
  2020220202قــرارات شهر ابريل لعام قــرارات شهر ابريل لعام 
 ************ 

رقم 
 القرار 

 بــشـــأن  التاريخ

697 
منح مكافأة المساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير للسيدة/ فيبي عبد النور  1/4/2020

أخصائي حاسبات آلية ثان بالدرجة الثانية بكلية السياحة والفنادق   –جرجس 
 جنيه ال غير . 450وقدرها 

698 
فني تمريض ثالث  –خليل عبد الرحمن  إبراهيمحفظ الواقعة قبل السيدة/ نورا  1/4/2020

حتى  18/9بوحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة لعدم احتسابها المدة من 
 مرضية لعدم المخالفة .  أجازة 23/9/2019

شئون إدارية  كاتب –إنهاء خدمة السيدة/ لميس محمد راتب عبد الحميد الصديق  5/4/2020 699
 . 31/3/2020أول بالدرجة األولي بخدمة المواطنين بالوفاة اعتبارًا من 

700 
أخصائي شئون أعضاء  –إنهاء خدمة السيد/ حسين الدسوقي أبو المجد محمد  5/4/2020

هيئة التدريس أول بالدرجة األولي بشئون أعضاء هيئة التدريس بالوفاة اعتبارًا من 
30/3/2020 . 

701 
تثبيت السادة المذكورين بعد بالوظائف الموضحة امام كل منهم من العاملين  6/4/2020

اجور موسميين بموازنة جامعة المنصورة  2/3المتعاقدين بوظائف االمن علي بند 
 . 2019/2020)التعليم( للعام المالي الحالي 

702 
ي شئون عاملين ثان أخصائ  –تجيدي ندب السيد/ السيد عبد العظيم السيد بدوي  6/4/2020

بالدرجة الثانية بكلية التربية النوعية للعمل بجامعة دمياط لمدة عام ثالث اعتبارًا 
 . 24/1/2020من 

صراف ثالث بالدرجة الثالثة  –منح بدل صرافة للسيد/ سامح محمد الدسوقي  6/4/2020 703
 . 30/6/2015من بداية درجة الوظيفة  155العامة يعادل نسبة  اإلدارةبخزينة 

704 
 –هالة عبد العليم عبد العليم  الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ إلغاء 6/4/2020

العمل  إليأخصائي شئون مالية ثان بالدرجة الثانية بالموازنة والحسابات وعودتها 
 .  15/3/2020كل الوقت اعتبارًا من 

705 
  –محمد السيد احمد عبد العاطي  /الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيد إلغاء 6/4/2020

العمل كل   إليوعودته  اإلداريةثان بالدرجة الثانية بالشئون  إداريةأخصائي شئون 
 . 1/4/2020الوقت اعتبارًا من 

706 
 –احمد عبد الغني اإلمام المهدي  الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيد/ إلغاء 6/4/2020

انية بمركز اللغة االنجليزية لألغراض أخصائي شئون إدارية ثان بالدرجة الث 
 . 1/4/2020الخاصة وعودته إلي العمل كل الوقت اعتبارًا من 

707 
مها الحسيني محمد المرسي عمر  الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ إلغاء 6/4/2020

أخصائي نشاط اجتماعي ثان بالدرجة الثانية بالعالقات الثقافية وعودتها الي  –
 . 18/3/2020ل الوقت اعتبارًا من العمل ك

708 
 –نداء محمد محمد البيومي  الترخيص بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ إلغاء 6/4/2020

العمل كل  إليبالعالقات الثقافية وعودتها  األوليبالدرجة  أولأخصائي نشر 
 . 18/3/2020الوقت اعتبارًا من 

709 
فني صيانة اجهزة طبية رابع بالدرجة   –حمد عودة السيد/ محمد ربيع رمضان م 6/4/2020

وذلك بعد انتهاء مدة  19/3/2020من  اعتبارا األسنانالرابعة للعمل بكلية طب 
 الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة . 



710 
اجازة مرضية للسيد/ عبد الحميد  26/3/2020حتى  14/3اعتماد المدة من  6/4/2020

اول بالمشتريات والمخازن مع احتساب  سائق  –يوسف عبد الحميد علي مرق 
 اجازة مرضية باجر كامل .

فني مراقبة صحية ثان بمستشفي  –مجازاة السيد/ وليد محمد صادق عبد العزيز  6/4/2020 711
 الطلبة بخصم يومين من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن .

