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رقم 
 القرار 

 بــشـــأن  التاريخ

اخصائي شئون طالب ثالث   –انهاء خدمة السيد/ سامح شكري يوسف علم الدين  4/5/2020 823
بالدرجة الثالثة بكلية التربية الرياضية باالستقالة بناء علي الطلب المقدم منه 

 . 5/5/2019اعتبارًا من 
أخصائي مكتبات ووثائق ثان  –ندب السيد/ ايمن المرسي ابراهيم عبد الرحيم  4/5/2020 824

للقيام بتسيير اعمال مدير ادارة المكتبة بكلية الحقوق لمدة عام او لحين االعالن 
 عن ذات الوظيفة . 

أخصائي شئون ادارية اول لتسيير اعمال  –ندب السيد/ السيد سعد الحفناوي طه  5/5/2020 825
وظيفة مدير ادارة الشئون االدارية بكلية الطب لمدة عام او لحين االعالن عن 

 ذات الوظيفة . 
مهندس انتاج زراعي ثالث بالدرجة   –ندب السيد/ نظمي طارق نظمي ابراهيم  7/5/2020 826

الثالثة بكلية الزراعة للعمل بالهيئة القومية لسالمة الغذاء لمدة عام اول اعتبارًا من 
29/4/2020 . 

أخصائي رعاية طالب اول   –تجديد ندب السيدة/ عزيزة مصطفي محروس ابراهيم  7/5/2020 827
بالدرجة االولي بالمدن الجامعية للعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لمدة عام 

 . 2/4/2020رابع واخير اعتبارًا من 
متحانات من السيدة/ أسماء خصم ما يعادل خمسة عشر يوما من مكافأة اال 7/5/2020 828

فني صناعة أسنان ثالث بالدرجة الثالثة بالشئون  –عوض الشربيني البالسي 
 . 1/5/2020الطبية نظير اشتراكها في صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 

أخصائي شئون مالية ثالث   –الغاء ندب السيد/ رامي مصطفي عبد المتعا  7/5/2020 829
 بكلية الزراعة من العمل بمكتب التايكو .بالدرجة الثالثة 

كاتب شئون مالية اول من السالمة   –نقل السيدة/ فاطمة علي عبد المنعم  7/5/2020 830
 . 22/4/2020والصحة المهنية للعمل بالشئون القانونية اعتبارًا من 

امعة للعمل  فني ورشة ثالث من فندق الج –نقل السيد/ محمد مسعد محمد السعيد  7/5/2020 831
 . 23/4/2020بكلية اآلداب اعتبارًا من 

فني صيانة وتشغيل ثالث من كلية  –نقل السيد/ مصطفي محمود محمد المرسي  7/5/2020 832
 . 3/5/2020العلوم للعمل بالشئون القانونية اعتبارًا من 

اول أخصائي نشاط رياضي  –نقل السيد/ محمد ياسر مجدي محمد ابو عرب  7/5/2020 833
بالدرجة االولي من كلية الصيدلة للعمل بالعالقات الثقافية اعتبارًا من 

29/4/2020 . 
كاتب شئون ادارية ثالث من كلية طب   –نقل السيدة/ هدي ابراهيم عبد الرسول  7/5/2020 834

 . 22/4/2020االسنان للعمل بالمدن الجامعية اعتبارًا من 
للسيدة/ ماريان  30/6/2015ي الراتب الشهري في % من اساس3ايقاف خصم  7/5/2020 835

أخصائي شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة بالمكتبات  –مجدي وهيب جاد السيد 
 نظير انسحاب زوجها من صندوق الرعاية الطبية . 

للسيد/ محمد محمد  30/6/2015% من أساسي الراتب الشهري في 3خصم  7/5/2020 836
حاسبات الكترونية ثان بالدرجة الثانية باإلدارة   أخصائي –نجاح محمد حبيب 

 العامة نظير إضافة االبنة إلي صندوق الرعاية الطبية .



أخصائي تغذية اول بالدرجة   –اشتراك السيد/ إبراهيم فضل محمد فؤاد الوكيل  7/5/2020 837
 األولي بفندق الجامعة في مشروع عالج العاملين وأسرهم .

