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رقم 
 القرار

 بــشـــأن التاريخ

938 
استمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ غادة محمد علي الشريف  1/6/2020

اعتباارا  ماان  أشاررتغذيا  االاب بالدرجا  الثالثا  بالوا ادين لمادة خمسا   أخصاايي –
 . جراأل% من 65مقابل  27/5/2020

939 
 أولأخصاايي حاسابا   –تجديد ندب السيدة/ صفاء عبد الرحيم عبد القادر الجمال  2/6/2020

بمستشاافيا  الجامعاا  للعماال بللياا  العاا  لماادة عااام راباا  واخياار  األولاايبالدرجاا  
 . 3/5/2020اعتبارا من 

940 
االاب  دارةوإتنظايم  أخصاايي –السايد/ راماي سامير محماد الساراجي  إلحاق إنراء 2/6/2020

بالدرجاا  الثالثاا  بللياا  التربياا  ماان العماال بمر ااز تلنولوجيااا التعلاايم اعتبااارا  ماان 
2/4/2020 . 

941 
صيدلي اول بالدرجا  االولاي  –تجديد ندب الصيدالني / مروة بدران متولي بدران  2/6/2020

 باإلسالندري بوحدة العالج باجر بمستشفي العلب  للعمل بمديريا  الشانون الصاحي  
 . 20/5/2020عتبارا  من ا

942 
طبي  بيعري اان بالدرج  الثانيا   –تجديد ندب السيدة/ اسماء محمد عردي ععي   2/6/2020

بالمدن الجامعي  للعمل بمديري  الع  البيعري لمدة عام رابا  واخيار اعتباارا  مان 
19/5/2020 . 

943 
ر اخصاااييين شانون خاادما   بيا –نقال السايد/ محمااد محماود الساعيد طلباا  النجاار  2/6/2020

اجتماعي  بدرج  مدير عام برعاي  الشباب للعمل بملت  العالقاا  الدوليا  اعتباارا  
 . 20/5/2020من 

944 
 أولأخصاايي شانون ماليا   –تجديد ندب السيدة/ جيالن رجا  عباد الحمياد رجا   2/6/2020

دة عاام رابا    لماياعلعاوار  للعمال بلليا  التربيا  النوبالدرج  الرابع  بمستشافي ا
 . 5/5/2020اعتبارا  من  وأخير

945 
بدرجا   إداريا  بير أخصااييين شانون  –تجديد قيام السيدة/ تماضر طه حامد الباز  2/6/2020

دعم واتخاذ القرار بمر ز دعام واتخااذ القارار اعتباارا   إدارةمدير عام بعمل مدير 
 ولمدة عام . 16/5/2020من 

مشرف زراعي االب برعاي  الشباب حاا ز  –احمد السيد  إبراهيم منأيمنح السيد/  2/6/2020 946
 . 16/3/2020ا بر اعتبارا  من  أيرماجنيه شرريا   50 أو% 7التميز العلمي بنسب  

947 
 أخصاايي –تجديد الجازة الخاصا  بادون مرتا  للسايد/ احماد محماد احماد عيساي  2/6/2020

العربيا  المتحادة لمادة عاام  اإلماارا شنون مالي  االب باالستحقاقا  للعمال بدولا  
 . 30/4/2020حتى  1/5/2020اعتبارا  من 

مشارف  –تجديد الجازة الخاص  بدون مرت  للسيد/ عباد الفتااا احماد احماد  اودة  2/6/2020 948
 . 30/4/2021حتى  1/5/2020امن راب  للعمل باللويت لمدة عام اعتبارا  من 

949 
طبياا   –هنااد رمنااان الساايد احمااد    باادون مرتاا  للساايدة/تجديااد الجااازة الخاصاا 2/6/2020

حتى  15/3/2020بشري اان بمستشفي العلب  لرعاي  العفل لمدة عام اعتبارا  من 
14/3/2021. 

950 
 ناي  –محماد السايد مصاعفي  يصال  جازة الخاصا  بادون مرتا  للسايد/تجديد اال 2/6/2020

را  العربي  المتحدة اعتبارا  مان صيان  وتشغيل االب بشنون العاملين للعمل باالما
 . 23/5/2021حتى  24/5/2020

951 
 –تغيير صاف  االجاازة الخاصا  بادون مرتا  للسايد/ ساالم ساالم علاي محماد علاي  2/6/2020

 ات  شنون مالي  راب  بمر ز الحساب العلماي مان بحاب عان عمال بالخاارج الاي 
 . 14/4/2020حتى  15/4/2019العمل بسلعن  عمال اعتبارا  من 

طبيا  بشاري ااان بالشانون العبيا  اجاازة  –منح السايدة/ غاادة محماد بلار االلفاي  2/6/2020 952
 . 8/5/2020وض  لمدة ارب  شرور للمرة االولي باجر  امل اعتبارا  من 

953 
طبي  بشري االب بمستشفي العلب   –منح السيدة/ آي  عبد الغني البيلي عبد الحميد  2/6/2020

حتاى  11/4/2020بدون مرت  لرعاي  العفل لمدة عام اعتباارا  مان اجازة خاص  
10/4/2021 . 

