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رقم 
 القرار

 بــشـــأن التاريخ

أخصااي  نشار ا ب بالدر اا اي لا   ا   –نقل السيدة/ ريهاا  امداد يةياا ياا    5/7/2020 1098
 . 23/6/2020كليا الزرايا للعدل بالدكتبات ايتباراً    

1099 

 –   الوقت للسيد/  حدود طه يل   حدد  استدرار الترخيص بالقيا  بالعدل  زء 5/7/2020
أخصاي  ماسبات الكتر نيا ثان بالدر ا الثانيا بدكتب نايب رييس الجا عا لشئون 

 قاباال  30/6/2021متاا   1/7/2020خد ااا الدجتداان  ة ديااا البيئااا ايتباااراً  اا  
 %    اي ر .65

1100 
دال ثااان بالدر ااا الثانيااا   اا   ع –ةجدياد ناادل الساايدة/  اطدااا  حداد امدااد  حدااد  5/7/2020

بدستشف  الةلباا للعدال بدديرياا الشائون الصاحيا بالدقهلياا لدادة ياا  ايتبااراً  ا  
16/6/2020 . 

1101 
للسايدة/ نانسا   30/6/2015الراةب الشاهر   ا   أساس %    3خصدك  إيقاف 5/7/2020

 أخصاي  شائون دراساات يلياا  بحاون ثاان بالدر اا الثانياا – سعد  تول  السيد 
 بالدراسات العليا نظير انسحال الز ج    ص د ق الريايا الةبيا .

1102 
أخصاي  شئون طالل ثالث  –يكاشا مدودة الدحدد  يكاشا  إسراء  ح السيدة/  5/7/2020

  ياه  100 أ  األ ار%  ا  7بشئون التعليم  الةالل ما ز التدياز العلدا  ب سابا 
 . 20/5/2020اكبر ايتباراً     أيهداشهرياً 

1103 
 ادير  –مسا ا ما اد  حداد نعدات    الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ األ ا ةةجديد  5/7/2020

قانونيا بالشئون القانونيا للعدل بالسعوديا لددة يا  ايتباراً     إدارةقانونيا  إدارة
 . 20/6/2021مت   21/6/2020

1104 
ت ابراهيم السعيد يل  ر ضاان  ديال الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ األ ا ةةجديد  5/7/2020

أخصاي  ةدريض ثان بالشائون الةبياا للعدال بالساعوديا لدادة ياا  ايتبااراً  ا   –
 . 19/5/2021مت   20/5/2020

1105 
  ا  رسام  – اإل اا  حداد يلا   حداد  الخاصا بد ن  رةب للسايد/ األ ا ةةجديد  5/7/2020

يااااا  ايتباااااراً  اااا   خةاااوط ثااااان بالشاااائون اله دسااايا للعداااال بالسااااعوديا لدااادة 
 . 30/5/2021مت   31/5/2020

أخصاي  أ   ثالث بأ   الجا عا  –خضير  إبراهيميح   حدد  إسال يودة السيد/  5/7/2020 1106
 . 25/6/2020للعدل ايتباراً    

 عا ن خد ا ثان بدار  – د اي ا ة الدد وما للسيدة/  و يا يبد الدعبود العراق   6/7/2020 1107
 بد ن ا ر . 26/6/2020لزيارة اب تها بالسعوديا لددة شهر ايتباراً     الةبايا

1108 
 –ةجديد اي ا   الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ نانس  ابراهيم اباراهيم  حداد يباد   6/7/2020

طبياااب بشااار  ثاااان بالشااائون الةبياااا للعدااال بالساااعوديا لدااادة ياااا  ايتبااااراً  ااا  
 . 14/2/2021مت   15/2/2020

كاةاب شائون  الياا  –انهاء خد ا السيدة/ ناديا يبد الدةلب يبد الدةلاب الداو    6/7/2020 1109
 . 30/6/2020بالددن الجا عيا بايستقالا ايتباراً    

1110 
اخصاي  ماسابات الكتر نياا ا ب  –ةجديد ندل السيد/ مسا  امدد الحسي   مليدا  6/7/2020

ةق ياا ايةصاايت  الدعلو اات لدادة بالدر ا اي ل  بدركز اي را  للعدال بدركاز 
 . 28/6/2020يا  رابن  اخير ايتباراً    

1111 
ريايا طالل ثان بالدر ا  أخصاي  –صديق صديق  رأ تةجديد ندل السيد/ خالد  6/7/2020

الثانيااا  اا  ريايااا الشاابال للعداال بدكتااب نايااب رياايس الجا عااا لشاائون التعلاايم 
 . 8/7/2020 الةالل لددة يا  ثان ايتباراً    

طبيب اس ان ثالاث  –خد ا الةبيب/ شاد  امدد يبد اللةيف السيد الدكا    إنهاء 6/7/2020 1112
 . 1/4/2020بالدر ا الثالثا بدستشف  الةلبا ايتباراً    

1113 
للسيد/  حدد مددان يبد  30/6/2015الراةب الشهر      أساس %    6خصم  6/7/2020

الكتر نيات كهربيا ثان بالدر اا الثانياا بدركاز ةق ياا  ه دس اةصايت   –الحديد 
 ايةصايت  الدعو ات لصالح ص د ق الريايا الةبيا .

أخصاي  أ ا  ثالاث بالدر اا الثالثاا  –ندل السيد/  حدود ما د  حدد يبد الرميم  6/7/2020 1114
 . 1/7/2020بالشئون الةبيا للعدل بدصلحا الجدارك لددة يا  ا ب ايتباراً    

1115 
أخصااي  شائون  الياا ثاان  –الساعيد يباد الارا ق الساعيد الزي ا   أ لنقل السيدة/  6/7/2020

بالدر ا الثانيا    كليا التربيا الرياضيا للعدل بدكتب نايب رييس الجا عا لشئون 
 . 30/6/2020خد ا الدجتدن  ة ديا البيئا ايتباراً    

1116 
 أ بأخصاي  ريايا يا لي   –ةا يبد الدالك يوض ةجديد ندل السيد/  حب شحا 6/7/2020

بدستشف  الد صورة الجاا ع  للعدال بكلياا الةاب لدادة ياا  رابان  األ ل بالدر ا 
 . 3/7/2020ايتباراً      أخير



1117 
ا ااا ة  رضاايا للساايدة/ رانيااا  حساا   20/5/2020متاا   11/5ايتداااد الداادة  اا   6/7/2020

ثالاث بالشائون الةبياا  ان امتساابها ا اا ة     ةدريض  –مسي  صابر سيد أمدد 
  رضيا با ر كا ل .

1118 
طبيب بشر  ثان بالشائون الةبياا  –  ح السيدة/  ر ة  جد   تول  السيد طعيدا  6/7/2020

مت   1/6/2020لددة يا  ايتباراً     األسرةخاصا بد ن  رةب لريايا  أ ا ة –
31/5/2020 . 