فني معمل ثان بالدرجة   –ندب السيد/ محمود شوكت السعيد سيد احمد انهاء  7/5/2020 838
الثانية من كلية الطب وعودته الي جهة عمله االصلية بمديرية الشئون الصحية  

 . 30/4/2020بالدقهلية اعتبارًا من 
فني صيانة اجهزة طبية ثالث  –تجديد ندب السيدة/ ليلي نعيم صابر ابراهيم  7/5/2020 839

الثالثة بالشئون الطبية للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الرابع  بالدرجة
 . 11/5/2020واالخير اعتبارًا من 

مدير عام مكتب رئيس الجامعة   –انسحاب السيد أ/ اشرف توفيق ابو بكر الديب  7/5/2020 840
 في مشروع عالج العاملين وأسرهم .

كبير أخصائيين تمريض  –فيسة الشحات رمضان قاسم تجديد ندب السيدة/ ن  7/5/2020 841
بدرجة مدير عام بكلية التمريض للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة  

 . 1/5/2020عام رابع وأخير اعتبارًا من 
كبير مهندسين زراعيين بدرجة  –السيد/ محمد عبد الغني السرجاني  إلحاقتجديد  7/5/2020 842

هيئة التدريس للعام الحادي عشر اعتبارًا من  أعضاءبنادي مدير عام للعمل 
20/5/2020 . 

سباك صحي ثالث من  –العنين خضر  أبوخليل  أبونقل السيد/ محمد حسن  7/5/2020 843
 . 3/5/2020بكلية الفنون الجميلة اعتبارًا من  اإلداريةالشئون 

فني صناعة اسنان ثان بالدرجة   – تجديد ندب السيد/ عادل محمود علي ابراهيم 7/5/2020 844
الثانية بكلية طب االسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الثاني 

 . 3/3/2020اعتبارًا من 
فني تمريض ثالث بالدرجة   –عبد العزيز فريد العدروسي  أمانيندب السيدة/  7/5/2020 845

 أولالشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام الثالثة بكلية التربية النوعية للعمل بمديرية 
 . 3/5/2020اعتبارًا من 

% من بداية األجر للوظيفة  40صرف بدل تفرغ األطباء البشريين ال يتجاوز  7/5/2020 846
طبيب بشري ثالث بالدرجة   –للطبيبة/ آية عبد الغني البيلي عبد الحميد شلبي 

 . 2/9/2019الثالثة بمستشفي الطلبة اعتبارًا من 
أخصائي حاسبات أليه بالمستوي  –نقل تمويل وظيفة السيدة/ مني نظمي رمضان  7/5/2020 847

الوظيفي الثالث من موازنة مستشفي المنصورة الجامعي إلي موازنة جامعة  
 مع إلغاء ندبها . 21/4/2020المنصورة للعمل بالمشروعات البيئية اعتبارًا من 

فني  –صة بدون مرتب للسيدة/ زينب محمد حامد السيد حسين تجديد االجازة الخا  7/5/2020 848
 28/3تمريض ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ثالثة اشهر اعتبارًا من 

 . 27/6/2020حتى 
 –السيد حسن السيد حسن الحسانين تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  7/5/2020 849

هندسية للعمل بدولة االمارات العربية أخصائي شئون طالب ثالث بالشئون ال
 .  30/4/2021حتى  1/5/2020المتحدة لمدة عام اعتبارًا من 

طبيب  –منال عبد المنعم محمد احمد تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  7/5/2020 850
حتى  20/4/2020بشري ثان بمستشفي الطلبة لمدة عام اعتبارًا من 

19/4/2021 . 
  –محمد عبد الحميد رمضان الدسوقي  االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/تجديد  7/5/2020 851

أخصائي شئون مالية ثالث بالموازنة والحسابات للعمل بالسعودية لمدة عام اعتبارًا 
 . 17/5/2020حتى  8/5/2020من 



 –يل محمد اسماعيل محمود اسماعتجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  7/5/2020 852
أخصائي حاسبات الكترونية ثان بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات للعمل 

 .  3/3/2020حتى  4/3/2020بالداخل لمدة عام اعتبارًا من 
طبيب  –محمد احمد محمد محمود تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/  7/5/2020 853

حتى  1/5/2020تبارًا من بشري ثان بالشئون الطبية للعمل بالسعودية لمدة عام اع
30/4/2021 .-* 

 –سارة مصطفي شفيق عبد الهادي تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  7/5/2020 854
طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 

 .  14/10/2020حتى  15/4/2020
طبيب  –هبة مجدي كامل العسيلي رتب للسيدة/ تجديد االجازة الخاصة بدون م 7/5/2020 855