صايدلي االاب بالشانون العبيا  اجاازة  –منح السيدة/ ضحي محمد احمد السيد امام  2/6/2020 954
 . 2/5/2020وض  لمدة أرب  أشرر للمرة االولي باجر  امل اعتبارا  من 

معاون خدم  اان بدار  –سيدة/  وزي  عبد المعبود العراقي مد االجازة الممنوح  لل 2/6/2020 955
 بدون اجر . 26/5/2020العباع  لزيارة ابنترا بالسعودي  لمدة شرر اعتبارا  من 

صايدلي االاب بمستشافي العلبا   –عودة السيدة/ رضوي احماد عباد الحلايم مساعد  2/6/2020 956
 . 17/5/2020للعمل اعتبارا  من 



957 
 اتاا  شاانون مالياا  االااب بالمشااتريا   –الساايد/ طاااهر محمااد محمااود طاااهر  ماانح 2/6/2020

خاص  بدون مرت  للعمل بالداخل لمادة االاا  اشارر اعتباارا  مان  أجازةوالمخازن 
 . 30/6/2020حتى  1/4/2020

 ني تمريض االب بمستشفي العلب  للعمل  –عودة السيدة/ أسماء محمد عبد الخالق  2/6/2020 958
 . 20/5/2020من اعتبارا  

959 
معاااون خدماا  ممتاااز بمر ااز  –مجاازاة الساايد/ احمااد عبااد الملاال محماود العشااري  2/6/2020

الخدم  العام  للسالم  والصح  المرني  بخصم يوم من راتبه النقعاعه عان العمال 
 بدون اذن .

960 
االب بمر از  ني حيا    –حفظ التحقيق م  السيدة/ روايح رزق السيد السيد شلبي  2/6/2020

حتاى  2/11/2019المعلوما  والتوايق ودعم اتخاذ القرار م  احتساب المادة مان 
 من رصيد اجازاترا االعتيادي  . 6/11/2019

طبي  اسنان اان بالشنون العبي  اجازة  –منح السيدة/ سلمي مصعفي عمارة قورة  2/6/2020 961
 . 21/4/2020ا  من وض  لمدة ارب  شرور للمرة الثالث  باجر  امل اعتبار

 اتاا  شانون ادارياا  االااب  –مجاازاة الساايدة/ رشاا محمااد العاادوي علاي البياابالوي  2/6/2020 962
 بالشنون العبي  باالنذار النقعاعرا عن العمل بدون اذن . 

معاااون خدماا  اااان  –مجااازاة الساايد/ ا اارم عبااد الحااي عبااد الحااي محمااد الصااحي  2/6/2020 963
 يومين من راتبه النقعاعه عن العمل بدون اذن او مبرر. بالشنون االداري  بخصم

طبيا  بشاري االاب  –قبول الاتظلم المقادم مانم السايد/ احماد عاامر عباد   ععيا   2/6/2020 964
 شلال  . 14/5/2019بتاريخ  1093بالشنون العبي  طعنا  علي قرار الجزاء رقم 

 اتا  شانون اداريا  االاب بشانون  –باد   مجازاة السيدة/ امر محمد  مال مجاد ع 2/6/2020 965
 النقعاعرا عن العمل بدون اذن . باإلنذارالتعليم والعالب 

أخصاايي تماريض ااان بالشانون العبيا   –عودة السيدة/ ابتساام محماد علاي شارب   2/6/2020 966
 . 19/5/2020للعمل اعتبارا  من 

ة مرضااي  اسااتثنايي  باااجر  اماال اجاااز 3/7/2020حتااى  5/5احتساااب الماادة ماان  2/6/2020 967
  ني ورش  اان بالشنون العبي  . –للسيد/ عالء عبد الستار السيد ابو خلف 

968 
 ني تمريض االاب بوحادة العاالج  –منح السيدة/ مي السعيد المرغني احمد صالح  2/6/2020

باااجر بمستشاافي العلباا  اجااازة وضاا  لماادة ارباا  شاارور للماارة الثالثاا  باااجر  اماال 
 . 27/4/2020ا  من اعتبار

أخصاايي شانون طاالب  –عودة السيد/ عبد الرحمن محمد الششاتاوي أباو حشاي   4/6/2020 969
 . 2/6/2020االب بالدرج  الثالث  للعمل بأمان  مجلس الجامع  اعتبارا  من 

أخصاايي عالقاا  عاما  االاب  –إنراء خدم  السيد/ محمد سرور عبد الحميد بشار  7/6/2020 970
 . 18/5/2020  الثالث  بللي  العلوم باالستقال  اعتبارا  من بالدرج

صايدلي االاب بالدرجا  الثالثا   –إنراء خدم  السدة/ جيرمين جورج رؤف مرقص  7/6/2020 971
 4/3/2020بمستشفي العلب  النقعاعرا المتصل عن العمل بدون اذن اعتبارا  من 

معاون خدما  اول بالدرجا   –ا إبراهيم مرادل إنراء خدم  السيد/ محمد زين ماعع 7/6/2020 972
 . 16/5/2020الرابع  بالمدن الجامعي  بالو اة اعتبارا  من 

973 
الخاصاا  بجاارد مخااازن  2019/2020تشاالل لجااان الجاارد الساانوي للعااام المااالي  7/6/2020

المرتجعا    وجارد  –المساترلل   –العام  لألصناف المختلفا    المساتديم   اإلدارة
 العام  للجامع  . اإلدارةلشخصي  لموظفي وعمال العرد ا

974 
طبيا  بشاري اول بمستشافي  –منح السيدة/ نشوي محمد محمود عبد الفتاا عاامر  7/6/2020

شاارور للماارة الثالثاا  باااجر  اماال اعتبااارا  ماان  أرباا وضاا  لماادة  أجااازةالعلباا  
6/5/2020 . 

975 
 ات  شنون اداريا  االاب  –مد الصياد منح السيدة/ إيمان مصعفي محمد رشاد مح 7/6/2020

وض  لمدة أرب  أشرر للمرة الثاني  باجر  امل اعتبارا  من  أجازة اإلداري بالشنون 
2/4/2020 . 

