
  

  **االنتدابات ** 

              

- ١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  حسين حسين حسين الزمرانى   ٨/١  ٢
فنى منشئات 

  وتجهيزات ثانى 
مديرية الشباب والرياضة بكفر 

  الشيخ 
االدارة العامة 

  للشئون الهندسية 
  عام اول

  محاسب ثانى   عى صالح فتحى محمد مر  ٨/١  ٤
الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

  بيال 
كلية التربية 

  النوعية 
  عام اول

  عام اول  كلية التجارة   كفر الشيخ ديوان عام محافظة   كاتب ثالث   احمد عبد اهللا المنشاوى   ٨/١  ٥

  هانى ماهر احمد محمد   ٨/١  ٦
عامل خدمات معونة 

  خامس 
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  خالشي
االدارة العامة 

  للشئون االدارية 
  عام اول

٨/١  ٧  
زينب احمد عبد الرحمن 

  الهلباوي 
  كاتب ثالث 

مديرية التربية والتعليم بكفر 
  الشيخ

كلية التربية 
  الرياضية 

  عام اول

  عام اول  المدن الجامعية   مركز ومدينة كفر الشيخ   كاتب ثالث   امال حافظ محمد طايع   ٨/١  ٨



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٢ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  لسيد شعبان منال ا  ٨/١  ٩
اخصائى سالمة 

  وصحة مهنية  ثالث 
بكفر مديرية القوى العاملة 

  الشيخ 
  عام اول  كلية التربية 

  عام اول  ادارة االستحقاقات   ديوان عام محافظة كفر الشيخ   كاتب رابع   السيد محمد ابراهيم النجار   ٨/١  ١٠

  محاسب ثالث   عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن   ١٨/١  ١٥
العامة لفحص واعتماد االدارة 

  بكفر الشيخ التقاوى 
  عام ثانى  كلية الهندسة 

  بالغربية مديرية الشئون الصحية   باحث قانونى ثانى   خالد رمضان عطية زغلول   ١٨/١  ١٧
االدارة العامة 

  للشئون القانونية 
  عام ثانى

  حمزة عبد الحميد االبشيهى   ٢١/١  ٢١
اخصائى شئون 

  عاملين ثانى 
ئون الصحية بكفر مديرية الش

  الشيخ
  عام ثانى  ادارة الجامعه 

  ايمان جابر محمد شاهين   ٢١/١  ٢٥
فنى فنون وعمارة 

  ثالث 
  فرع ثقافة كفر الشيخ

كلية التربية 
  النوعية 

  عام اول



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٣ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  كاتب ثالث    جمعة غازيالشحات نصر   ٢١/١  ٢٧
بكفر  والمرافق اإلسكانمديرية 
  الشيخ 

 العامة اإلدارة
   يةاإلدارللشئون 

  عام اول

  الشوادفى عبد المولى مسعود   ٢١/١  ٢٨
باحث فنون تشكيلية  

   ثاني
  فرع ثقافة كفر الشيخ 

كلية التربية 
  النوعية 

  عام اول

  اخصائى شباب ثالث   سوسن امين محمد ابراهيم   ٢١/١  ٢٩
مديرية الشباب والرياضة بكفر 

  الشيخ 
  عام اول  كلية التجارة 

  طيف اشرف رضا عبد الل  ٢/١  ٣٤
عامل خدمات معاونة 

  خامس 
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
االدارة العامة 

  للشئون االدارية 
  عام اول

٢٩/١  ٣٥  
انجى محمود عبد الرحمن 

  بخيت 
مدرس تربية فنية 

  ثالث 
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ
  عام اول  كلية التربية 

  منى فؤاد عبد العزيز جعفر   ٢٩/١  ٣٦
 اول دراسات مدرس

  اجتماعية 
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ
االدارة العامة 
  لشئون التعليم 

  عام اول



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٤ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  بكفر الشيخ مديرية االوقاف   مقيم شعائر ثالث   ايمن السعيد السيد احمد   ٣/٢  ٥١
كلية الطب 
  البيطرى 

  عام ثانى

  ثالثة مكتبية   عصام محمد محمود حسين   ٣/٢   ٥٣
ية والتعليم بكفر مديريه الترب

  الشيخ
  عام أول  إدارة الجامعة

   الزراعية بالمحلة الكبرى اإلدارة  فني زراعي ثالث   ميرفت زغلول عوض   ٢/٢  ٥٣
الطب كلية 