بشري ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل بمدة ثالثة أشهر اعتبارًا من 
 .  15/6/2020حتى  6/3/2020

أخصائي  –سامح محمد السعيد النجار  االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/تجديد  7/5/2020 856
السعودية لمدة عام اعتبارًا من شئون مالية ثان بالشئون الهندسية للعمل ب 

 .  125/4/2021حتى  6/4/2020
 –لمياء السعيد عامر حسن الزقرد تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  7/5/2020 857

معاون خدمة ثان بالحرم الجامعي لرعاية الطفل لمدة ثالثة أشهر اعتبارًا من 
 .  30/6/2020حتى  1/4/2020

صيدلي  –ريهام محمد محمد الحمامي االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ تجديد  7/5/2020 858
حتى  26/2/2020اول بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتبارًا من 

25/4/2021 . 

 –محمد عبد الهادي عبد الحميد محمد  االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/تجديد  7/5/2020 859
طبية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتبارًا من طبيب بشري ثالث بالشئون ال

 .  29/2/2021حتى  1/3/2020
فني معمل ثاني بمستشفي الطلبة   –عودة السيدة/ امينة محمد محمد عمر اغا  7/5/2020 860

 . 26/4/2020اعتبارًا من 
ثالث مكتبات ووثائق  أخصائي –سيد احمد عبد الدايم  إبراهيمعودة السيدة/ بسمة  7/5/2020 861

 . 3/5/2020بالمكتبات للعمل اعتبارًا من 
أخصائي رعاية عاملين  –عودة السيدة/ إهداء فوزي صديق عبد الفتاح إسماعيل  7/5/2020 862

 . 1/4/2020ثالث بالمكتبات للعمل اعتبارًا من 
جة  كبير اطباء اسنان بدر  –عودة السيد/ عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح سلطان  7/5/2020 863

 . 1/4/2020مدير عام بمستشفي الطلبة للعمل اعتبارًا من 
محو الجزاءات التالية والواقعة علي بعض السادة العاملين بادارة الجامعة وذلك  7/5/2020 864

 فرد . 23نظرًا النقضاء المدة القانونية وعددهم 
بمستشفي الطلبة   فني تمريض ثالث –عودة السيدة/ سارة سيد سليمان سليمان  7/5/2020 865

 . 13/4/2020للعمل اعتبارًا من 
معاون خدمة ثان بدار  –مد االجازة الممنوحة للسيدة/ فوزية عبد المعبود العراقي  7/5/2020 866

 بدون اجر . 26/4/2020الطباعة لزيارة ابنتها بالسعودية لمدة شهر اعتبارًا من 
 14/6/2020حتى  15/4والمدة من  14/4/2020حتى  6/2احتساب المدة من  7/5/2020 867

  أشعةفني  –هارون محمد احمد  أحالممرضية استثنائية باجر كامل للسيدة/  أجازة
 بالشئون الطبية . أول

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل  1/6/2020حتى  2/4احتساب المدة من  7/5/2020 868
 الجامعة . مشرف امن ثالث بادارة –للسيد/ محمد مصطفي محمود زهران 



أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية  –صال  إبراهيممنح السيد/ عمر محمد قاسم  7/5/2020 869
خاصة بدون مرتب للبحث عن عمل بالخارج   أجازة  واإلداري ثالث بالتوجيه المالي 

حتى  1/3/2020من  اعتباراالعربية المتحدة  اإلماراتلمدة عام بدولة 
28/2/2021 . 

أخصائي شئون إدارية ثالث بمكتب  –منح السيدة/ الهام حامد احمد اإلمام إبراهيم  7/5/2020 870
أمين عام الجامعة اجازة وضع لمدة أربع شهور للمرة األولي اعتبارًا من 

10/4/2020 . 
 –رشا عبد الحميد التهامي يوسف تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  11/5/2020 871

ترونية ثالث بمركز الحساب العلمي لرعاية االسرة اخصائي حاسبات الك

 . 1/5/2021حتى   2/5/2020لمدة عام اعتبارا من 

 –عزة رمضان احمد علي تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/  11/5/2020 872

أخصائي تمريض ثان بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراً من 

 .  31/3/2021حتى  1/4/2020

ثالث  آلية حاسبات  أخصائي –منح السيدة/ نسمة عيد عبد الغني حسن دياب  11/5/2020 873
شهور للمرة الثانية باجر  أربعوضع لمدة  أجازةالمقررات االلكترونية  إنتاجبمركز 

 . 5/4/2020كامل اعتبارًا من 
ي محمد رشاد اجازة مرضية للسيد/ عل 6/4/2020حتى  21/3اعتماد المدة من  11/5/2020 874

معاون خدمة ممتاز بالشئون االدارية مع احتسابها اجازة مرضية باجر   –محمد 
 كامل .