976 
عمال داخال  ال وحادة حساابي  بالجامعا  تحات إشاراف السايد  مجموعا تخصيص  7/6/2020

الحساااابي   ماادير الوحااادة الحساااابي  بالجامعااا  تحااات إشااراف السااايد مااادير الوحااادة
 مسنول االستحقاقا  ......... الخ –وعنوي   ل من :مراج  الحسابا  

محاام االاب بالدرجا  الثالثا  بالشانون القانونيا   –منح السيد/ محمود إبراهيم احماد  8/6/2020 977
 . 19/8/2015اعتبارا  من  األجر% من 2.5عالوة التميز العلمي بنسب  

978 
معاون خدم   –لعسلري  للسيد/ محمود مصعفي الباز عبد الباقي ضم مدة الخدم  ا 8/6/2020

الااي  23/11/2016حتااى  2/7/2015سااادب بشاانون العاااملين خااالل الفتاارة ماان 
 خدمته الحالي  .

979 
 –تجديد األجازة الخاص  بدون مرتا  للسايدة/ ماروة مجادي متاولي السايد طعيما   8/6/2020

العفااال لمااادة شااارر اعتباااارا  مااان طبيااا  بشاااري االاااب بالشااانون العبيااا  لرعايااا  
 . 31/5/2020حتى  1/5/2020

980 
أخصاايي ملتباا  ووااايق االاب  –منح السيدة/ أمال محماود احماد حسان المغرباي  8/6/2020

بالملتبااا  أجااازة خاصاا  بااادون مرتاا  لرعاياا  االساارة لمااادة عااام اعتبااارا  مااان 
 . 31/3/2021حتى  1/4/2020



 اتا  شانون ماليا  االاب بالمشاتريا   –حماد محماود طااهر عودة السايد/ طااهر م 8/6/2020 981
 . 1/6/2020والمخازن للعمل اعتبارا  من 

اخصايي حاسبا  آلي  اان باالدارة العام   –عودة السيد/ احمد عمر احمد الخعي   8/6/2020 982
 . 31/5/2020ملت  ناي  الدراسا  العليا للعمل اعتبارا  من 

اخصااايي شاانون مالياا  االااب بالموازناا   –اسااالم محمااد احمااد الساايد  عااودة الساايد/ 8/6/2020 983
 . 1/6/2020اعتبارا  من 

مرندب اتصاال  واللترونيا   رربي   –عودة السيد/ معتز متولي محمد البساطي  8/6/2020 984
 . 1/6/2020اان بمر ز تقني  االتصاال  والمعلوما  للعمل اعتبارا  من 

محام بالشانون القانونيا  اعتباارا   –ة/ إيمان شعبان محمد ابو زيد حسن عودة السيد 8/6/2020 985
 . 1/6/2020من 

 ني تمريض االب بمستشفي العلب   –عودة السيدة/ سماسم  محمد علي عبد العزيز  8/6/2020 986
 . 1/6/2020للعمل اعتبارا  من 

خصاايي شانون ادارياا  اول أ –عاودة السايدة/ امال محماد محمااود اباراهيم الزنااتي  8/6/2020 987
 . 1/6/2020بالملتبا  للعمل اعتبارا  من 

 ناي تماريض االاب بمستشافي العلبا   –عودة السيدة/ الرام اباراهيم محماد محماود  8/6/2020 988
 . 1/6/2020للعمل اعتبارا  من 

   بيار أخصااييين شانون ماليا  بدرجا –عودة السايدة/ ايماان حناا ناوار متاري حناا  8/6/2020 989
 . 1/6/2020مدير عام بالموازن  والحسابا  اعتبارا  من 

 ناي سابل  صاحي  االاب بالشانون  –عودة السيد/ احمد الشواد ي ابو الخير متاولي  8/6/2020 990
 . 3/6/2020الرندسي  للعمل اعتبارا  من 

موضاح  محو الجزاءا  التاليا  الواقعا  علاي بعاض الساادة العااملين بالجامعا  وال 8/6/2020 991
  رد . 12اسماؤهم بعد ذلل نظرا  النقناء المدة القانوني  وعددهم 

992 
خصم ما يعادل خمس  عشر يوما  مان ملا اأة االمتحاناا  مان العبيبا / ساارة علاي  10/6/2020

طبي  اسنان اان بالدرج  الثاني  بالشنون العبي  نظير اشترا را  ي  –احمد غازي 
 . 1/6/2020 من صندوق الرعاي  العبي  اعتبارا  

993 
للسايد/ يوساف محماود  30/6/2015الراتا  الشارري  اي  أساساي% مان 3خصم  10/6/2020

نظم ولوايح وظيفي  االب بالدرج  الثالث  بملت   أخصايي –خيرة  إبراهيمالشحا  
 ابنه . إضا  عام الجامع  لصالح صندوق الرعاي  العبي  نظير  أمين

994 
للسيد/ اشرف نعيم السيد  30/6/2015سي الرات  الشرري  ي % من اسا3خصم  10/6/2020

محام ممتاز بالشنون القانوني  لصالح صندوق الرعاي  العبي  نظير اضا    –محمد 
 ابنته .

995 
 ني تمريض وصح  عام  االب  –تجديد ندب السيدة/ سمر صالح مصعفي الدجل   10/6/2020

في العلب  للعمل بمديري  الشنون الصحي  بالدرج  الثالث  بوحدة العالج باجر بمستش
 . 12/5/2020باإلسماعيلي  للعام الثاني اعتبارا  من 

996 
 نااي تمااريض اول بالدرجاا  االولااي  –تجديااد ناادب الساايدة/ نرااا علااي علااي محمااد  10/6/2020

 واألخيااربمستشافي العلبا  للعمال بمديريا  الشانون الصاحي  بالدقرليا  للعاام الرابا  
 . 1/4/2020اعتبارا  من 

997 
رابا  بالدرجا   إداريا  اتا  شانون  –ندب السيدة/ هبا  حاا ظ عباد الوهااب حاا ظ  10/6/2020

اعتبااارا  ماان  أولالرابعاا  بااالتنظيم واالدارة للعماال بمصاالح  الجمااار  لماادة عااام 
1/6/2020 . 

