي الطلبة   –عودة السيدة/ آالء خيري الغريب المندوه  26/3/2020 673
 . 29/2/2020للعمل اعتبارًا من 



فني سباكة ثالث من الشئون الطبية  –نقل السيد/ محمد محمد محمود إسماعيل  26/3/2020 674
 . 24/3/2020ًا من للعمل بكلية التربية للطفولة المبكرة اعتبار 

675 
فني  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ سماسم محمد علي عبد العزيز  31/3/2020

تمريض ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتبارًا من 
 .  31/5/2020حتى  1/3/2020

676 
 –لي احمد غازي العربي سارة عتجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  31/3/2020

 18/2طبيب اسنان ثان بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة اشهر اعتبارًا من 
 . 17/8/2020حتى 

677 
 –احمد عادل عبد اللطيف العشماوي تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  31/3/2020

رًا من طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتبا
 .  5/5/2021حتى  6/5/2020

ثالث بمركز  إداريةأخصائي شئون  –عودة السيدة/ دينا منير فهمي الروبي  31/3/2020 678
 . 24/3/2020الحساب العلمي للعمل اعتبارًا من 

  أجازةفني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة  –عبد هللا  إبراهيممنح السيدة/ عائشة  31/3/2020 679
 . 4/3/2020شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتبارًا من  بعأر وضع لمدة 

680 
ثان بالشئون  إداريةشئون  أخصائي –منح السيدة/ نبيلة السيد سليمان جاد  31/3/2020

للمرة الثالثة باجر   أشهر أربعوضع لمدة  أجازةالوظيفية للعاملين قسم التسويات 
 . 14/3/2020كامل اعتبارًا من 

681 
السيد  إبراهيمرسالة الدكتوراه للطبيبة/ مروة  إعدادمنح مكافأة المساهمة في نفقات  31/3/2020

جنيه ال  750طبيب بشري ثان بالدرجة الثانية بالشئون الطبية وقدرها  –الخطابي 
 غير .

معاون خدمة ممتاز بإدارة  –مجازاة السيد/ تامر محمد محمد حسن أبو السعود  31/3/2020 682
 لتغيبه عن العمل . باإلنذارقل الحركة والن 

فني معمل ثان بالشئون  –حفظ واقعة غياب السيد/ تيمور صالح علي عبد هللا  31/3/2020 683
 الطبية .

684 
فني تمريض ثالث بالشئون  –بكر رجب علي  أبو أمانيحفظ الواقعة قبل السيدة/  31/3/2020

مرضية  أجازة 13/1/2019حتى  12/2018/ 31الطبية لعدم احتساب المدة من 
 لعدم المخالفة .

فني تمريض ثالث  –عبد الجواد  إبراهيم إبراهيم آيةحفظ واقعة غياب السيدة/  31/3/2020 685
 بالشئون الطبية لعدم المخالفة .

فني تمريض ثان بالشئون  –حفظ واقعة قبل السيدة/ مروة محمد غازي منصور  31/3/2020 686
 . 29/7/2019حتى   6/7ة من الطبية لعدم احتساب المد

أخصائي  –حفظ واقعة غياب السيدة/ زينب جمال محمد اللطيف ابو العز  31/3/2020 687
 تمريض ثان بالشئون الطبية لعدم المخالفة . 

فني تمريض ثالث بالشئون الطبية  –مجازاة السيدة/ ريهام رمضان عبد الباقي  31/3/2020 688
 بدون اذن . 28/4/2019م باالنذار لقيامها بالتغيب يو 

689 
 حفظ واقعة الغياب لعدم المخالفة قبل كل من : 31/3/2020

السيد/ دعاء عبد القادر السيد السيد ، السيدة/ نسمة السيد احمد محمد مندور ، 
 السيدة/ شويكار منصور حجاز المتولي .

690 
ي ثان بالشئون الطبية طبيب بشر  –مجازاة السيد/ محمد احمد عبد هللا الحكيم  31/3/2020

المتجهة الي محافظة   3باإلنذار لتغيبه عن المشاركة في قافلة جسور الخير 
 بدون عذر مقبول . 2019جنوب سيناء ابريل 



طبيب بشري ثالث بالشئون الطبية  –مجازاة السيد/ محمد محسن محمد المازني  31/3/2020 691
 .بخصم يوم من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن 

طبيب بشري ثان بالشئون الطبية باالنذار  –مجازاة السيد/ هاني محمد قاسم احمد  31/3/2020 692
 لتغيبه عن نوباتجية سهر بدون اذن .

693 
 أولتمريض  أخصائي –حفظ الواقعة قبل السيدة/ سهير محمد عبده حسن  31/3/2020

مرضية   أجازة 29/11/2017حتى  1/11بالشئون الطبية لعدم احتساب المدة من 
 اعتيادية معتمدة . أجازةلعدم المخالفة في ضوء ما قدمته من 

694 
 حفظ واقعة الغياب لعدم المخالفة قبل كل من : 31/3/2020

السيد/ محمد محمد محمد السيد سلطان ، السيدة/ هبة عادل علي رمضان طه ،  
 السيدة/ مروة عبد اللطيف السعيد طعيمة .

695 
معمل ثالث بالشئون  أخصائي –ة السيد/ احمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح مجازا  31/3/2020

 وحفظ واقعة الغياب لعدم المخالفة لكل من : باإلنذارالطبية 
 حسن السيد رمضان ، سالي عصام مؤمن . أميرةالسيدة/ سالي محمود محمود ، 

يونيو  –مايو  –) ابريل  أشهرتشكيل لجان جرد الخزائن بوحدات الجامعة خالل  31/3/2020 696
2020 . ) 

   
 