 فيما تضمنه من : 9/3/2020بتاريخ  550تعديل قرار الجزاء رقم  11/5/2020 875
  أولكاتب نسخ وطباعة  –مجازاة السيدة/ امل محمود حمدي محمد خليل الويش 

 واالكتفاء بلفت نظرها . باإلنذارحاليا بكلية الطب بالشئون القانونية سابقًا و 
طبيب بشري ثان بالشئون الطبية بخصم   –مجازاة السيد/ هاني محمد قاسم احمد  11/5/2020 876

 . إذنيومين من راتبه لتغيبه بدون 
وتشغيل ثالث من كلية طب   صيانةفني  –نقل السيدة/ نرمين سند سند احمد  11/5/2020 877

 . 3/5/2020من  اعتباراللعمل بنادي النيل  األسنان
بالدرجة   أول إداريةأخصائي شئون  –ندب السيد/ احمد معوض عبد الغني حسن  11/5/2020 878

اعتبارًا من  أولبمستشفي الباطنة للعمل بكلية الفنون الجميلة لمدة عام  األولي
30/4/2020 . 

مكافأة االمتحانات من السيد أ/ اشرف  خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من  11/5/2020 879
مدير عام مكتب رئيس الجامعة نظير اشتراكه في  –بكر الديب  أبوتوفيق 

 . 1/7/2020صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 
ة  كاتب شئون مالية ثالث بالدرج –ندب السيدة/ سهام فرحات عبد هللا فياض  11/5/2020 880

اعتبارًا  أولالثالثة بشئون العاملين للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام 
 . 4/5/2020من 

بالدرجة الرابعة   أولمعاون خدمة  –علي وفا المتولي  أمينةتجديد ندب السيدة/  11/5/2020 881
 . 1/3/2020من  اعتبارا واألخيربكلية التربية للعمل بجامعة مطروح للعام الرابع 

أخصائي شئون طالب   –انهاء خدمة السيد/ احمد محمود احمد محمد عوض  12/5/2020 882
بناء علي  10/5/2020ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الهندسة باالستقالة اعتبارًا من 

 طلبه لترشيحه للعمل بوظيفة مدرس بالمعهد العالي للهندسة .
كبير أخصائيين مكتبات ووثائق بدرجة   –محمد ضحي  تكليف السيد/ يحي محمد 12/5/2020 883

مدير عام للقيام بتسيير اعمال مدير ادارة الشئون االدارية بكلية الحقوق لمدة عام 
 او لحين االعالن عن ذات الوظيفة .



مشرف تغذية ثالث بنادي النيل للعمل  –نقل السيد/ فادي سمير كامل صليب  13/5/2020 884
 . 7/5/2020التدريس اعتبارًا من  هيئة أعضاء بإسكان

أخصائي عالقات عامة ثالث   –نقل السيدة/ كاميليا عهدي عبد هللا عثمان  13/5/2020 885
 . 6/5/2020بالدرجة الثالثة من فندق الجامعة للعمل بكلية الحقوق اعتبارًا من 

ان بالدرجة الثانية أخصائي شئون ادارية ث  –نقل السيد/ حسام محي الدين رمضان  13/5/2020 886
من مركز الحساب العلمي للعمل بكلية الحاسبات والمعلومات اعتبارًا من 

3/5/2020 . 
مهندس انتاج زراعي بصفة مؤقتة  –اشتراك السيد/ محمد عوني عطية علي  13/5/2020 887

 بالشئون االدارية في مشروع عالج العاملين واسرهم .
كاتب شئون إدارية ثالث بالدرجة   –وجيه محمد محمد الدغيدي تجديد ندب السيد/  13/5/2020 888

الثالثة بكلية السياحة والفنادق للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للعام الرابع 
 . 30/4/2020واألخير اعتبارا من 