ب بلليا  أخصاايي نشااط اقاا ي وقناي االا –تسلين السيدة/ أماني احمد السيد محمد  10/6/2020 998
 التربي  النوعي   رع مني  النصر .

999 
من ذوي االحتياجا  الخاص  بقسم  –تثبيت السيد/ سامح المتولي تو يق المتولي  10/6/2020

 2019/2020شنون مالي  االب بللي  العلوم للسن  المالي   أخصاييالتعليم بوظيف  
 . 16/3/2020اعتبارا  من 

1000 
 ني تمريض وصح  عام  اان  –انيا احمد احمد عبد الرحمن ندب السيدة/ ر 10/6/2020

بالدرج  الثاني  بمستشفي العلب  للعمل بمديري  الشنون الصحي  بالدقرلي  لمدة عام 
 . 1/6/2020اعتبارا  من  أول

1001 
ترخيص القيام بالعمل جزء من الوقت للسيدة/ سلين  محمد المتولي عبد  إلغاء 10/6/2020

االب بالدرج  الثالث  بالسلرتاري  والمحفوظا   إداري شنون   ات  –اللريم 
 . 1/6/2020وعودترا الي العمل  ل الوقت اعتبارا  من 

راب  بالدرج  الرابع   إداري  ات  شنون  –ندب السيد/ مايلل مح   امل ميخاييل  10/6/2020 1002
 . 1/6/2020 من اعتبارا   أولبالتنظيم واالدارة للعمل بمصلح  الجمار  لمدة عام 

راب  بالدرج  الرابع  من  أشع  ني  –تعديل تلليف السيد/ احمد وهب  ععا قورة  10/6/2020 1003
 الشنون العبي  للعمل بمديري  الشنون الصحي  بدمياط .

 ني اشع  راب  بالدرج  الرابع   –تعديل تلليف السيد/ احمد خيري حسين حسين  10/6/2020 1004
 بي  للعمل بمديري  الشنون الصحي  بدمياط .من الشنون الع



 ني اشع  راب  بالدرج  الرابع  من  –تعديل تلليف السيد/ اسالم ناجي محمد علي  10/6/2020 1005
 الشنون العبي  للعمل بمديري  الشنون الصحي  بدمياط .

1006 

المدد البيني  الالزم   ترقي  السادة االتي اسمايرم بعد بموازن  الجامع  والذين اتمو 10/6/2020
 وهم : 1/7/2019اعتبارا  من  30/6/2019للترقي   ي 

السيد/ احمد احمد عز الرجال ، خالد احمد محمد علي سعد ، السيدة/ رحاب عزب 
 ابراهيم .

محام بالدرج  الثالث  بالشنون  –مجازاة السيدة أ/ ايناب جمع  محمد ابو النجا  10/6/2020 1007
 نذار .القانوني  باال

اخصايي شنون الدراسا  العليا  –عودة السيدة/ دينا محمود مصعفي احمد  10/6/2020 1008
 . 7/6/2020والبحوث اان بالبحوث للعمل اعتبارا  من 

1009 
 أجازةصيدلي االب بالشنون العبي    –منح السيدة/ دينا علي علي عبد الرادي  10/6/2020

حتى  1/4/2020عام اعتبارا  من خاص  بدون مرت  لرعي  العفل لمدة 
31/3/2021 . 

معاون خدم  اان من  لي  التربي   –نقل السيد/ محمد عبد الرحيم عبد الرحيم محمد  10/6/2020 1010
 . 7/6/2020العام  لشنون التعليم والعالب اعتبارا  من  باإلدارةللعمل 

 ات  شنون إداري  أول بالدرج   –س إنراء خدم  السيدة/ عزة عبد   هاشم يون 10/6/2020 1011
 . 21/5/2020برعاي  الشباب بالو اة اعتبارا  من  األولي

 بير أخصاييين تغذي  بدرج   –إنراء خدم  السيدة/ عزة وهب  السيد المحمودي  10/6/2020 1012
 . 24/5/2020مدير عام بللي  الزراع  بالو اة اعتبارا  من 

1013 
 يما تنمنه من تسلين  17/9/2019بتاريخ  2166لجامع  رقم تعديل قرار ا 11/6/2020

سايق اان بالدرج  الرابع  ليصبح  ات  شنون  –السيد/ محمود  وزي بررام محمد 
 . 2/11/2016راب  اعتبارا  من  إداري 

تشليل لجان جرد مخازن وصيدليا  وخزين  الشنون العبي  ومستشفي العلب   11/6/2020 1014
 . 2019/2020للعام المالي 

1015 
 ني تمريض وصح   –إنراء خدم  السيدة/ إيمان منير محمود محمد صحصاا  14/6/2020

 1/4/2020عام  االب بالدرج  الثالث  بمستشفي الباطن  التخصصي اعتبارا  من 
 تاريخ انقعاعرا المتصل عن العمل .

شاط اجتماعي اول بالدرج  األولي أخصايي ن –نقل السيدة/ سرام أبو المجد السعيد  14/6/2020 1016
 . 9/6/2020من رعاي  الشباب للعمل بإدارة الجامع  اعتبارا  من 

 ات  نسخ  –محمود حمدي محمد خليل الويشي  أملحفظ واقع  غياب السيدة/  14/6/2020 1017
 عملرا بالشنون القانوني  لعدم المخالف  . إبانبللي  الع   أولوطباع  

1018 
اخصايي شنون مالي  اول بتسيير اعمال  –تلليف السيدة/ مروة حمدي طلعت  14/6/2020

لمدة  17/6/2020مدير ادارة الحسابا  الخاص  بالموازن  والحسابا  اعتبارا  من 
 عام او لحين االعالن علي ذا  الوظيف  .