1119 
أخصااي   –اصا بد ن  رةب للسيدة/ نهاب يااطف  حداد يازت الخ األ ا ةةجيد  6/7/2020

مت   1/7/2020لددة يا  ايتباراً     األسرةثالث بالدكتبات لريايا  إدارياشئون 
30/6/2021 . 

1120 

  جا اة كل    : 6/7/2020
( ، السايدة/ نها  امداد باإلنااارالسيدة/ ناهد يبد الفتاح السيد الدادن  كلياا العلاو   

( ، السايد/ ساال ا صادق  يباد   تاول  كلياا باإلناااركلياا العلاو     عوض  اوا  
( ، السايدة/ باإلنااار( ، السيد/ مدادة يل  مس  يل  كلياا العلاو   باإلناارالعلو   
 ( .باإلناارأمدد مسي  مسي  الغزال  كليا العلو    إي اس

1121 
  شاائون ةسااجيل أخصاااي –ةجديااد ةعيااي  الساايدة/ يةيااات  حدااد شااوق  ر ضااان  9/7/2020

شائون التساجيل  الخاريجي   إدارة    ظيفا  ادير  األ ل بالدر ا  أ ب خريجي  
 . 14/4/2020بكليا الصيدلا لددة يا  ايتباراً    

1122 
أخصاااي   كتبااات   ثااايق ا ب  –ةجدياد ةعيااي  الساايد/ ايهااال  حدااد ر اب التبااا   9/7/2020

بالدكتبااات لدادة يااا  ايتبااراً  اا   اا   ظيفاا  اادير ادارة الوثاايق بالدر اا اي لا  
22/4/2020 . 

1123 
اخصاي  نشاط رياضا  ا ب بالدر اا اي لا   –ةجديد ةعيي  السيد/ امدد العشر   9/7/2020

 ااا   ظيفاااا  ااادير ادارة رياياااا الةاااالل بكلياااا اادال لدااادة ياااا  ايتبااااراً  ااا  
23/5/2020 . 

1124 
اخصاااي   كتبااات   ثااايق ا ب  –لغ اا  ةجديااد ةعيااي  الساايد/ امدااد راضاا  يبااد ا 9/7/2020

بالدر ا اي ل      ظيفا  دير ادارة الدكتبا بكليا التجارة لدادة ياا  ايتبااراً  ا  
14/4/2020 . 

  ا   عدال ثاان بالدر اا الثانياا  –ندل السيد/ ابراهيم  حداد اباراهيم يباد الحدياد  12/7/2020 1125
 . 11/7/2020تباراً    بدستشف  الةوارئ للعدل بكليا الةب لددة يا  اي

1126 
استدرار الترخيص بالقيا  بالعدل  زء  ا  الوقات للسايدة/ الشايداء  حداود  حداد  12/7/2020

    صيانا أ هزة طبيا أ ب بالدر ا األ ل  بدستشف  الةلباا لدادة ياا   –شالطا 
    اي ر . 655 قابل  1/7/200ايتباراً    

1127 
 –يا  بالعدل  زء    الوقت للسيدة/  اطدا امدد يباد الدان   إلغاء الترخيص بالق 12/7/2020

أخصاي  يالقات يا ا ثالث بالدر ا الثالثا بالعالقات العا ا  يودةها الا  العدال 
 . 1/7/2020كل الوقت ايتباراً    

1128 
إلغاااء التاارخيص بالقيااا  بالعداال  اازء  اا  الوقاات للساايدة/ رشااا يساار   حدااود  12/7/2020

خصاااي  شاائون  اليااا أ ب بالدر ااا اي لاا  بالدوا نااا  الحسااابات أ –الدحااال   
 . 1/7/2020 يودةها ال  العدل كل الوقت ايتباراً    

1129 
 شرف ةغايا ثالث بالدر ا  –ةجديد ندل السيدة/ يفاف  ار ق يبد اللةيف السيد  12/7/2020

 التعلايم بالدقهلياا الثالثا بكليا التربياا ال ويياا بالد صاورة للعدال بدديرياا التربياا 
 . 1/6/2020للعا  الرابن  ايخير ايتباراً    

1130 
     عدل ثان بالدر ا الثانيا بدستشف   –ندل السيدة/ ا  يا  حدد  حدد يدر ايا  12/7/2020

الةلبا بالشئون الةبيا للعدل بدديريا الشائون الصاحيا لدادة ياا  ا ب ايتبااراً  ا  
6/7/2020  . 

الحاااق الساايد العديااد/ يبااد ال اصاار  حدااد امدااد للعداال  ااديراً لدكتااب ايةصاااب  12/7/2020 1131
 . 1/7/2020العسكر  ايتباراً    

1132 
نايباااً لداادير  كتااب  –الحاااق الساايد العقيااد/  حدااد يبااد الداا عم مساا   يبااد الفتاااح  12/7/2020

مساي   ايةصاب العسكر  بالجا عا بديً    السيد العديد/ يبد ال اصر  حدد امدد
 . 1/7/2020ايتباراً    

 شرف أ   ثالث بالدر اا الثالثاا  –ندل السيد/  حدود إبراهيم يل  يبد الدةلب  12/7/2020 1133
 . 1/7/2020ايتباراً     أ ببأ   الجا عا للعدل بدصلحا الجدارك لددة يا  

 عدال ثالاث  أخصااي بوظيفاا  – إباراهيمةعيي  السيدة/  اطداا  حداد يباد العزياز  12/7/2020 1134
 . 1/1/2013بالدر ا الثالثا بكليا اله دسا ايتباراً    

1135 
اسااتدرار التاارخيص بالقيااا  بالعداال  اازء  اا  الوقاات للساايد/  حدااود سااعد يثدااان  12/7/2020

  اا  صاايانا  ةشااغيل ثالااث بالدر ااا الثالثااا بدركااز ةق يااا ايةصااايت  –ابوهيااف 
 %    اي ر .65 قابل  27/8/2020     الدعلو ات لددة ثالثا اشهر ايتباراً 

1136 
الغاء الترخيص بالقيا  بالعدل  زء    الوقت للسيدة/ رمال  حدود  حدد العزل  12/7/2020

اخصاااي  ةةبيااق نظاام  لااوايح  ظيفيااا ثااان بالدر ااا الثانيااا بالشاائون ايداريااا  –
 . 1/7/2020 يودةها ال  العدل كل الوقت ايتباراً    

1137 
 –الغاء الترخيص بالقيا  بالعدل  زء    الوقت للسيدة/ ياسدي   حس  امدد  ناد  12/7/2020

أخصاي  شئون  اليا ثان بالدر ا الثانيا بدانا  جلس الجا عا  يودةها للعدل كال 
 . 1/7/2020الوقت ايتباراً    



1138 
لدر اا الثالثاا   ا   رشاه ثالاث با –ةجديد ندل السيد/   ير سا    يخاييل بولس   12/7/2020

بالشئون اله دسيا للعدل بدركز أ راض الكل   الدسالك البوليا للعا  الثان  ايتباراً 
   13/7/2020 . 