ثان  إداريةأخصائي شئون  –السيدة/ نسمة صبري فؤاد سرايه  إلحاقتجديد  13/5/2020 889
هيئة التدريس للعام  أعضاءالثانية من دار الطباعة والنشر للعمل بنادي  بالدرجة

 . 5/5/2020السادس اعتبارًا من 
أخصائي شئون مالية ثان بالدرجة   –تجديد ندب السيدة/ رشا سامي السيد صباح  13/5/2020 890

أخير الثانية بكلية العلوم للعمل بكلية العلوم بجامعة االسكندرية لمدة عام رابع و 
 . 2/5/2020اعتبارًا من 

تكليف السيدة/ مروة محمد عبد هللا يوسف زهران للعمل بوظيفة اخصائي تمريض  13/5/2020 891
ثالث بالدرجة الثالثة بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض اعتبارًا من 

1/7/2020 . 
اجور  2/3علي بند  تثبيت السيدة/ فاطمة مصطفي مصطفي علي شاهين 13/5/2020 892

موسميين من ذوزى االحتياجات الخاصة بقسم التعليم بوظيفة اخصائي شئون 
 .  2019/2020مالية ثالث بالدرجة الثالثة للسنة المالية 

أخصائي شئون مالية ثان بشئون خدمة   –منح السيدة/ مريام وهيب توفيق غالي  13/5/2020 893
لمدة عام اعتبارًا من  األسرةون مرتب لرعاية المجتمع وتنمية البيئة اجازة خاصة بد

 .  16/4/2021حتى  17/4/2020
صيدلي  –لمياء عاصم محمد الشاعر  الخاصة بدون مرتب للسيدة/ األجازةتجديد  13/5/2020 894

 . 18/8/2020حتى  8/4/2020اول بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل اعتبارًا من 
فني تمريض ثالث بمستشفي  –المعاطي  أبومدي رمضان منح السيدة/ سارة ح 13/5/2020 895

شهور للمرة الثانية  باجر كامل اعتبارًا من  أربعوضع لمدة  أجازةالطلبة 
15/4/2020 . 

طبيب بشري ثالث بمستشفي الطلبة   –منح السيدة/ هبة مصطفي رياض علي  13/5/2020 896
حتى  15/5/2020ًا من لمدة عام اعتبار  األسرةاجازة خاصة بدون مرتب لرعاية 

14/5/2021 . 
 ليصبح : 4/5/2020بتاريخ 823تعديل المادة االولي من قرارنا رقم  17/5/2020 897

أخصائي شئون  –انهاء خدمة السيد/ سامح شكري يوسف يوسف علم الدين 
طالب ثالث بالدرجة الثالثة بكلية التربية الرياضية باالستقالة بناء علي طلبه  

 . 5/5/2020اعتبارًا من 
مشرف امن ثالث بامن  –مجازاة السيد/ مصطفي عبد اللطيف محمد عبده سليم  17/5/2020 898

 الجامعة بخصم يومين من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن .
 تشكيل لجان جرد محتويات فندق الجامعة برئاسة السيد أ/ عادل صبري هالل . 17/5/2020 899



اخصائي امن ثالث  –سيد/ احمد ماهر مصطفي عبد الغني غزالة انسحاب ال 18/5/2020 900
 بالدرجة الثالثة بامن الجامعة من مشروع عالج العاملين واسرهم .

كاتب شئون ادارية رابع بالدرجة الرابعة   –ندب السيد/ هاني محمد السيد احمد  18/5/2020 901
اول اعتبارًا من  بكلية طب االسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية لمدة عام

1/5/2020 . 
كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة   –اشتراك السيد/ نبيل لطفي احمد الموافي  18/5/2020 902

 في مشروع عالج العاملين واسرهم . اإلداريةبالشئون 
طبية رابع بالدرجة    أجهزةفني صيانة  –عودة السيد/ سعد السيد سعد ناجي علي  18/5/2020 903

 . 27/4/2020اعتبارًا من  األسنانرابعة للعمل بكلية طب ال
أخصائي شئون مالية  –إنهاء خدمة السيدة/ هدي عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  18/5/2020 904

 . 1/3/2020ثالث بالدرجة الثالثة بكلية التجارة باالستقالة اعتبارًا من 
معاون خدمة اول بالدرجة الرابعة   –اهيم صالح انهاء خدمة السيد/ ادهم محمد ابر  18/5/2020 905