712 
أخصائي نشاط رياضي  –مد قبول التظلم المقدم من السيد/ هيثم احمد فؤاد مح 6/4/2020

شكاًل  5/11/2019بتاريخ  2603الشباب طعنًا علي قرار الجزاء رقم ثان برعاية 
 . باإلنذارواالكتفاء بمجازاته 

طبية رابع   أجهزةفني صيانة  –الفتوح  أبومجازاة السيدة/ نسمة عبد العاطي علي  6/4/2020 713
 . إذن لقيامه بالتغيب بدون  باإلنذاربالشئون الطبية 

714 

مجازاة كل من السادة الموضحة أسمائهم بعد بالشئون الطبية في غضون أشهر  6/4/2020
 وهم : 2019يوليو وأغسطس وسبتمبر 

سعد   رأفتيني )خصم يوم من راتبه( ، هيام سالسيدة/ زهرة مصطفي محمد الح 
محمد محمد عبد هللا )باإلنذار( ، ناهد حمدي مصطفي محمد )باإلنذار( ، السيد، 

 ( .باإلنذارمحمد رضا عوض درويش )

715 
أخصائي شئون طالب ثان بمركز  –اعتبار السيدة/ نرمين محمود محمد الحسانين  6/4/2020

إنتاج المقررات االلكترونية في مهمة قومية تابعة للمجالس التخصصية برئاسة 
 . 7/2/2020حتى  1/1الجمهورية في الفترة من 

كاتب شئون إدارية أول بالمشتريات  –يدة/ دينا حلمي السيد زهران عودة الس 6/4/2020 716
 . 1/4/2020والمخازن للعمل اعتبارًا من 

أخصائي نشاط اجتماعي اول  –عودة السيدة/ باسنت محمد نبيل عبد المجيد  6/4/2020 717
 . 1/4/2020بالعالقات العامة اعتبارًا من 

718 
أجازة مرضية للسيدة/ إيمان صالح   25/2/2020 حتى 4/2اعتماد المدة من  6/4/2020

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

كاتب شئون إدارية ثالث بالشئون  –عودة السيدة/ رضوة عبد المرضي إسماعيل  6/4/2020 719
 . 22/3/2020القانونية اعتبارًا من 

فني معمل رابع  –رج مرتب السيد/ محمد عادل عبد الفتاح احمد غازي إعادة تد 6/4/2020 720
 بكلية التمريض منذ تاريخ تعيينه وحتى اآلن .

فني معمل رابع  –إعادة تدرج مرتب السيدة/ أالء محمد إبراهيم محمد الشامي  6/4/2020 721
 بكلية الصيدلة منذ تاريخ تعيينها وحتى اآلن .

722 
 –شئون طالب اول  أخصائي –عبد المنعم عبد الجواد زهرة  أكرميد/ تكليف الس 6/4/2020

اعتبارًا من  اآلدابللقيام بتسيير اعمال مدير ادارة الدراسات العليا بكلية 
 عن ذات الوظيفة . اإلعالنلمدة عام او لحين  10/3/2020

ثان بالدرجة أخصائي شئون طالب  –عبد المقصود  رأفتندب السيدة/ عال احمد  6/4/2020 723
 شئون التسجيل والخريجين بكلية الطب . إدارةالثانية لتسيير اعمال مدير 

724 
أخصائي شئون مالية اول   –محمد عبد العزيز عبد الهادي  إيماننقل السيدة/  8/4/2020

بالدرجة االولي من كلية الطب للعمل بمركز الحساب العلمي اعتبارًا من 
2/4/2020 . 

فني ديكور رابع بالمستوي الرابع بالمدن  –يين السيد/ محمود احمد حسن نصار تع 8/4/2020 725
 . 16/3/2020الجامعية اعتبارًا من 

مشرف زراعي  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ محمد يوسف مصطفي يوسف  8/4/2020 726
الفنية اقدميته في بداية درجة التعيين في الدرجة الرابعة  وإرجاعرابع بكلية الهندسة 



 . 23/4/2017بداًل من  1/3/2015 إلي

727 
فني  –ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ عبد هللا جمال حامد عبد المجيد احمد  8/4/2020

اقدميته في بداية التعيين في الدرجة   وإرجاعسباكه صحية رابع بالشئون الهندسية 
 . 1/11/2018بداًل من  12/9/2016الرابعة الفنية الي 

728 
محام  –احمد عبد القادر رجب العشري تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  8/4/2020

حتى  1/3/2020بالشئون القانونية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتبارًا من 
28/2/2021 . 