1139 
     رشا ثالث بالدر ا الثالثاا  –ةجديد ندل السيد/ امدد  حدد ر ضان الدو    12/7/2020

للعا  الرابن بدستشف  ايطفاب للعدل بدركز ديم الص ايات الصغيرة  الدتوسةا 
 . 9/7/2020 ايخير ايتباراً    

1140 
ا ور  وساديي   2/3ةثبيت السادة الداكوري  بعد    العا لي  الدتعاقدي  يل  ب د  12/7/2020

 اا  ي   ايمتيا ااات الخاصااا بقساام التعلاايم للعااا  الدااال  الحااال  للساا ا الداليااا 
  رد . 12 يددهم  2019/2020

1141 
أخصااي  شائون ةعلايم  طاالل  –يدة/ ها ر  حدد صديق  حداد القرشا  ندل الس 12/7/2020

ثااان بالدر ااا الثانيااا للعداال بكليااا التربيااا ال وييااا  اار   ياات يداار لداادة يااا  ا ب 
 . 1/7/2020ايتباراً    

أخصااي  أ ا  ثاان بالدر اا الثانياا  –ندل السيد/  ا د صالح الدي   حدد السعيد  12/7/2020 1142
 . 1/7/2020لعدل بدصلحا الجدارك لددة يا  ا ب ايتباراً    بأ   الجا عا ل

  ه دس  راي  ا ب  –سعد الدي   إسداييلالسيدة/ انج   إلحاق إنهاء 12/7/2020 1143

أخصاي  أ   ثالث بالدر ا الثالثا  –ندل السيد/  حدد  صةف  السيد يبد الرميم  12/7/2020 1144
 . 1/7/2020يا لددة يا  ا ب ايتباراً    باأل   للعدل بدصلحا الجدارك الدصر

1145 
طبيااب  –ةجديااد اي ااا ة الخاصااا بااد ن  رةااب للساايدة/ دي ااا  حدااد  ااناد الق ااا    12/7/2020

مت   2/7/2020بشر  ثالث بدستشف  الةلبا لريايا ايسرة لددة يا  ايتباراً    
1/7/2021 . 

1146 
 –لساايدة/   اا  رضااا  حدااد خليفااا  حدااود الخاصااا بااد ن  رةااب ل األ ااا ةةجديااد  12/7/2020

أخصاي  ماسبات الكتر نيا ثان بومدة التعلايم ايلكتر نا  للعدال بالساعوديا لدادة 
 . 31/5/2021مت   1/6/2020يا  ايتباراً    

1147 
 كتبات  أخصاي  –الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ دي ا  جد  يبد    األ ا ةةجديد  12/7/2020

العربيا الدتحدة لددة يا  ايتباراً  باإل اراتتبات لدرا قا الز ج   ثايق ثالث بالدك
 . 30/6/2021مت   1/7/2020   

1148 
 ايدة كا ل صاادق يباد الارمد  كبيار  الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ األ ا ةةجديد  12/7/2020

أخصاااييي  شاائون اداريااا بدر ااا  اادير يااا  بالشاائون الوظيفيااا بشاائون العااا لي  
 . 18/6/2021مت   19/6/2020ز ج بالسعوديا ايتباراً    لدرا قا ال

1149 
أخصاااي   –دي اا اهاال امداد السايد  الخاصاا باد ن  رةاب للسايدة/ األ اا ةةجدياد  12/7/2020

 كتبااات   ثااايق ثالااث بالدكتبااات لريايااا الةفاال لداادة سااتا أشااهر ايتباااراً  اا  
 . 31/12/2020مت   1/7/2020

أخصاااي  شاائون  اليااا ثالااث  –دة/ ايدااان  حدااد رضااا مساا  يبااد   يااودة السااي 12/7/2020 1150
 . 1/7/2020بالدوا نا  الحسابات للعدل ايتباراً    

  ا  أشاعا أ ب بدستشاف  الةلباا  –يودة السيد/ يبد الهاد  يوض يبد الدقصود  12/7/2020 1151
 للبحث ي  يدل بالخارج . 21/6/2020للعدل ايتباراً    

1152 
  اا  ديكااور ثالااث بف اادق  – اا ح الساايدة/ ناهااد الة ةااا   امدااد الساايد الة ةااا    12/7/2020

بااا ر كا اال ايتباااراً  اا   األ لاا الجا عااا أ ااا ة  ضاان لداادة أرباان شااهور للداارة 
11/5/2020 . 

    مياكا ثالث بدركز ريايا  ة ديا  – يد البيل  إبراهيم  أبويودة السيدة/ أ ان   12/7/2020 1153
 . 1/7/2020دل ايتباراً    الةفولا للع

    صيانا  ةشغيل ثالث بدةبعا  –يودة السيدة/     السيد نور الدي  ابو شعيشن  12/7/2020 1154
 . 1/7/2020الجا عا للعدل ايتباراً    

1155 
طبيب أس ان ثاان بالشائون الةبياا أ اا ة  –  ح السيدة/ ةس يم  حدد  ك    صور  12/7/2020

متا   2/5/2020ريايا الةفل لددة ثالثاا أشاهر ايتبااراً  ا  خاصا بد ن  رةب ل
1/8/2020 . 

 شارف ا تدااي   إقا اا رابان بف ادق  –يودة السيد/ ايدا  رضاا امداد السا بخت   12/7/2020 1156
 . 28/6/2020الجا عا للعدل ايتبارا    

ا باا ر كا ال ا اا ة  رضايا اساتث ايي 31/7/2020متا   29/6امتسال الددة     12/7/2020 1157
 الجا عا . بأ      كهرباء ثان  –للسيد/ مسا  ما د ر ق الشاير 

أ اا ة  – حاا  بالشائون القانونياا  –  ح السيدة/ هبا  يصل يبد العزياز البسايون   12/7/2020 1158
 . 1/6/2020 ضن لددة أربن أشهر للدرة الثانيا با ر كا ل ايتباراً    

1159 
ا اا ة  رضايا اساتث اييا باا ر كا ال  20/7/2020متا   20/5    امتسال الددة 12/7/2020

كاةااب شاائون اداريااا ا ب بدركااز السااال ا  –للساايد/  حدااد يلاا  ابااراهيم كشااك 
  الصحا الده يا .