1019 
لي  بتسيير اعمال وظيف  امين   –تلليف السيد/ عادل طاهر رمنان شاهين  14/6/2020

لمدة عام او لحين  15/6/2020التربي  النوعي   رع المنصورة اعتبارا  من 
 االعالن عن ذا  الوظيف  .

1020 
تعديل المسمي الوظيفي للسيدة/ دعاء عادل محمد احمد سليمان من وظيف  اخصاي  15/6/2020

شنون اداري  اان بالدرج  الثاني  الي وظيف  اخصايي نظم ولوايح اان بذا  
 رج  .الد

1021 
شنون مالي   أخصاييين بير  –تجديد ندب السيدة/ ماجدة السيد حسين جاد    15/6/2020

بدرج  مدير عام بمستشفيا  جامع  المنصورة للعمل بللي  الع  لمدة عام اان 
 . 1/4/2020اعتبارا  من 

1022 
لدرج  الثاني  بللي  مرندب اان با –تجديد ندب السيد/ رضا عاشور سليمان سعفان  15/6/2020

 4/4/2020الصيدل  للعمل بمستشفيا  جامع  المنصورة لمدة عام اان اعتبارا  من 
. 

 ني تمريض وصح  عام   –خدم  السيدة/ سماا السيد عبد العاطي خليل  إنراء 15/6/2020 1023
 . 11/2/2020الجامعي اعتبارا  من  األطفالاالب بالدرج  الثالث  بمستشفي 

1024 
 –محمد الفار  إبراهيمالخاص  بدون مرت  للسيد/ رضا محمد  األجازةتجديد  15/6/2020

مرندب االب بالشنون الرندسي  للعمل بدول  قعر لمدة عام اعتبارا  من 
 . 11/6/2021حتى  12/6/2020

1025 
مرضي  استثنايي  باجر  امل  أجازة 28/7/2020حتى  28/5احتساب المدة من  15/6/2020

مجلس  بأمانهشنون طالب اان  أخصايي –تو يق الدي   إبراهيممحمد  للسيد/
 الجامع  .

 ني أشع  االب بمستشفي العلب  للعمل  –عودة السيدة/ سلوي أبو غانم عبد اله  15/6/2020 1026
 . 6/6/2020اعتبارا  من 

1027 
لب بللي  مرندب إنتاج زراعي اا –منح السيد/ خالد جمعه عوض محمود غنيم  15/6/2020

شرريا  أيرما ا بر  100% من األجر أو 7الزراع  حا ز التميز العلمي بنسبه 
 . 20/5/2020اعتبارا  من 



1028 

تشلل لجان جرد علي مخازن الوحدة وصيدلي  وحدة العالج باجر بمستشفي العلب   15/6/2020
 تحت 2019/2020ولجن  جرد العرد الشخصي  والفرعي  للوحدة للعام المالي 

  ال  من : إشراف
 المدير التنفيذي للوحدة . –السيد د/ محمود محمد الشربيني الحديدي 

1029 
معاون خدم  ممتاز  –الحمد الديربي  أبوالحمد  أبوتعيين السيدة/ عزيزة  إعادة 15/6/2020

بالدرج  الثالث  بوظيف  مشرف زراعي راب  بالدرج  الرابع  بللي  الزراع  
 . 14/8/2014اعتبارا  من 

1030 
 ني صيان  اجرزة  –عدم تجديد االجازة الخاص  للسيد/ محمد علي احمد سالم  15/6/2020

طبي  االب بمستشفي العلب  اال بعد الحصول علي موا ق   تابي  من بنل ناصر 
 االجتماعي .

1031 
ل أخصايي شنون إداري  أو –إنراء إلحاق السيد/ حسام علي حسن محمد حتات   15/6/2020

بالدرج  األولي باالستحقاقا  بشنون العاملين من مر ز تقني  االتصاال  اعتبارا  
 . 14/6/2020من 

1032 
للسيد/ مايلل ناجي شفيق  30/6/2015الرات  الشرري  ي  أساسي% من 3خصم  21/6/2020

 ني ورش  راب  بالدرج  الرابع  بالمشروعا  البيني  لصالح صندوق  –عبده 
   نظير اضا   ابنته .الرعاي  العبي

 بير أخصاييين ملتبا  وواايق بدرج  مدير  –السعيد  إسماعيلنقل السيد/ مدحت  21/6/2020 1033
 . 14/6/2020عام من  لي  التربي  الرياضي  للعمل بللي  الزراع  اعتبارا  من 

1034 
عمل االب أخصايي م –تجديد ندب السيدة/ خديج  محمد ابو مسلم ععوة يوسف  21/6/2020

بالدرج  الثالث  بللي  الع  للعمل بالمعرد القومي لعلوم البحار والمصايد لمدة عام 
 . 13/4/2020راب  وأخير اعتبارا  من 

1035 
اخصايي حاسبا  اللتروني   –تجديد ندب السيدة/ بسم  إبراهيم معروف زايدان  21/6/2020

الشنون الصحي  بالدقرلي  لمدة  االب بالدرج  الثالث  باالستحقاقا  للعمل بمديري 
 . 1/8/2020عام االب اعتبارا  من 

1036 
االب  وإحصاء ني تسجيل طبي  –تجديد ندب السيد/ ياسر محمد رضا محمود  21/6/2020

للعام   بالدقرليبالدرج  الثالث  بمستشفي العلب  للعمل بمديري  الشنون الصحي  
 . 3/6/2020الثالب اعتبارا  من 

طبي  بشري االب بالدرج  الثالث   –اشترا  السيدة/ اروي محمد السيد شبان   21/6/2020 1037
 بمستشفي العلب   ي مشروع عالج العاملين واسرهم .