729 
طبيب  –تغريد محمد حمزة ابراهيم  /ةتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد 8/4/2020

 14/3/2020مستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من بشري ثالث ب 
 . 13/3/2020حتى 

730 
جمال عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف   تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 8/4/2020

أخصائي اقامة ثالث بالشئون الطبية لرعاية االسرة لمدة عام اعتبارًا من  –
 .  31/3/2021حتى  1/4/2020

731 
أخصائي شئون مالية ثالث بالموازنة  –منح السيد/ باسم محمد سمير بركات داود  8/4/2020

والحسابات اجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل لمدة عام اعتبارًا من 
 .  7/3/2021حتى  8/3/2020

732 
طب  معيد بقسم الجراحة بكلية ال –مجازاة السيد/ احمد حسن محمد ابراهيم محمد  8/4/2020

فترة عمله بالشئون الطبية بوظيفة طبيب بشري ثالث لتغيبه عن  إبانباالنذار 
 النوباتجية بدون اذن .

733 
 –هالة عبد العزيز عبد العال  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 8/4/2020

أخصائى تمريض اول بوحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة للعمل بدولة قطر لمدة  
 . 14/4/2021حتى  15/4/2020ارًا من عام اعتب 

734 
اجازة   –طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة  –منح السيد/ محمد عادل نبيه محمد  8/4/2020

من  اعتباراخاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج بسلطنة عمان لمدة عام 
 .  7/3/2021حتى  8/3/2020

أخصائي حاسبات الكترونية  –محمد شعبان  عودة السيدة/ امنية عطا هللا احمد 8/4/2020 735
 . 1/4/2020من  اعتباراالعامة والملحقة بوحدة التعليم االلكتروني  باإلدارة

أخصائي شئون إدارية  –عودة السيد/ حسام محي الدين رمضان غازي سلمان  8/4/2020 736
 . 17/3/2020ثان بمركز الحساب العلمي للعمل اعتبارًا من 

كاتب شئون إدارية ثالث بالشئون  –ريهام إبراهيم محمد سالمة  ة/عودة السيد 8/4/2020 737
 . 1/4/2020الهندسية للعمل اعتبارًا من 

738 
أخصائي تمريض ثان بمستشفي  –منح السيدة/ عنايات فتحي السيد البسيوني  8/4/2020

 الطلبة أجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة الثانية باجر كامل اعتبارًا من
13/3/2020 . 

فني أشعة ثان  –حفظ واقعة غياب السيد/ محمد محبوب الشافعي محمد حسن  8/4/2020 739
 بالشئون الطبية لعدم المخالفة .

كبير أخصائيين مكتبات بدرجة مدير عام  –السعيد   إسماعيلنقل السيد/ مدحت  12/4/2020 740
 .6/4/2020رياضية اعتبارًا من العامة للمكتبات للعمل بكلية التربية ال اإلدارةمن 

741 
 – أولأخصائي شئون طالب  –عبد المنعم عبد الجواد زهرة  أكرمتكليف السيد/  12/4/2020

الدراسات العليا بكلية اآلداب اعتبارًا من  إدارةمدير  أعمالللقيام بتسيير 
 عن ذات الوظيفة . اإلعالنلحين  أولمدة عام  10/3/2020

مهندس ثالث بمركز الحساب العلمي  –زاة السيدة/ دعاء محمد إبراهيم زغلول مجا 12/4/2020 742



حتى  24/3بخصم يوم من راتبها بأن انقطعت عن العمل في الفترة من 
28/3/2018 . 

أخصائي نشاط اجتماعي  –مجازاة السيد/ توفيق محمد حلمي عطوة احمد سالم  12/4/2020 743
 أول بكلية الزراعة باإلنذار .