 . 10/1/2020برعاية الشباب اعتبارًا من 
للسيد/ مجدي  30/6/2015% من اساسي الراتب الشهري في 3ايقاف خصم  18/5/2020 906

كبير أخصائيين تمويل ومحاسبة بالمشتريات والمخازن نظير  –عبد الحميد الزيني 
 عاية الطبية .انسحاب االبنة من صندوق الر 

 ليصبح : 18/3/2020بتاريخ  613تعديل قرار الجامعة رقم  18/5/2020 907
معاون خدمة اول بالدرجة   –اعادة تعيين السيد/ احمد ابراهيم احمد نصر عجور 

 . 28/1/2015الرابعة برعاية الشباب بوظيفة كاتب شئون ادارية رابع اعتبارا من 
حسين برهام  إيمانبالقيام  بالعمل جزء من الوقت للسيدة/  استمرار الترخيص 18/5/2020 908

شئون مالية ثان بالدرجة الثانية بالموازنة والحسابات لمدة  أخصائي –العراقي نور 
 .  األجر% من 65مقابل  6/6/2020عام اعتبارًا من 

جة  بالدر  أولمعاون خدمة  –خدمة السيد/ المهدي محمد علي الخولي  إنهاء 18/5/2020 909
 . 1/3/2020الرابعة بالمدن الجامعة بالوفاة اعتبارًا من 

فني معمل ثالث بالدرجة الثالثة  –تجديد ندب السيد/ السيد السيد محمد الشرقاوي  18/5/2020 910
بكلية العلوم للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية  للعام الثاني اعتبارا من 

2/5/2020 . 
كاتب شئون مالية ثالث بالدرجة   –دب السيد/ محمد علي عباس المرسي تجديد ن  18/5/2020 911

الثالثة بمستشفي الطوارئ للعمل بكلية العلوم للعام الرابعة واالخير اعتبارًا من 
2/6/2020 . 

اخصائي عالقات عامة ثالث بالدرجة   –ندب السيدة/ دعاء السيد محمد البدراوي  18/5/2020 912
ض للعمل بمديرية التضامن االجتماعي بالدقهلية لمدة عام الثالثة بكلية التمري 

 . 5/5/2020اعتبارًا من 
كاتب شئون مالية اول بشئون  –انسحاب السيد أ/ محمد السيد سالمة ابراهيم  18/5/2020 913

 اعضاء هيئة التدريس من مشروع عالج العاملين واسرهم .
اخصائي شئون ادارية ثالث   –ية الجمال نقل السيدة/ الميس عطية رفعت عط 18/5/2020 914

بالدرجة الثالثة من الشئون الطبية للعمل بكلية الفنون الجميلة اعتبارًا من 
10/5/2020 . 

خصم ما يعادل خمسة عشر يومًا من مكافأة االمتحانات من السيد/ احمد ماهر  20/5/2020 915
لثة نظير اشتراكه في  أخصائي امن ثالث بالدرجة الثا –مصطفي عبد الغني غزالة 

 . 1/6/2020صندوق الرعاية الطبية اعتبارًا من 
اخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية  –نقل السيد/ محمد محمود ابراهيم المنسي  20/5/2020 916

ثان بالدرجة الثانية من كلية الصيدلة للعمل بمركز الحساب العلمي اعتبارًا من 



17/5/2020 . 

اخصائي شئون ادارية ثالث بالدرجة الثالثة   –سيد/ محمد يحي محمد بدوي نقل ال 20/5/2020 917
 . 17/5/2020من كلية الهندسة للعمل بالوافدين اعتبارًا من 

اخصائي رعاية طالب   –تجديد ندب السيد/ محمد عثمان عبد الباسط عثمان  20/5/2020 918
رية الشباب والرياضة  ثالث بالدرجة الثالثة بكلية السياحة والفنادق للعمل بمدي 

 . 1/7/2020بالدقهلية لمدة عام ثان اعتبارًا من 
اخصائي امن ثالث  –تجديد ندب السيدة/ ايمان ابو النجا ابو النجا الشهاوي  20/5/2020 919

بالدرجة الثالثة بكلية العلوم للعمل بمديرية الشباب والرياضة لمدة عام ثان اعتبارًا 
 . 1/7/2020من 