1038 
منح ملا أة المساهم   ي نفقا  اعداد رسال  الد توراه للسيد/ محمد السيد محمد  21/6/2020

ايح وظيفي  اان بالدرج  الثاني  اخصايي تعبيق نظم ولو –عبد الرحمن الشراوي 
 جنيه ال غير . 750بالتنظيم واالدارة وقدرها 

1039 
للسيدة/ نري علي ابراهيم  30/6/2015% من اساسي الرات  الشرري  ي 3خصم  21/6/2020

أخصايي تعبيق نظم ولوايح وظيفي  اان بالدرج  الثاني  بالشنون القانوني   –علي 
 ي  نظير اضا   ابنترا .لصالح صندوق الرعاي  العب

انراء خدم  السادة الواردة اسماؤهم بعد بالوظايف والمستويا  الوظيفي  عن شرر  21/6/2020 1040
 . 2020سبتمبر   لسن   –اغسعس  –  يوليو 

اخصايي شنون طالب االب بشنون  –عودة السيد/ ايمن السيد عبد الاله الشربيني  21/6/2020 1041
 . 14/6/2020للعمل اعتبارا  من التعليم والعالب 

1042 
 –اماني ميشيل جرجس اسلندر  تجديد االجازة الخاص  بدون مرت  للسيدة/ 21/6/2020

حتى  1/6صيدلي اان بالشنون العبي  لرعاي  العفل لمدة ست  اشرر اعتبارا  من 
30/11/2020 . 

1043 
طبي   –حلمي يس عوض رحاب  /ةتجديد االجازة الخاص  بدون مرت  للسيد 21/6/2020

بشري اان بالشنون العبي  لمرا ق  الزوج باللويت لمدة عام اعتبارا  من 
 . 15/4/2021حتى  16/4/2020

1044 
صيدلي  –مارينا شريف عزيز شحات   /ةتجديد االجازة الخاص  بدون مرت  للسيد 21/6/2020

حتى  13/6/2020االب بالشنون العبي  لرعاي  العفل لمدة عام اعتبارا  من 
12/6/2021 . 

1045 
 –حسين محمد عبد الغني الجمل  تجديد االجازة الخاص  بدون مرت  للسيد/ 21/6/2020

أخصايي شنون مالي  اان بالشنون الرندسي  للعمل بالسعودي  لمدة عام اعتبارا  من 
 . 30/4/2021حتى  1/5/2020

1046 
 –والء السيد  ؤاد حسن عوين   /ةدالخاص  بدون مرت  للسي األجازةتجديد  21/6/2020

بمر ز الحساب العلمي لرعاي  العفل لمدة عام اعتبارا  من  أولمرندب 
 . 14/4/2021حتى  15/4/2020

دعاء عد الرندي رزق عبد الرادي  /ةالخاص  بدون مرت  للسيد األجازةتجديد  21/6/2020 1047
 ج بالسعودي  . طبي  بشري اان بمستشفي العلب  لمرا ق  الزو –سلعان 

1048 
 ني  –سارة محمود محمود العشماوي  /ةالخاص  بدون مرت  للسيد األجازةتجديد  21/6/2020

حتى  3/4تمريض راب  بمستشفي العلب  لرعاي  العفل لمدة ست  أشرر اعتبارا  من 
2/10/2020 . 



1049 
 –شلتو   براهيمإمريم علي علي  /ةالخاص  بدون مرت  للسيد األجازةتجديد  21/6/2020

اعتبارا  من  أشررتمريض اان بالشنون العبي  لرعاي  العفل لمدة االا   أخصايي
 . 15/8/2020حتى  16/5

1050 
مرندب  –السيد عبد الحليم سيد احمد  الخاص  بدون مرت  للسيد/ األجازةتجديد  21/6/2020

عام اعتبارا  من العربي  المتحدة لمدة  باإلمارا االب بالشنون الرندسي  للعمل 
 . 5/6/2020حتى  6/6/2020

1051 
 ني  –تالوب  إبراهيمآي  ناصر  /ةالخاص  بدون مرت  للسيد األجازةتجديد  21/6/2020

 أشررتمريض االب بوحدة العالج باجر بمستشفي العلب  لرعاي  العفل لمدة ست  
 . 19/11/2020حتى  20/5/2020اعتبارا  من 

مرندب زراعي االب بالحايق بالشنون  –لسيدة/ امون   رحا  علي احمد عودة ا 21/6/2020 1052
 . 14/6/2020للعمل اعتبارا  من  اإلداري 

حاسبا  ومعلوما  االب  أخصايي –عودة السيدة/ داليا احمد شوقي الترامي  21/6/2020 1053
 . 10/6/2020بشنون خدم  المجتم  وتنمي  البين  للعمل اعتبارا  من 

شنون عالقا   أخصايي –محمد نصر الدين مسعد هاللي عودة السيدة/ شيماء  21/6/2020 1054
 . 14/6/2020اقا يه اان بالعالقا  الثقا ي  للعمل اعتبارا  من 

أجازة مرضي  استثنايي  باجر  امل  1/8/2020حتى  2/6احتساب المدة من  21/6/2020 1055
 االب بأمن الجامع  .مشرف امن  –للسيد/ محمد مصعفي محمود زهران 

أخصايي امن االب بأمن الجامع   –مجازاة السيد/ ماجد صالا الدين محمد السعيد  21/6/2020 1056
 باإلنذار النقعاعه عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني .

بتسيير  أولشنون مالي   أخصايي –تلليف السيد/ حسام علي حسن محمد حتاته  22/6/2020 1057
 عن الوظيف  . اإلعالنلحين  أوتحقاقا  بشنون العاملين لمدة عام االس أعمال

شنون مالي   أخصاييين بير  –إنراء خدم  السيد/ سمير احمد عبد الواحد احمد  22/6/2020 1058
 . 28/5/2020بدرج  مدير عام بالمدن الجامعي  بالو اة اعتبارا  من 

1059 
مرضي  استثنايي  باجر  امل  أجازة 7/7/2020حتى  7/5احتساب المدة من  23/6/2020

 أول ات  سلرتاري  ومحفوظا   – إبراهيمعبد الحي  إبراهيمللسيدة/ ناهد 
 بالشنون العبي  .