اخصاي  شائون دراساات يلياا  بحاون  –يودة السيدة/ داليا  حدد مسي  ابراهيم  12/7/2020 1160
 . 5/7/2020عدل ايتباراً     يالقات ثقا يا بالدراسات العليا لل



 ادرس لغاا   اادة ثالاث بدركاز اللغاا  –يودة السيدة/ رمال  حدد نديم ر ضاان  12/7/2020 1161
 . 1/7/2020اينجليزيا لأليراض الخاصا للعدل ايتباراً    

1162 
    ص ايا اس ان ثالث بالدر اا  –ةجديد ندل السيد/  حدد  حدود الدتول  السيد  12/7/2020

لثالثا بكليا طاب ايسا ان للعدال بدديرياا الشائون الصاحيا بالدقهلياا للعاا  الثالاث ا
 . 1/7/2020ايتباراً    

  ا  ةداريض  صاحا  –خد ا السيدة/     ير ات يبد الجاواد  بار يثداان  إنهاء 12/7/2020 1163
  30/6/2020بايستقالا ايتباراً     الةوارئيا ا ثالث بالدر ا الثالثا بدستشف  

1164 
أخصااي  ةةبياق نظام  –خد ا السايد/ امداد يز ا  يباد الدجياد يباد الدا عم  إنهاء 12/7/2020

 لوايح  ظيفيا ثالث بالدر ا الثالثاا بالتو ياه الداال   اإلدار  بايساتقالا ايتبااراً 
   11/6/2020 . 

1165 
ر اا الثالثااا   ا   رشااا ثالاث بالد –نادل السايد/ امدااد  حداد ساعد  حدااد يباد    12/7/2020

الباط اااا للعدااال بالدشاااتريات  الدخاااا ن لدااادة ياااا  ا ب ايتبااااراً  ااا  بدستشاااف  
1/7/2020 . 

1166 
اخصاااي  شائون اداريااا ثالااث  –نقال الساايدة/ ي ايس يةيااا ر عات يةيااا الجدااب  13/7/2020

بالدر ا الثالثا    كليا الف ون الجديلا للعدل بكليا التربيا للةفولا الدبكرة ايتباراً 
   5/7/2020 . 

اخصااي  يالقاات ثقا ياا ثاان  –يودة السيدة/ رشا  حدد يبد الحديد السايد ناصار  13/7/2020 1167
 . 1/7/2020بالعالقات الثقا يا للعدل ايتباراً    

  اي    دتا  بالدر ا الثانيا بكليا  –انهاء خد ا السيد/ يل   حدد يل  ابو الدجد  13/7/2020 1168
 . 25/6/2020يا  ر    يا ال صر بالو اة ايتباراً    التربيا ال وي

أخصاي  ماسبات آليا ثالث    الدراسات  –نقل السيدة/ نيفي  يادب ما د سليدان  13/7/2020 1169
 . 5/7/2020العليا للعدل بالعالقات الثقا يا ايتباراً    

    األ ل بالدر ا  أ ب اليا شئون  أخصاي  –يادب يبد السدين  أ لنقل السيدة/  13/7/2020 1170
 . 28/6/2020الدشتريات  الدخا ن للعدل بكليا التدريض ايتباراً    

طبياا رابان  أ هازة  ا  صايانا  –ةعديل ةكليف السيد/  حدد ربيان ر ضاان  حداد  13/7/2020 1171
 للعدل بدديريا الشئون الصحيا بالدقهليا . األس انبالدر ا الرابعا    كليا طب 

1172 
طبياب بشار  ثاان بالشائون   –  ح الةبيب/ هان   حدد قاسم امدد يباد الدقصاود  13/7/2020

اله دسيا ا ا ة دراسيا لددة يا  بد ن ا ر لدراساا در اا الادكتورا  بكلياا الةاب 
 . 6/7/2020 ا عا القاهرة ايتباراً    

اياا ا ب بالدر اا كاةاب نساخ  طب – حداود مداد   حداد خليال  أ النقل السيدة/  13/7/2020 1173
 . 1/7/2020اي ل     كليا الةب للعدل بالشئون اله دسيا ايتباراً    

1174 
خصم  ا يعاادب خدساا يشار يو ااً  ا   كا اأة اي تحاناات  ا  السايدة/ ه اد  حداد  13/7/2020

صالح مسي  أخصاي   راقبا  خز ن سلع  ثالث بالدر ا الثالثا بدكتب أ ي  يا  
 . 1/7/2020كها    ص د ق الريايا الةبيا ايتباراً    نظير اشتراالجا عا 

1175 
أخصاي  شائون طاالل ثالاث بالدر اا  –إلغاء ندل السيد/  حدد  حدد يل  السيد  13/7/2020

الثالثا    العدل بدديرياا التربياا  التعلايم بالدقهلياا  يودةاه لجهاا يدلاه األصاليا 
 . 30/6/2020بالشئون اإلداريا ايتباراً    

1176 
 رايا  ثالاث  إنتاج ه دس  –ةجديد ندل السيد/ ماةم  حدد مسي  مسي  الغزال   13/7/2020

بكليااا الزرايااا للعداال بالهيئااا القو يااا لسااال ا الغااااء لداادة يااا  ثااان ايتباااراً  اا  
1/7/2020 . 

1177 
  ا  ةداريض ثالاث بالشائون  –  ح السيدة/ سداسم  حداد يلا  يباد العزياز قاسام  13/7/2020

شاهور للدارة الثانياا باا ر كا ال  أربان ضان لدادة  أ اا ةةبيا بدستشف  الةلباا ال
 . 21/6/2020ايتباراً    

1178 
صااراف ثالااث  –قبااوب الااتظلم الدقااد   اا  الساايد/ سااا ح إبااراهيم  حدااد الدسااوق   13/7/2020

بالدوا نا  الحساابات  الخزي اا(  يداا ةضاد ه  ا   جا اةاه بخصام ياو   ا  راةباه 
 بعقوبا ايناار . ايكتفاء 

1179 
أخصااي  ةةبياق نظام  لااوايح  – وسا  الساايد  وسا   إباراهيمةجدياد نادل السايد/  14/7/2020

العا ا للشئون القانونياا للعدال بدصالحا الجداارك لدادة ياا   باإلدارة ظيفيا ثالث 
 . 5/9/2020ثان ايتباراً    

   عدال ثالاث بكلياا الةاب للعدال أخصااي –ندل السيد/  حدد امدد يوساف امداد  14/7/2020 1180
 . 1/7/2020    أ ببدركز طب   راما العيون لددة يا  

ةشكيل لج ا لجرد الدحتويات الدو ودة بالغر ا الدو اودة بدخاا ن   ادق الجا عاا  14/7/2020 1181
  رداً  اةخاي ا راءات اثبات الصالح   ها    د اةر الف دق السابق التحفظ يليها 

1182 
ايداان  حداد يباد الفتااح يباد الحدياد  ةجديد اي ا ة الخاصا بد ن  رةاب للسايدة/ 15/7/2020

    ةدريض ثالث بالشئون الةبياا لرياياا الةفال لدادة ياا  ايتبااراً  ا   –شهاب  
 . 14/6/2021مت   15/6/2020

1183 
 –العي ااي   أبااوالخاصااا بااد ن  رةااب للساايدة/ ياساادي  امدااد مساا   األ ااا ةةجديااد  15/7/2020