فيما تضمنه من منح  15/12/2019بتاريخ  2935تعديل قرار الجامعة رقم  20/5/2020 920
اخصائي  –جنيه للسيدة/ لليلي مراد فؤاد احمد وفا  3عالوة خدمة عامة وقدرها 

 عالقات عامة ثالث بشئون التعليم والطالب . 
أخصائي معمل  –ضم مدة الخبرة العملية للسيدة/ عزيزة السيد عبد الحميد محمد  20/5/2020 921

ثالث بالدرجة الثالثة بكلية الطب وارجاع اقدميتها في بداية درجة التعيين الي 
 . 30/5/2016بداًل من  13/4/2012

طبيب  –حسين احمد حسين ابراهيم   تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 20/5/2020 922
 15/3/2020ًا من بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل بانجلترا لمدة عام اعتبار 

 . 14/3/2021حتى 
محام  –تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ عالء محمد علي حسن علي  20/5/2020 923

حتى  15/3/2020بالشئون القانونية للعمل بالسعودية لمدة عام اعتبارًا من 
14/3/2021 . 

طبيب  –د هللا السيد بدر تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ هالة عب  20/5/2020 924
حتى  1/5/2020اسنان ثان بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل اعتبارًا من 

30/4/2021 . 
طبيب  –وائل سمير حسن ابراهيم  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 20/5/2020 925

 1/5/2020بشري ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة عام اعتباراص من 
 . 30/4/2021حتى 

  –رانيا عاطف عبد الباري عطية  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 20/5/2020 926
صيدلي ثالث بالشئون الطبية لمرافقة الزوج بالسعودية لمدة عام اعتبارًا من 

 .  27/4/2021حتى  28/4/2020
 –الخميسي عوض  الخميسي صبري  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 20/5/2020 927

اخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية ثان بمستشفي الطلبة للعمل بالسعودية لمدة 
 . 16/3/2021حتى  17/3/2020عام اعتبارًا من 

 –عبد هللا محمد محمد عبد الرحيم  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 20/5/2020 928
تصاالت والمعلومات للعمل اخصائي حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية اال

 . 10/1/2020بالداخل لمدة عام اعتبارًا من 
احمد محمد عبد اللطيف محمد ابو  الخاصة بدون مرتب للسيد/ األجازةتجديد  20/5/2020 929

حاسبات الكترونية ثالث بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات  أخصائي –العنين 
 .  6/4/2021حتى  7/4/2020من  اعتباراللعمل بالسعودية 

فني  –ابراهيم عصام عبد الرشيد  تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيد/ 20/5/2020 930
صناعة اسنان ثالث بمستشفي الطلبة للعمل بالكويت لمدة عام اعتبارًا من 

 .  19/5/2021حتى  20/5/2020



صيدلي   –مد مشالي آية حسني مح تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة/ 20/5/2020 931
حتى  1/5/2020ثالث بمستشفي الطلبة لرعاية الطفل لمدة عام اعتباراص من 

30/4/2021 . 
صيدلي ثالث بوحدة العالج باجر  –عودة السيدة/ يسرا السيد محمود الحديدي  20/5/2020 932

 . 6/5/2020بمستشفي الطلبة للعمل اعتبارًا من 
فني تمريض ثالث بمستشفي الطلبة   –سيد سليمان سليمان منح السيدة/ سارة  20/5/2020 933

 26/7/2020حتى  14/4/2020اجازة وضع باجر كامل للمرة الثانية اعتبارا من 
. 

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل   6/2020/ 28حتى  29/4احتساب المدة من  20/5/2020 934
 من الجامعة .فني كهرباء ثان بادارة ا –للسيد/ حسام حامد رزق الشاعر 

اجازة مرضية للسيدة/ هبة سمير فهمي  7/5/2020حتى  28/4اعتماد المدة من  20/5/2020 935
اخصائي شئون مالية اول بالموازنة والحسابات بالجامعة مع احتسابها  –شرابي 

 اجازة مرضية باجر كامل .
ة اول بشئون العاملين معاون خدم –مجازاة السيد/ محمود بكر علي عبد الدايم  20/5/2020 936

 بخصم يوم من راتبه لتغيبه عن العمل بدون اذن .
أخصائي شئون مالية ثالث   –اشتراك السيد/ احمد محمد عوض محمد جاد هللا  31/5/2020 937

 بالدرجة الثالثة بالحركة والنقل في مشروع عالج العاملين واسرهم .
 