  أجازة –صيدلي ثالث بالشئون الطبية  –منح السيدة/ عال فؤاد فتحي العدوي  12/4/2020 744
 . 10/3/2020خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عام اعتبارًا من 

سباك صحي ثالث بالشئون  –العنين  أبوخليل  أبوعودة السيد/ محمد حسن  12/4/2020 745
 . 1/4/2020للعمل اعتبارًا من  اإلدارية

746 
أخصائي نشاط رياضي ثان بنادي النيل  –منح السيدة/ امل اسماعيل السيد عامر  12/4/2020

 21/1/2020اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ستة اشهر اعتبارًا من 
 . 20/7/2020حتى 

ث  فني صيانة وتشغيل ثال –مجازاة السيدة/ ايمان السيد عبد الوهاب صيام  12/4/2020 747
 بالتوجيه المالي واالداري بخصم يوم من راتبها النقطاعها عن العمل بدون اذن .

748 
خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد/ محمد السيد  12/4/2020

كاتب شئون مالية أول بالدرجة األولي بشئون أعضاء هيئة  –سالمة إبراهيم 
 . 1/7/2020وق الرعاية الطبية اعتبارًا من التدريس نظير اشتراكه في صند

749 
مريان  /ةخصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد 12/4/2020

أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان بالدرجة الثانية  –عاطف جرجس صليب 
بارًا من بشئون أعضاء هيئة التدريس نظير اشتراكها في صندوق الرعاية الطبية اعت 

1/5/2020 . 

750 
آية أشرف   /ةخصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد 12/4/2020

أخصائي رعاية عاملين ثالث بالدرجة الثالثة بشئون التعليم  –أحمد إبراهيم 
 . 1/5/2020والطالب نظير اشتراكها في صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

751 
نسمة خليفة  خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيدة/  12/4/2020

صيدلي ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة نظير اشتراكها  –عبد المقصود زايد 
 . 1/5/2020في صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

752 
شئون طالب ثالث   أخصائي –ندب السيدة/ هدير عصام عاطف محمد الديب  12/4/2020

بالدرجة الثالثة بكلية التربية النوعية للعمل بجامعة القاهرة لمدة عام أول اعتبارًا من 
1/4/2020 . 

753 
كبير أخصائيين شئون مالية  –تجديد قيام السيدة/ ماجدة السيد حسين جاد هللا  13/4/2020

مدير ادارة   والمنتدبة من مستشفيات جامعة المنصورة بعمل –بدرجة مدير عام 
 . 31/3/2021حتى  4/4/2020المشتريات والمخازن بكلية الطب اعتبارًا من 

754 
خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد/ حسام حسن  13/4/2020

مشرف أمن ثالث بالدرجة الثالثة بأمن الجامعة نظير  –عباس وهيب الشاذلي 
 . 1/5/2020لطبية اعتبارًا من اشتراكه في صندوق الرعاية ا

أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة   –اشتراك السيدة/ ياسمين محسن احمد فؤاد  13/4/2020 755
 الثانية بادارة أمانة مجلس الجامعة في مشروع عالج العاملين واسرهم .

ثالث فني صيانة وتشغيل  –اشتراك السيدة/ شيماء ماهر عبد الحليم عثمان  13/4/2020 756
 بالدرجة الثالثة بمركز رعاية وتنمية الطفولة في مشروع عالج العاملين واسرهم .

757 
 –الغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ هبة هللا صفوت الحسيني  13/4/2020

أخصائي شئون دراسة وامتحانات اول بالدرجة االولي بمركز تكنولوجيا التعليم 
 . 1/4/2020ل كل الوقت اعتبارًا من وعودتها الي العم



758 
 إداريةكاتب شئون  –تجديد ندب السيدة/ فوزية المتولي محمود محمد الزناتي  13/4/2020

ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفي الطلبة للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية للعام 
 . 31/5/2020الثالث اعتبارًا من 

أخصائي تطبيق نظم ولوائح  –لسيد/ تامر مصطفي محمد صالح السيد مجازاة ا 13/4/2020 759
 وظيفية ثان بالتوجيه المالي واإلداري باإلنذار .

طبيب بشري ثالث بالشئون  –منح السيدة/ صفا الورداني السيد يوسف عبد هللا  14/4/2020 760
 . 16/3/2020جنيه شهريًا اعتبارًا من  100الطبية حافز األداء المتميز بمقدار 

761 
أخصائي شئون ادارية ثان بمركز  –منح السيد/ سامح ثروت عبد الحميد حسين  14/4/2020

% من االجر او  7اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة حافز التميز العلمي بنسبة 
 . 16/3/2020جنيه شهريًا أيهما اكبر اعتبارًا من  100

762 
معاون خدمة بالمستوي  –حمدي السعيد عثمان منح السيدة/ سميحة جمعة الم 14/4/2020