طبياااب بشااار  ثاااان بدستشاااف  الةلباااا لرياياااا الةفااال لدااادة ياااا  ايتبااااراً  ااا  
 . 11/6/2021مت   12/6/2020



1184 
 رضاايا للسااايد/ ما ااد يباااد  أ اااا ة 28/7/2020متاا   29/6ايتداااد الداادة  ااا   15/7/2020

 أ ا ة ن امتسابها  اإلداريا عا ن خد ا  دتا  بالشئون  –الدقصود  حدود خليل 
  ل . رضيا با ر كا

1185 
 رضيا للسيدة/ نسدا  سعد يل   أ ا ة 23/7/2020مت   28/6ايتداد الددة     15/7/2020

أخصاااي  ةةبيااق نظاام  لااوايح  ظيفيااا ثااان بشاائون التعلاايم  – إسااداييل حدااود 
  رضيا با ر كا ل . أ ا ة الةالل  ن امتسابها 

بيب بيةر  ثاان بالدر اا الثانياا ط –ةجديد ندل السيدة/ دياء  حدد مس  شاهي   15/7/2020 1186
 بدار الضيا ا  الدنةدرات للعدل بدستشف  الد صورة الجا ع  .

1187 
اخصاااي  امصاااء ا ب بدركااز  – اا ح الساايدة/ رشااا الساايد امدااد كا اال ابااو ال ياال  15/7/2020

ا ااا ة خاصااا بااد ن  رةااب لريايااا  –الدعلو ااات  التوثيااق  دياام اةخاااي القاارار 
 . 9/7/2020باراً    ايسرة لددة يا  ايت

1188 

خصم  ا يعا ل خدسا يشار يو ااً  ا   كا اأة اي تحاناات  ا  السايد/ الدعتاز باا   15/7/2020
أخصااي  ماسابات الكتر نياا ثاان بالدر اا الثانياا بالدكتباات نظيار  –امدد  حداد 

اشاتراكه  اا  صا د ق الريايااا الةبياا للسااادة ايضااء هيئااا التادريس ايتباااراً  اا  
1/7/2020 . 

1189 
 إبااراهيمللسايدة/ ناور   30/6/2015الراةاب الشااهر   ا   أساسا %  ا  3خصام  15/7/2020

هيئاا التادريس  أيضااءثالاث بالدر اا الثالثاا بشائون  مياكا     –مس   صةف  
 الز ج . إضا الصالح ص د ق الريايا الةبيا نظير 

1190 
 –للسيدة/   اء  حدد  رسا  السايد إلغاء الترخيص بالقيا  بالعدل  زء    الوقت  15/7/2020

العدال  إلا بدستشاف  الةلباا  يودةهاا  األ ل بالدر ا  أ ب إدارياشئون أخصاي  
 . 1/7/2020كل الوقت ايتباراً    

1191 
أخصااي  رياياا ياا لي  ثالاث  – حدد يبد الرا ق رياان  أيد ةجديد ندل السيد/  19/7/2020

التربيا  التعليم بالقليوبيا لددة يا  ثان ايتباراً  بالدر ا الثالثا بكليا اادال بدديريا
   5/9/2020 . 

طبيب بشار  ثاان بالدر اا الثانياا  –السيد الخةاب   إبراهيماشتراك السيدة/  ر ة  19/7/2020 1192
 .  أسرهمبدستشف  الةلبا     شر   يالج العا لي  

1193 
     عدل ثان بالدر اا الثانياا بدستشاف   –ةجديد ندل السيدة/ شيداء السعيد ي تر  19/7/2020

الةلبااا للعدااال بدديرياااا الشااائون الصاااحيا بالدقهلياااا لدااادة ياااا  ثاااان ايتبااااراً  ااا  
14/5/2020 . 

1194 
ثاان  إداريااشائون  أخصااي  –ةجديد ندل السيد/ مسا  الدي  سيد ريااض  رماات  19/7/2020

ارة التعلايم العاال  لدادة للعدال باو  اإل اا اتبالدر ا الثانيا بشئون العا لي  قسام 
 . 2/7/2020يا  ثان ايتباراً    

 ه اادس ثالااث بالدر ااا الثالثااا  –ةجديااد ناادل الساايدة/  ااريم  دااد ح  كاار  يااال   19/7/2020 1195
 . 1/12/2019اله دسيا للعدل بجا عا القاهرة لددة يا  ثان ايتباراً    

شاائون طااالل ثااان  أخصاااي  –يااق الااديب ةو  إبااراهيمخد ااا الساايد/  حدااد  إنهاااء 19/7/2020 1196
 . 3/7/2020 جلس الجا عا بالو اة ايتباراً     بأ انهبالدر ا الثانيا 

شئون  الياا ثاان بالدر اا  أخصاي  –ندل السيدة/ هالا يبد الدعتدد ديال يبد    19/7/2020 1197
  1/7/2020ايتباراً     أ بالثانيا بدستشف  الباط ا للعدل بكليا الةب لددة يا  

1198 
 ا   عدال ثاان بالدر اا   –خد ا السيد/ ساا ح ناور الادي   دااب ناور الادي   إنهاء 19/7/2020

ب اء يل   1/6/2020ايتباراً     بايستقالابدركز  راما الجها  الهضد  الثانيا 
 الةلب الدقد    ه .

ةداريض ثالاث  أخصااي  بعاد للعدال بوظيفاا أسادايهمةكليف كل  ا  الساادة ااةا   19/7/2020 1199
 . 12/5/2020بالدر ا الثالثا بالدعهد الف   للتدريض قةا  التعليم ايتباراً    

1200 
أخصااي   –هادير امداد امداد امداد  الخاصاا باد ن  رةاب للسايدة/ األ ا ةةجديد  19/7/2020

الجا عااا لريايااا الةفاال لداادة يااا  ايتباااراً  اا   أ ااي ثااان بدكتااب  إدارياااشاائون 
 . 31/7/2021مت   1/8/2020

1201 
طبياب  –الخاصا بد ن  رةب للسيد/ شريف يوسف يويضه مسا   األ ا ةةجديد  19/7/2020

مت   1/8/2020بدستشف  الةلبا للعدل بالكويت لددة يا  ايتباراً     أ ببشر  
31/7/2021 . 

1202 
    ةدريض  – امدد يانم  حدد أمال الخاصا بد ن  رةب للسيدة/  األ ا ةةجديد  19/7/2020

مت   1/6/2020ايتباراً     أشهرثالث بدستشف  الةلبا لريايا الةفل لددة ثالثا 
31/8/2020 . 