صيدلي اان بالشنون العبي  اجازة  –منح السيدة/ رضوي احمد عبد الحليم مسعد  23/6/2020 1060
 . 28/5/2020ا  من وض  لمدة أرب  شرور للمرة الثاني  باجر  امل اعتبار

1061 
طبي  بشري اان بالشنون العبي  بمستشفي  –منح السيدة/ سارة احمد احمد سلعان  23/6/2020

للمرة الثاني  باجر  امل اعتبارا  من  أشرر أرب وض  لمدة  أجازةالعلب  
21/5/2020 . 

1062 
 إداري ايي شنون خصأ –قبول التظلم المقدم من السيد/ محمد ممدوا يوسف معر  23/6/2020

من  س بللي  الرندس  شلال   يما تنمنههين  التدري أعناءاان ورييس قسم شنون 
 من راتبه . أيامخصم عشرة  إليمجازاته بخصم خمس  عشر يوما  من راتبه 

 –رضا محمد سعد الباز موسي  الخاص  بدون مرت  للسيد/ األجازةتجديد  28/6/2020 1063
 . 12/6/2020جامع  للعمل بالسعودي  اعتبارا  من امن اان بأمن ال أخصايي

1064 
 –داليا محمود علي عبد الحميد البياع  /ةالخاص  بدون مرت  للسيد األجازةتجديد  28/6/2020

طبي  بشري االب بمستشفي العلب  لرعاي  العفل لمدة عام اعتبارا  من 
  . 9/5/2021حتى  10/5/2020

1065 
 ني  –ياسمين اشرف شا ر السيد  /ةالخاص  بدون مرت  للسيد األجازةتجديد  28/6/2020

تمريض االب بمستشفي العلب  لرعاي  العفل لمدة ست  أشرر اعتبارا  من 
 . 5/12/2020حتى  6/6/2020

1066 
 ني اسنان االب بمستشفي العلب   –منح السيدة/ آي  ععي  حس    اسماعيل  28/6/2020

حتى  3/6ي  العفل لمدة ست  اشرر اعتبارا  من اجازة خاص  بدون مرت  لرعا
2/12/2020 . 

 أولشنون مالي   أخصايي –ضوة  أبومجازاة السيدة/ قدري  عبد الرحمن محمد  28/6/2020 1067
 قانوني . إذنلتر را محل عملرا بدون  باإلنذاربللي  الزراع  

1068 

 مجازاة  ل من : 28/6/2020
أخصايي نشاط رياضي اول برعاي  الشباب  –السيد/ احمد حسن مصعفي جاد 

نشاط رياضي اان برعاي   أخصايي –، السيد/ هيثم احمد  ؤاد محمد  باإلنذار
 . باإلنذارالشباب 

 ني صيان  وتشغيل االب بالدرج   –انراء خدم  السيد/ خالد محمود احمد حا ظ  28/6/2020 1069
 . 8/10/2019الثالث  بالمدن الجامعي  اعتبارا  من 

1070 
 ني ورش  االب بالدرج  الثالث  بللي   –تجديد ندب السيد/ محمد احمد حسين السيد  28/6/2020

التربي  للعمل بمديري  الشباب والرياض  بالقاهرة للعام الثاني اعتبارا  من 
2/7/2020 . 

1071 
يلور االب  ني د –تصحيح اسم السيد/ عبد الحليم عصام عبد الحليم عبد السمي   28/6/2020

بالدرج  الثالث  بشنون العاملين ليصبح االسم هو : عبد الحليم عصام عبد الحليم 
 عبد السمي  الزقرد .



 ني صيانه وتشغيل االب  –انراء خدم  السيدة/ هايدي محمود السيد محمد حسين  28/6/2020 1072
 . 6/6/2020بالدرج  الثالث  بللي  الرندس  بالو اة اعتبارا  من 

1073 
 ني تمريض االب  –انراء ندب السيدة/  ايزة احمد زين العابدين عبد الفتاا  28/6/2020

بالدرج  الثالث  من العمل بمديري  الشنون الصحي  بالدقرلي  وعودترا الي جر  
 . 18/6/2020عملرا االصلي  بمستشفي العلب  اعتبارا  من 

1074 
مشرف زراعي اول بالدرج  االولي  –السيد الباز تجديد ندب السيدة/ نجاة أبو بلر  28/6/2020

بالشنون اإلداري  بالجامع  للعمل بمديري  التربي  والتعليم بالدقرلي  للعام الراب  
 . 4/7/2020واألخير اعتبارا  من 

1075 
 بير أخصاييين  –خدم  السيدة/ عفاف احمد الترامي عبد المحسن موسي  إنراء 28/6/2020

بدرج  مدير عام بللي  التربي  النوعي  بالو اة اعتبارا  من  أولشنون  مالي  
11/6/2020 . 

1076 

ليصبح علي النحو  9/2/2020بتاريخ  325تعديل المادة األولي من قرارنا رقم  28/6/2020
 ات  شنون مالي  االب  –التالي : أنرا خدم  السيدة/ مروي مصعفي أو زيادة 

بدال  من  12/12/2019االستقال  اعتبارا  من بالدرج  الثالث  بللي  التجارة ب
28/1/2020 . 