جنيه شهريًا ايهما  25% او 7الخامس برعاية الشباب حافز التميز العلمي بنسبة
 . 16/3/2020اكبر اعتبارًا من 

763 
فني معمل ثالث بالدرجة   –تجديد ندب السيدة/ الطاهرة رفعت عبد السميع خليل  14/4/2020

عمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الرابع الثالثة بكلية الطب البيطري لل
 . 2/2/2020واألخير اعتبارًا من 

764 
أخصائي عالقات عامة أول بالدرجة   –ندب السيد/ صبحي مسعد البغدادي محمد  14/4/2020

األولي من نادي النيل للعمل بمركز خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة لمدة عام 
 . 9/3/2020اعتبارًا من 

765 
أخصائي شئون ادارية ثالث بالدرجة   –نقل السيدة/ ناهد حسن محمد مغاوري  14/4/2020

الثالثة من مكتب خدمة المواطنين للعمل بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 . 12/4/2020اعتبارًا من 

766 
فني تمريض وصحة عامة ثالث  –إنهاء خدمة السيدة/ نبيلة فريد رفعت جاد  14/4/2020

اليوم التالي  6/2/2020الدرجة الثالثة بمركز جراحة الجهاز الهضمي اعتبارًا من ب 
 الكتمال انقطاعها عن العمل ثالثون يومًا غير متصلة .

767 
تجديد إلحاق كل من السيدتين المذكورتين بعد من مركز الحساب العلمي للعمل  14/4/2020

لحاسبات والمعلومات لمدة عام بمركز استشارات الحاسبات ونظم المعلومات كلية ا
، السيدة/  19/4/2020ثالث وهما : السيدة/ سامية السيد المهدي اعتبارًا من 

 . 3/5/2020فيفيان فاروق رياض اعتبارًا من 

768 
صيدلي ثالث بمستشفي  –منح السيدة/ الزهراء حاتم عثمان عز الدين محمد  14/4/2020

 21/3/2020الطفل لمدة عام اعتبارًا من الطلبة اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية 
 . 20/3/2021حتى 

769 
طبيب بشري  –تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ كريمة سمير محمد بنه  14/4/2020

حتى  2/4/2020ثالث بالشئون الطبية لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 
1/10/2020 . 

770 
  –طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة  –عبد المنعم عباس منح السيدة/ شيماء  14/4/2020

 1/4/2020أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتبارًا من 
 . 30/6/2020حتى 

771 
معاون خدمة بالمستوي  –منح السيدة/ سلوي محمد عبد الغني علي عجور  14/4/2020

جنيه أيهما اكبر  25% أو 7سبة الخامس برعاية الشباب حافز التميز العلمي بن 
 . 16/3/2020اعتبارًا من 

اخصائي نشر ثالث  –منح السيدة/ مروة عبد المنعم السيد مصطفي عبد الفتاح  14/4/2020 772
جنيه شهريًا ايهما اكبر  100% او 7برعاية الشباب حافز التميز العلمي بنسبة 



 . 16/3/2020اعتبارًا من 

773 
نشر رياضي ثان برعاية  أخصائي –د/ محمد رمزي فتوح احمد الجوهري منح السي  14/4/2020

 أيهماجنيه شهريًا  200 أومن االجر % 7الشباب حافز التميز العلمي بنسبة 
 . 16/3/2020اكبر اعتبارًا من 

774 
طبيب بشري ثان بمستشفي الطلبة   –السيد الخطابي  إبراهيممنح السيدة/ مروة  15/4/2020

اكبر اعتبارًا  أيهماجنيه شهريًا   200 أومن االجر % 7العلمي بنسبة حافز التميز 
 . 2/4/2020من 

775 
أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بكلية  –منح السيد/ وليد السعيد محمد عبد اللطيف  15/4/2020

جنيه شهريًا ايهما اكبر   75أو من االجر % 7التجارة حافز التميز العلمي بنسبة 
 . 2/4/2020اعتبارًا من 

776 
اخصائي تدريب اول بالمكتبات حافز   –احمد عبد هللا حسين رزق  منح السيد/  15/4/2020

جنيه شهريًا أيهما اكبر اعتبارًا من   200% او 7التميز العلمي بنسبة 
16/3/2020 . 