خاصاا باد ن  رةاب لرياياا  أ اا ة  ح السيد/ طبيب بشر  ثالث بالشئون الةبيا  19/7/2020 1203
 . 31/5/2021مت   1/6/2020ايتباراً     أ بلددة يا   األسرة

1204 
أخصاي   –السيد  حدد شعبان الدسوق   /الخاصا بد ن  رةب للسيد األ ا ةةجديد  19/7/2020

ةةبيق نظم  لوايح  ظيفيا أ ب بشائون العاا لي  بالساعوديا لدادة ياا  ايتبااراً  ا  
 . 20/6/2021مت   21/6/2020

1205 
صاي  اخ –امدد مدادة امدد الد شا    /الخاصا بد ن  رةب للسيد األ ا ةةجديد  19/7/2020

 كتباااات   ثاااايق ا ب بدركاااز الدعلو اااات  التوثياااق  ديااام اةخااااي القااارار للعدااال 
 . 30/6/2021مت   1/7/2020بالسعوديا لددة يا  ايتباراً    



1206 
كاةاب  – حداد ساليم ساليدان شارا يد  الخاصا بد ن  رةب للسايدة/ األ ا ةةجديد  19/7/2020

لداادة يااا  ايتباااراً  اا   األساارة شاائون  اليااا ثالااث بالدشااتريات  الدخااا ن لريايااا
 . 30/4/2021مت   1/5/2020

1207 
 أخصااي  – ر ة رضا  حداد الساعيد  الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ األ ا ةةجديد  19/7/2020

ثالث بدكتب العالقات الخار يا بدكتب رييس الجا عا لدرا قا الز ج  إدارياشئون 
 . 23/5/2021مت   24/5/2020بالكويت لددة يا  ايتباراً    

1208 
 ه ادس  – حدود السايد امداد  حفاوظ  /الخاصا بد ن  رةب للسيد األ ا ةةجديد  19/7/2020

الكتر نيات  اةصايت كهربيا ثالث بدركز ةق يا ايةصاايت  الدعلو اات لرياياا 
 . 30/4/2021مت   1/5/2020    ايتباراً لددة يا   األسرة

1209 
لي ااا  حدااود يبااد العزيااز السااايد  صااا بااد ن  رةااب للساايدة/الخا األ ااا ةةجديااد  19/7/2020

 ه ااادس اةصاااايت  الكتر نياااات ثالاااث بدركاااز ةق ياااا ايةصاااايت  –الجاااوهر  
 . 31/3/2021مت   1/4/2020لددة يا  ايتباراً     األسرة الدعلو ات لريايا 

1210 
طبياب  –شرباصا  الساعيد ال أيدا آيا  الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ األ ا ةةجديد  19/7/2020

 12/5/2020بشر  ثالاث بدستشاف  الةلباا لرياياا الةفال لدادة ياا  ايتبااراً  ا  
 . 11/5/2021مت  

1211 
ر ق  إسال  رضيا للسيد/ ر ق  أ ا ة 30/6/2020مت   14/6ايتداد الددة     19/7/2020

 رضايا باا ر  أ اا ة ن امتساابها  اإلداريا     رشا ثالث بالشئون  –ابو شوشا 
  ل .كا

1212 
طبياب أسا ان ثاان بالشائون الةبياا ا اا ة  –  ح السيدة/ نسدا  حدد يثدان  حدد  19/7/2020

متااا   3/5/2020خاصاااا باااد ن  رةاااب لرياياااا الةفااال لدااادة ياااا  ايتبااااراً  ااا  
2/5/2021 . 

1213 
    ةدريض ثالاث بدستشاف  الةلباا  –  ح السيدة/ أسداء  حدد يبد الخالق  حدد  19/7/2020

 25/6/2020ة خاصا بد ن  رةب لريايا الةفل لددة ستا أشهر ايتباراً  ا  ا ا 
 . 24/12/2020مت  

1214 
 – حدد اساا ا يباد الارميم سايد امداد  ةجديد األ ا ة الخاصا بد ن  رةب للسيد/ 19/7/2020

 1/6/2020    أشعا ثالث بالشئون الةبيا للعدل بالسعوديا لددة يا  ايتباراً  ا  
 . 31/5/2021مت  

1215 
 حاا   –ماةم  و   امدد يباد الارا ق  ةجديد األ ا ة الخاصا بد ن  رةب للسيد/ 19/7/2020

بالدر ا الثالثا بالشئون القانونيا للعدل بد لا اي ارات العربياا الدتحادة لدادة ياا  
 . 15/6/2021مت   16/6/2020ايتباراً    

1216 
أخصاااي  شاائون  اليااا ا ب  –ةاا  يلاا  امدااد نقاال الساايدة/ نجااالء سااعد يبااد الدع 19/7/2020

ا ب بالدر اا اي لاا  بالدر اا اي لا  بكلياا الةاب بوظيفاا أخصااي  شائون  الياا 
 . 14/7/2020بكليا الةب بوظيفا اخصاي  شئون  اليا ا ب ايتباراً    

طبيااب بشاار  ثالااث بدستشااف  الةلبااا  – جااا اة الساايدة/ ار    حدااد الساايد شاابانا  19/7/2020 1217
 . 27/9/2017ي  يو   إينخصم يو     راةبها لغيابها بد ن ب

    صيانا  ةشغيل ثالث بالتو يه  –السيد يبد الوهال صيا   إيدان جا اة السيدة/  19/7/2020 1218
 . إينينقةايها ي  العدل بد ن  باإلناار  اإلدار الدال  

1219 
 –ساا ح الشاحات يباد العزياز  حداد  ةجديد األ اا ة الدراسايا الدد وماا للةبياب/ 19/7/2020

طبيب بشر  ثان بدستشف  الةلبا لاللتحاق ببرنا ج التدريب البورد الدصر  لددة 
 . 16/12/2019ستا أشهر با ر ايتباراً    

1220 
 –ةجديد األ ا ة الدراسايا الدد وماا للةبيباا/ نسادا  حداد الحساي   السايد خااطر  19/7/2020

ةبيااا لداادة يااا  ثااان بااا ر للحصااوب يلاا  در ااا طبيااب أساا ان ثااان بالشاائون ال
 . 9/4/2020الدكتورا     كليا طب األس ان ايتباراً    

1221 
أخصاااي  شائون  اليااا ثااان  –نقال الساايد/  حداود يبااد   السااعيد  حداد إسااداييل  19/7/2020

بالدر ااا الثانيااا  اا  شاائون خد ااا الدجتداان  ة ديااا البيئااا للعداال بشاائون التعلاايم 
 . 9/7/2020ايتباراً     الةالل 

بوظيفا اخصاي   ثايق   كتبات ثالث  –ةثبيت السيدة/ أ ان  مس  الحسي   بد    19/7/2020 1222
 . 2019/2020بالدر ا الثالثا بكليا اادال للعا  الدال  

1223 
 أخصااي  –يباد  يقال  إباراهيمالترخيص بالعدل  زء  ا  الوقات للسايدة/ صافاء  20/7/2020