1077 

السيد/ محمد ياسر مجدي محمد  أعماللفحص ومراجع   وإداري تشليل لجن  مالي   28/6/2020
رييس قسم رعاي  العالب بللي  و أولنشاط رياضي  أخصايي –عرب  أبو
الخولي  بير  برياس  السيد أ/ عوني مصعفي يس 19/6/2019يدل  بتاريخ الص

 . واإلداريأخصاييين شنون مالي  بالتوجيه المالي 

1078 

 يما تنمنه من ترقيه  ل  24/9/2019بتاريخ  2203سح  قرار الجامع  رقم  28/6/2020
السيد/ خالد علي حسنين الزهيري للمستوي الوظيفي  ني حيا   االب اعتبارا   من :
د   سالم  للمستوي الوظيفي  ني ، السيدة/ سارة صالا احمد عب 1/7/2019من 

 . 1/7/2019صيان  االب اعتبارا  من 

بوظيف  مترجم االب بالدرج  الثالث   –تعيين السيدة/ أسماء إبراهيم محمد إبراهيم  29/6/2020 1079
 . 16/3/2020بالوا دين اعتبارا  من 

1080 29/6/2020  

1081 29/6/2020  

1082 29/6/2020  

1083 
أخصايي تعبيق نظم ولوايح وظيفي   –منح السيد/ ابراهيم موسي السيد موسي  29/6/2020

جنيه شرريا  ايرما  200% او 7االب بالشنون القانوني  حا ز التميز العلمي بنسب  
 . 20/5/2020ا بر اعتبارا  من 

1084 
أخصايي  –ايمان احمد السيد عيد  /ةتجديد االجازة الخاص  بدون مرت  للسيد 29/6/2020

حاسبا  اللتروني  اان بالشنون الوظيفي  قسم التسويا  للعمل بالسعودي  لمدة عام 
 .  30/6/2021حتى  1/7/2020اعتبارا  من 

1085 
 –وليد محمد ابراهيم محمد طرمان  تجديد االجازة الخاص  بدون مرت  للسيد/ 29/6/2020

االتصاال  والمعلوما  مرندب اتصاال  واللترونيا   رربي  االب بمر ز تقني  
 . 25/3/2021حتى  26/3/2020للعمل بالسعودي  اعتبارا  من 

شنون مالي  اان بمر ز  أخصايي –مسلم  أبوعودة السيدة/ نري محمود احمد  29/6/2020 1086
 . 14/6/2020الجامعي للعمل اعتبارا  من  األداءتعوير 

1087 

 مجازاة  ل من : 29/6/2020
بالمدن  أولأخصايي نشاط اجتماعي  –اوي عبد البصير القناوي السيد/ احمد القن

 –من راتبه ، السيد/ عبد اللريم حسن نصر دروي   أيامالجامعي  بخصم االا  
 بالمدن الجامعي  بخصم االا  . أول ني طباع  وتصوير 

الشنون معاون خدم  ممتاز ب –محمد رشاد محمد الصياد  إبراهيممجازاة السيد/  29/6/2020 1088
 بخصم يوم من راتبه . اإلداري 

1089 
خصم ما يعادل خمس  عشر يوما  من ملا أة االمتحانا  من السيد/ بيتر يوسف  29/6/2020

ملتبا  وواايق االب بالدرج  الثالث  بالملتبا  نظير  أخصايي – مال يوسف 
 . 1/7/2020اشترا ه  ي صندوق الرعاي  العبي  اعتبارا  من 

1090 
للسيد/ أحمد بدير محمد  30/6/2015الرات  الشرري  ي  أساسي% من 6خصم  29/6/2020

بالشنون العبي  لصالح صندوق الرعاي  العبي   األوليبالدرج   أولصيدلي  –
 الزوج  واالبن  . إضا  نظير 

1091 
طبي  اان  أجرزة ني صيان   –تجديد ندب السيد/ ربي  عربان عبد المحسن عربان  29/6/2020

الدرج  الثاني  بالشنون العبي  للعمل بمديري  الشنون الصحي  بالدقرلي  للعام ب
 . 4/4/2020اعتبارا  من  واألخيرالراب  

 ني تمريض االب بالدرج  الثالث   –اشترا  السيدة/ والء احمد حسن عبد الحلم  29/6/2020 1092
 . وأسرهممشروع عالج العاملين بالشنون العبي   ي 



1093 
علي  اضل خصم ما يعادل خمس  عشر يوما  من ملا أة االمتحانا  من السيد/  29/6/2020

معاون خدم  بملت  رييس الجامع  لشنون التعليم والعالب نظير  –علي مصعفي 
 . 1/6/2020اشترا ه  ي صندوق الرعاي  العبي  اعتبارا  من 

1094 
طبي  اان  أجرزة ني صيان   – تجديد ندب السيد/ محمد صالا سالم احمد عالم 29/6/2020

للعام الراب   اللبرىبالدرج  الثاني  بللي  العلوم للعمل بمر ز القل  بالمحل  
 . 22/3/2020اعتبارا  من  واألخير

1095 
تامر هاني خصم ما يعادل خمس  عشر يوما  من ملا أة االمتحانا  من السيد/  29/6/2020

الرعاي  العبي  اعتبارا  من  امن االب  ي صندوق أخصايي –يوسف  ودة 
1/7/2020 . 

1096 
شادي  احمد  /ةخصم ما يعادل خمس  عشر يوما  من ملا أة االمتحانا  من السيد 29/6/2020

شنون مالي  بالدرج  الثاني  بالموازن  والحسابا  نظير  أخصايي –محمد سعيد 
 . 1/7/2020اشترا را  ي صندوق الرعاي  العبي  اعتبارا  من 

1097 
 –احمد معاطي بدوي السيد تعديل خصم مبلغ النفقه الشرري  رات  السيد/  29/6/2020

جنيه لصالح  350جنيه بدال  من  380أخصايي أمن االب بالدرج  الثالب ليصبح 
 . 1/7/2020السيدة/ شيماء تو ل صديق احمد  شل اعتبارا  من 

   

   

   

 