777 
أخصائي نشاط رياضي ثان بكلية  –منح السيدة/ مرام جمال عطية خليل فايد  15/4/2020

 200% من االجر او  7ة النوعية بالمنصورة حافز التميز العلمي بنسبة التربي 
 . 16/3/2020اكبر اعتبارًا من  أيهماجنيه شهريًا 

778 
اخصائي نشاط رياضي ثالث بكلية  –منح السيد/ احمد فؤاد طه محمد بركات  22/4/2020

 جنيه شهريًا لحصوله علي   100الحقوق حافز األداء المتميز مبلغ وقدره 
 . 2/2/2015الماجستير في التربية الرياضية بتاريخ 

779 
اخصائي تطبيق نظم ولوائح  –منح السيد/ أسامه طه محمود إبراهيم أبو الصفا  22/4/2020

جنيه شهريًا لحصوله   100ثالث بالتنظيم واالدارة حافز األداء المتميز مبلغ وقدره 
 علي دبلومين في القانون يعادل الماجستير .

780 
مهندس انتاج زراعي ثان بكلية الزراعة   –منح السيدة/ إيمان إبراهيم ابراهيم منسي  22/4/2020

جنيه شهريًا لحصوله علي الماجستير في   200% او  7حافز التميز العلمي بنسبة 
 . 16/3/2020التربية الرياضية بتاريخ 

781 
كاتب  –مد السيد االلفي  ضم مدة الخدمة العسكرية للسيد/ عمر احمد محمد اح 22/4/2020

شئون مالية رابع بكلية التربية النوعية بالمنصورة وارجاع اقدميته في بداية درجة  
 . 1/11/2018بداًل من  7/12/2016التعيين الي 

782 
اخصائي شئون ادارية ثان بمركز  –منح السيد/ محمد عبد الهادي احمد المتولي  22/4/2020

جنيه شهريًا  100% او 7لتميز العلمي بنسبة تطوير اآلداء الجامعي حافز ا
 . 16/3/2020لحصوله علي الماجستير في التربية الرياضية بتاريخ 

783 
محام بالدرجة الثالثة بالشئون القانونية  –نقل السيد/ محمد ناصف احمد ناصف  22/4/2020

بارًا وذلك اعت  2019/2020للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للسنة المالية 
 . 18/1/2020من 

784 
استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ يثرب عبد العاطي محمد   22/4/2020

أخصائي مكتبات ووثائق ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات لمدة عام  –عبد الحي 
 % من االجر .65مقابل  1/2/2020اعتبارًا من 

785 
يام بالعمل جزء من الوقت للسيد/ محمد فخري الدين حامد داود إلغاء الترخيص بالق 22/4/2020

اخصائي شئون ادارية ثالث بالشئون االدارية وعودته الي العمل كل الوقت   –
 . 25/3/2020اعتبارًا من 

اخصائي شئون مالية اول بالدرجة   –نقل السيد/ احمد مكين محمد عبد المنعم  22/4/2020 786
 . 1/4/2020ة الطبية للعمل بكلية التجارة اعتبارًا من االولي من صندوق الرعاي 



787 
كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة   –إنهاء خدمة السيد/ محمد لطفي محمد فرحات  22/4/2020

النقطاعه عن العمل بدون  31/12/2019الثالثة بالمشتريات والمخازن اعتبارًا من 
 اذن خمسة عشر يومًا متصلة . 

788 
مهندس إنتاج زراعي ثان بالدرجة   –السيدة/ إيمان إبراهيم ابراهيم منسي  ندب 22/4/2020

الثانية بكلية الزراعة للعمل بالهيئة القومية لسالمة الغذاء لمدة عام اول اعتبارا من 
16/4/2020 . 

789 
استمرار الترخيص بالقيام العمل جزء من الوقت للسيدة/ زينب جمال محمد  22/4/2020

اخصائي تمريض ثان بالدرجة الثانية بمستشفي الطلبة لمدة   –عز اللطيف ابو ال
 % من االجر . 65مقابل  15/4/2020عام اعتبارًا من 

790 
فني تمريض ثالث بمستشفي  –منح السيدة/ سمر محب الطلحاوي عبد الحميد  22/4/2020

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

791 
اجازة مرضية للسيدة/ هناء عوض عبد  8/4/2020حتى  29/3اعتماد المدة من  22/4/2020

فني تمريض ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة   –العزيز عرفات محرم 
 مرضية باجر كامل .