ريا بصفا  نقته بدركز اللغا اينجليزيا لأليراض الخاصا ايتبااراً  ا  شئون ادا
 . األ ر%    65 قابل  30/6/2021مت   1/7/2020

 باددارة شارف أ ا  ثالاث  – جا اة السيد/  صةف  يبد اللةيف  حدد يبد  سليم  20/7/2020  1224
 . إينا   الجا عا بخصم يو ي     راةبه ينقةايه ي  العدل بد ن 

ثاان بادار الةباياا  إدارياأخصاي  شئون  –  ح السيدة/ نسدا صبر   ناد سرايا  20/7/2020  1225
 . 21/6/2020با ر كا ل ايتباراً     األ ل شهور للدرة  أربن ضن لددة  أ ا ة

امتسال ايا  اي تحانات الفعليا أ ا ة با ر كا ل للسيد/  اهر يةيا السعيد ما اد  20/7/2020  1226
  شرف ةغايا ثالث بدار الضيا ا  الدنةدرات ا ا ة با ر كا ل . –ه  دع

  ا  ةداريض  صاحا يا اا  – حداد الخديسا   إباراهيمخد اا السايدة/ ه ااء  إنهاء 20/7/2020  1227
 . 1/4/2020رابن بالدر ا الرابعا بدستشف  الباط ا التخصص  ايتباراً    



1228  
 –عدال  ازء  ا  الوقات للسايدة/ نجاو   كرياا   صاور الترخيص بالقيا  بال إلغاء 20/7/2020

العدال كال  إلا بدستشاف  الةلباا  يودةهاا ةداريض ثاان بالدر اا الثانياا  أخصاي 
 . 15/7/2020الوقت ايتباراً    

1229  
 إنتااج ه ادس  –ضم  دة الخد ا العسكريا للسيد/ امدد يسر   حدد  حداد ه ادا   20/7/2020

 إلاااا  28/10/2013ال ويياااا خاااالب الفتااارة  ااا  مياااوان  ثالاااث بكلياااا التربياااا 
 . 28/9/2017اقد يته ال    إر ا  1/12/2014

1230  
أخصاااي  شاائون  –ضاام  اادة الخباارة العدليااا للساايدة/ بساادا  حدااد نااا   الرا عاا   27/7/2020

 إر اا   29/5/2016ال   21/4/2012إداريا ثالث بكليا الةب خالب الفترة    
 . 22/4/2012اقد يتها ال  

1231  
 –يدار   جااد  كدااب يبااد الاارا ق  ةجدياد اي ااا ة الخاصاا بااد ن  رةاب للساايد/ 27/7/2020

العربياا لدادة  اإل ااراتأخصاي  شئون يا لي  ثالث بشئون العا لي  للعدل بد لاا 
 . 19/7/2021مت   20/7/2020يا  ايتباراً    

1232  
ثاان  إداريااشائون  أخصااي  – عم   ح السيد/ صفوت يبد الد عم در يش يباد الدا 27/7/2020

ماا ز التدياز العلدا   اإلساك دريابكليا السياما  الف اادق  الد تادل للعدال بجا عاا 
 . 29/6/2020اكبر ايتباراً     أيهدا  يه شهرياً  200 أ % 7ب سبا 

1233  
     –الترخيص بالقيا  بالعدل  زء    الوقت للسيدة/  ي ب ر ز  الدتول   إلغاء 27/7/2020

ةدااريض ثااان بالدر ااا الثانيااا بدستشااف  الةلبااا  يودةهااا الاا  العداال كاال الوقاات 
 . 25/7/2020ايتباراً    

  ا   رشاا ثالاث بالدر اا الثالثاا  –اشتراك السيد/ نبيل  حداد يباد الخبيار العادب  27/7/2020  1234
 .  أسرهمهيئا التدريس     شر   يالج العا لي   أيضاءبومدة  ركبات نقل 

1235  
ثالث   إدارياكاةب شئون  اليا  –ةجديد ندل السيدة/ م ان السيد يبد الهاد  السيد  27/7/2020

للعااا   اإلدارياااالكلاا   الدسااالك البوليااا بالشاائون  أ ااراضبالدر ااا الثالثااا بدركااز 
 . 16/7/2020الثان  ايتباراً    

 عااا ن خد ااا أ ب  –در  ااودة انهاااء خد ااا الساايدة/ سااعديا يبااد السااتار يبااد القااا 27/7/2020  1236
 . 12/7/2020بالدر ا الرابعا بالددن الجا عيا بالو اة ايتباراً    

1237  
 –أ ي اا ر ضاان امداد  حداد الباشاا  الخاصا باد ن  رةاب للسايدة/ األ ا ةةجديد  27/7/2020

أخصاااي  ةدااريض ثااان بالشاائون الةبيااا للعداال بالسااعوديا لداادة يااا  ايتباااراً  اا  
 . 11/7/2021ت  م 12/7/2020

1238  
 – حداود السايد السايد ياودة  إي ااسةجديد األ ا ة الخاصاا باد ن  رةاب للسايدة/  28/7/2020

 ه دس اةصايت  الكتر نيات كهربيا ثالث بدركز ةق يا ايةصاايت  الدعلو اات 
 . 20/7/2021مت   21/7/2020لريايا الةفل لددة يا  ايتباراً    

1239  
 ادير  –اباراهيم الباا   صاةف  الباا   الخاصا بد ن  رةاب للسايد/ األ ا ةةجديد  28/7/2020

ادارة قانونياااا بالشااائون القانونياااا للعدااال بد لاااا الكويااات لدااادة ياااا  ايتبااااراً  ااا  
 . 18/6/2021مت   19/6/2020

1240  
 – حدااد سااا   ابااراهيم الدحدااد   الخاصااا بااد ن  رةااب للساايد/ األ ااا ةةجديااد  28/7/2020

 1/7/2020 ا   لعدل بالسعوديا لددة يا  ايتبارابالشئون اله دسيا ل  ه دس ثالث
 . 30/6/2021مت  

1241  
 حاا   – حدد السعيد يبد ال با   حداد  الخاصا بد ن  رةب للسيد/ األ ا ةةجديد  28/7/2020

متااا   1/8/2020بالشااائون القانونياااا للعدااال بالكويااات لدااادة ياااا  ايتبااااراً  ااا  
31/7/2021 . 

1242  
 – حداود السايد يلا  اباراهيم ال جاار  الخاصا بد ن  رةاب للسايد/ األ ا ةةجديد  28/7/2020

 ه دس اةصايت  الكتر نيات كهربيا ثاان بدركاز ةق ياا ايةصاايت  الدعلو اات 
 . 31/5/2021مت   1/6/2020للعدل بالسعوديا لددة يا  ايتباراً    

1243  
 اإلدارياا ه ادس  رايا  ثالاث بالشائون  –مداد   ح السيدة/ ا ونا  رمات يلا  ا 28/7/2020

متا   1/7/2020ا ا ة خاصا بد ن  رةب لرياياا الةفال لدادة ياا  ايتبااراً  ا  
30/6/2021 . 

كبيار  ه دساي   رايياي  بدر اا  –اشتراك السيد/ يالء  حدد يباد الخبيار العادب  28/7/2020  1244
 .  أسرهم  الحدايق     شر   يالج العا لي إدارة دير يا   دير 

1245  
أخصااي  ماسابات آلياا ثالاث  –ةجديد ندل السيدة/ رضو   حدد يسر  الشاايل   28/7/2020

بالدر ااا الثالثااا بدستشااف  الد صااورة الجااا ع  للعداال بدركااز ةق يااا ايةصااايت 
 . 2/7/2020ايتباراً      أخير الدعلو ات لددة يا  رابن 

     رشاا ثالاث بالدر اا الثالثاا  –السيد الشرقا   السيد  خد ا السيد/ يل  إنهاء 28/7/2020  1246
 . 14/7/2020بكليا التجارة بالو اة ايتباراً    

1247  
 األ لاا بالدر ااا  أ بصاايدل   – تااول  بااد    إبااراهيمةجديااد ناادل الساايدة/ يبياار  28/7/2020

بدستشاااف  الد صاااورة الجاااا ع  بالشااائون الةبياااا لدااادة ياااا  ثاااان ايتبااااراً  ااا  
5/8/2020 . 

1248  
 –إلغاء الترخيص بالعدل  زء    الوقت للسيد/  حداد  حداد اله ادا   الدماد ح  28/7/2020

 عا ن خد ا  دتا  بالدر ا الثالثا بالشئون الةبيا  يودةه إلا  العدال كال الوقات 
 . 25/7/2020ايتباراً    



1249  
ثااان  إدارياااشاائون  ي أخصااا –سااعد يبااد الدعةاا  يلاا  امدااد  أ ياارةنقاال الساايدة/  28/7/2020

بالدر اااا الثانياااا  ااا  كلياااا التربياااا الرياضااايا للعدااال ب ااااد  ال يااال ايتبااااراً  ااا  
20/7/2020 . 

 عااا ن خد ااا ا ب بالدر ااا  –انهاااء خد ااا الساايد/  حساا   تااول  ر ضااان مساا   28/7/2020  1250
 . 1/7/2020الرابعا بكليا اله دسا بالو اة ايتباراً    

1251  
طبياب بشار  ثاان بدستشاف   –ة الةبيب/ ساا ح الشاحات يباد العزياز  حداد يود 28/7/2020

الةلبا بعد انتهاء اي ا ة الدراسيا الدد وما له لاللتحاق ببرنا ج التدريب الباورد 
 . 15/6/2020الدصر  ةخصص الباط ا بالقاهرة ايتباراً    

1252  
أخصااي   –در  االب  حداد الخاصاا باد ن  رةاب للسايدة/   ا  ناا اإل اا ةةجديد  28/7/2020

ماسبات الكتر نيا ثالث بومدة التعليم ايلكتر ن  لريايا الةفل لددة ياا  ايتبااراً 
 . 4/6/2021مت   5/6/2020   

1253  
 رضيا للسيد/  حدد  صةف  يبد  أ ا ة 22/7/2020مت   1/7ايتداد الددة     28/7/2020

 رضيا باا ر  أ ا ةامتسابها  الجا عا  ن بأ  ا   ثالث  أخصاي  –العظيم يل  
 كا ل .

  ا  كهربااء  –قبوب التظلم الدقد     السيد/  حدد  و    حداد الساعيد العازا    29/7/2020  1254
 بف دق الجا عا .

1255  
طبيب بشر   –ةجديد اإل ا ة الخاصا بد ن  رةب للسيد/ امدد  حدد امدد يةيا  29/7/2020

متاا   1/4/2020لداادة يااا  ايتباااراً  اا   رةاألسااثااان بدستشااف  الةلبااا لريايااا 
31/3/2021 . 

1256  
طبياب  –ةجديد اإل ا ة الخاصا بد ن  رةب للسيدة/ نيفاي  امداد  حداد  صاةف   29/7/2020

متاا   25/6/2020بشاار  ثااان بدستشااف  الةلبااا لريايااا الةفاال لداادة يااا ي   اا  
24/6/2022 . 

1257  
 –ةااب للساايدة/ شاايداء  حدااد نجيااب  حدااد سااعد ةجديااد اإل ااا ة الخاصااا بااد ن  ر 29/7/2020

 1/8/2020أخصاي  ةدريض ثان بدستشف  الةلبا للعدل بالسعوديا لددة يا   ا  
 . 31/7/2021مت  

1258  
  ا   –ةجديد اإل ا ة الخاصا بد ن  رةب للسيدة/  ي ب  حدد ما اد السايد مسا   29/7/2020

متا   28/6/2020اراً  ا  ةدريض ثالاث بدستشاف  الةلباا لدادة ثالثاا أشاهر ايتبا
27/9/2020 . 

 جا اة السيد/ ايهال يح  ابو الع ي  كا ل كاةاب شائون ادارياا ثالاث بالدشاتريات  29/7/2020  1259
 . 2020، ي اير  2019 الدخا ن بخصم يو ي     راةبه    شهر  ديسدبر 

كا ال للساايدة/  ا ااا ة  رضايا بااا ر 21/8/2020متا   22/6امتساال الدادة  اا   29/7/2020  1260
 كاةب شئون اداريا ثان بدكتب ايةصاب العسكر  . –ي    حدد مسي  الربعا 

الدتديز  األداء عدل ثالث ما ز  أخصاي  –يبد الباسط  حدد  اد  آيا  ح السيدة/  29/7/2020  1261
 . 29/6/2020  يه شهرياً ايتباراً     100الدقرر بدبلغ 

بوظيفا  عا ن خد ا  –ا العسكريا للسيد/ بسا  إسداييل ما د السيد ضم  دة الخد  29/7/2020  1262
 س ا ال   دة خد ته . 2شهر ،  11بالدستو  السادس بالدراسات العليا  قدرها 

أخصاي   عدل ثالث بكليا التربياا ال ويياا  –  ح السيدة/ ر يدا  اهر امدد  حدد  29/7/2020  1263
 . 29/6/2020  يه     100لغ بديت يدر ما ز األداء الدتديز بدب

1264  
أخصاي  مسبات ثاان بكلياا الساياما  –  ح السيدة/  يب  يبد ال ور  ر س  جل   29/7/2020

  ياااه شاااهرياً ايتبااااراً  ااا   100% ا  7 الف اااادق ماااا ز التدياااز العلدااا  ب سااابا 
29/6/2020 . 

1265  
اي  شائون طاالل ثالاث بشائون أخص –  ح السيدة/  ي اهم يبد الستار السيد  رج  29/7/2020

  ياه شاهرياً ايتبااراً  ا   100% ا  7التعليم  الةالل ما ز التديز العلد  ب سبا 
29/6/2020 . 

 