792 
س رمضان اجازة مرضية للسيدة/ اينا 15/4/2020حتى  3/4اعماد المدة من  22/4/2020

فني تمريض ثان بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة مرضية   –الدريني ابو السعود 
 باجر كامل .

اجازة مرضية للسيد/ محمد سرور رجب   2/4/2020حتى  29/3اعتماد المدة من  22/4/2020 793
 معاون خدمة بالشئون االدارية مع احتسابها اجازة مرضية باجر كامل . –محمد 

794 
شئون العالقات الثقافية   أخصائي –منح السيدة/ رشا فؤاد محمد عبد الحميد شرف  22/4/2020

باجر كامل اعتبارًا ضع لمدة أربع أشهر للمرة الثانية و  أجازةثالث بمكتب الوافدين 
 . 28/3/2020من 

  فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة –منح السيدة/ نهاد نبيل عبد الحميد راشد  22/4/2020 795
 . 25/3/2020باجر كامل اعتبارًا من  األوليشهور للمرة  أربعوضع لمدة  أجازة

فني تمريض ثالث بمستشفي   -عودة السيدة/ ريهام السيد محمود هاشم مهران  22/4/2020 796
 . 1/4/2020الطلبة للعمل اعتبارًا من 

797 
فني  –مد الغريب عالم الخاصة بدون مرتب للسيد/ حمدي مح األجازةتغيير صفة  22/4/2020

بمستشفي الطلبة من بحث عن عمل بالخارج الي العمل بسلطنة عمان  أسنان
 . 14/4/2020حتى  19/11/2019اعتبارًا من 

798 

 الجامعة وهم : بأمن أسمائهممجازاة كال من السادة الموضحة  22/4/2020
ود محمد محمد السيد/ إسالم محسن عبد الفتاح إبراهيم )باإلنذار( ، السيد/ محم

 أبوعبد الغني بشار )بخصم يوم من راتبه( ، السيد/ مصطفي محمد محمود 
العنين )بخصم يوم من راتبه( ، السيدة/ سارة حامد حسن الموجي )بخصم يوم من 

 راتبه( .

799      
 –الفتوح  أبوالخاصة بدون مرتب للسيد/ اشرف محمود محمد  األجازةتجديد  22/4/2020

نظم ولوائح وظيفية ثان بالشئون الوظيفية للعاملين بالداخل لمدة   أخصائي تطبيق
 . 9/3/2020عام اعتبارًا من 

برعاية الشباب  أولمعاون خدمة  –صالح  إبراهيممجازاة السيد/ ادهم محمد  26/4/2020 800
 . إذنمن راتبه النقطاعه عن العمل بدون  أيامبخصم ثالثة 

    باإلنذاربالشئون الهندسية  أولسائق  –العنين سيد احمد  أبوميل مجازاة السيد/ ج 26/4/2020 801
 . إذنلتركه محل عمله بدون 



802 
 إداريةكبير أخصائيين شئون  –تجديد ندب السيدة/ أمل محمد القصبي العريان  26/4/2020

بكلية طب األسنان للعمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنصورة لمدة  
 . 5/7/2020ابع وأخير اعتبارًا من عام ر 

كاتب نسخ وطباعة أول بالشئون القانونية  –محمود حمدي  أملنقل السيدة/  26/4/2020 803
 . 15/4/2020للعمل بكلية الطب اعتبارًا من 

أخصائي امن ثالث بالدرجة الثالثة من  –نقل السيد/ احمد معاطي بدوي السيد  26/4/2020 804
 . 12/4/2020عمل بكلية الهندسة اعتبارًا من فندق الجامعة لل

معاون خدمة ثان بالشئون اإلدارية للعمل  –نقل السيد/ محمد راضي إبراهيم  26/4/2020 805
 . 16/4/2020بمكتب االتصال العسكري اعتبارًا من 

806 
أخصائي شئون طالب ثان  –منح السيد/ محمد مصباح الدريني حسن يوسف  26/4/2020

جنيه شهريًا  100 أو% 7لتعليم والطالب حافز التميز العلمي بنسبة بشئون ا
 . 16/3/2020اعتبارًا من 

807 
حاسبات الكترونية ثالث  أخصائي –منح السيدة/ رانيا محمد زكي عبد العال  26/4/2020

جنيه شهريًا  100 أو% 7بمركز الحساب العلمي حافز التميز العلمي بنسبة 
 . 2/4/2020اعتبارًا من 

808 
محام بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيد/ نصر حازم نصر سعد عبد الملك  27/4/2020

بالشئون القانونية بمصلحة الجمارك المصرية لمدة عام ثان اعتبارًا من 
1/6/2020 . 

809 
معاون خدمة ممتاز بمركز  –مجازاة السيد/ احمد عبد الملك محمود العشري  27/4/2020

ة للسالمة والصحة المهنية بخصم يوم من راتبه لتغيبه عن العمل الخدمة العام
 يدون اذن .

810 
سائق أول بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيد/ أيمن محمد عبد الفتاح النمر  27/4/2020

بالشئون الطبية للعمل بمركز أمراض الكلي والمسال البولية للعام الثالث اعتبارًا من 
30/4/2020 . 

811 
أجازة مرضية للسيدة/ إيمان صالح عبد  16/4/2020حتى  2/4اعتماد المدة من  27/4/2020

فني تسجيل طبى وإحصاء رابع بمستشفي الطلبة مع  –الحميد أبو اإلسعاد 
 احتسابها أجازة مرضية باجر كامل .

812 
أجازة مرضية استثنائية باجر كامل   5/2020/ 37حتى  28/3احتساب المدة من  27/4/2020

أخصائي شئون طالب ثان بأمانة مجلس   –للسيد/ محمد إبراهيم توفيق الديب 
 الجامعة .

813 
أجازة مرضية استثنائية باجر كامل   3/2020/ 29حتى  11/3احتساب المدة من  27/4/2020

أخصائي شئون أعضاء هيئة لتدريس بإدارة    –للسيد/ حسين الدسوقي أبو المجد 
 التعيينات سابقًا .

814 
اجازة مرضية للسيدة/ سارة حمدي  13/3/2020حتى  3/3اعتماد المدة من  27/4/2020

فني تمريض ثالث بالشئون الطبية مع احتسابها اجازة   –رمضان ابو المعاطي 
 مرضية باجر كامل .

اخصائي شئون ادارية اول بالشئون  –مجازاة السيدة/ نجالء فتحي علي الصيرفي  27/4/2020 815
 يومان من راتبها بسبب االهمال . القانونية بخصم

اخصائي شئون طالب   –مجازاة السيدة/ هبة مصطفي عبد الهادي عبد الجواد  27/4/2020 816
 بمركز رعاية وتنمية الطفولة بخصم يوم من راتبها .

منح السادة العاملين بالجامعة وملحقاتها قسم التعليم من شاغلي وظائف الدرجة   27/4/2020 817
ة واالدارية العليا الواردة اسمائهم بالكشوف المرفقة العالوة الدورية المستحقة  الممتاز 

 . 30/6/2019% من اجمالي االجر في 7بنسبة  1/7/2019في 



مهندس اتصاالت   –انهاء خدمة السيدة/ غادة يسن عبد اللطيف محمد عجور  27/4/2020 818
ئب رئيس الجامعة للدراسات  والكترونيات كهربية ثالث بالدرجة الثالثة بمكتب نا

 . 28/4/2020العليا والبحوث باالستقالة اعتبارًا من 
للقيام بعمل مدير  –قانونية  إدارةمدير  –عبد الوهاب عمر  أمينتكليف السيد أ/  28/4/2020 819

لمدة عام اعتبارًا من تاريخ الموافقة او لحين   اإلداري ادارة القضايا والتنفيذ والحجز 
 ن ذات الوظيفة .االعالن ع

بدرجة   إداريةكبير أخصائيين شئون  –عمار  إبراهيمتكليف السيد/ خالد الشحات  28/4/2020 820
مراقبة المخزون السلعي بالتوجيه المالي  إدارةمدير  أعمالمدير عام للقيام بتسيير 

 واالداري لمدة عام او لحين االعالن .
معاون خدمة ممتاز  –اهر ابراهيم عبد الرحيم انهاء خدمة السيد/ عصام ط 28/4/2020 821

 . 14/4/2020بالدرجة الثالثة بالوفاة اعتبارًا من 
اجور موسميين  2/3تثبيت السادة المذكورين بعد من العاملين المتعاقدين علي بند  28/4/2020 822

ذوي االحتياجات الخاصة بقسم التعليم جامعة المنصورة بالموازنة العامة للسنة 
 افراد .  3وعددهم  16/3/2020اعتبارًا من  2019/2020الية الم

 