  البيطري
  عام أول

  السيد على احمد عامر   ٧/٢  ٥٥
ثالثة خدمات 

  اجتماعية 
مديرية الشباب والرياضة 

  بالغربية
  عام ثاني   كليه اآلداب

  ثالثة مكتبية   محمد قطب السيد الصباغ   ٧/٢  ٥٦
 بكفر االجتماعيمديرية التضامن 

  الشيخ
  عام أول  كليه اآلداب

  ثالثة فنى تمريض   امانى محمد محمد الجعيفى   ٧/٢  ٥٧
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام ثالث  المجمع الطبى 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٥ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

   جامعة طنطا  ثالثة فنى تمريض   انصاف محمد محمد حسن   ٧/٢  ٥٨
المدينة الجامعية 

  طالبات 
  عام أول

   مكتبية ثانية   الموافيخالد محمد محمد   ٧/٢  ٥٩
 االجتماعيمديرية التضامن 

  بالغربية 
  عام أول  إدارة الجامعة

  ثالثة تمويل ومحاسبة   صفاء طلبة عبد اللطيف   ٩/٢  ٦٥
 ةلمركز ومدينالوحدة المحلية 

  الرياض 
  عام أول  كليه اآلداب

  عام أول  كليه الزراعة  مديريه الزراعة بالغربية  فني زراعي ثالث   إسماعيل السيد حسين كريالب  ٩/٢  ٦٤

   ثالثة مكتبية   هويدا محمد بدير حشيش   ٩/٢  ٦٦
 بكفر واإلدارةالتنظيم مديريه 
  الشيخ 

  عام أول  إدارة الجامعة

  ثانية تنمية ادارية   على محمد على صقر   ١٠/٢  ٦٧
 عياالجتمامديرية التضامن 

  بالغربية 
  عام أول  إدارة الجامعة



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

١٠/٢  ٦٧  
جمال عبد المعطى محمود 

  محمد 
  عام أول  كليه الهندسة  مديرية التربية والتعليم بالغربية   فنى معمل ثالث 

   مكتبية رابعة   انتصار توكل احمد محمد   ١٠/٢  ٦٩
 ةلمركز ومدينالوحدة المحلية 

  كفر الشيخ
  عام أول  إدارة الجامعة

  ثالث عام   كليه التجارة  ديوان عام المحافظة  ثالثة تمويل ومحاسبة   عبد الفتاح محمد مرزوق  ١٢/٢  ٧٠

  عام ثاني   المطعم   مديريه الزراعة بالغربية  مهندس زراعي ثالث    زاهية سالم عبد الحميد جبريل   ١٢/٢  ٧١

  رابع فني زراعي    رجب محمود العسيلي احمد  ١٢/٢  ٧٢
بكفر  البيطريمديرية الطب 

  الشيخ 
  عام أول  كليه الزراعة

  عام ثاني   كليه الزراعة  مديريه الزراعة بالغربية  مهندس زراعي ثالث    حنان بدير عيسى   ١٢/٢  ٧٣



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  عام أول  كليه الزراعة  ديوان عام المحافظة  ثانية مكتبية    يوسف حمادة احمد إبراهيم  ١٢/٢  ٧٤

  تامر ربيع سعد الزينى   ١٥/٢  ٧٩
ت اخصائى معلوما

  ثالث 
  بكفر الشيخمديريه الزراعة 

مركز المعلومات 
  والتطوير 

  عام أول

   مكتبية أولى  سوسن عبد اللطيف يونس   ١٥/٢  ٨٠
كفر  باالجتماعيمديرية التضامن 

  الشيخ
كلية الطب 

   البيطري
  لثعام ثا

   تمريض ثالثفني  عزام  محمدحنان السيد   ١٥/٢  ٨١
مديريه الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
ة التربية كلي

  الرياضية
  عام أول

   بدير مصطفى محمدمنى   ١٨/٢  ٩٢
 سكرتارية كاتب

  ومحفوظات ثالث 
 لمشروعات التنفيذيجهاز لا

   بكفر الشيخ األراضيتحسين 
  عام أول  كليه الهندسة

  ثالثة مكتبية    غازي احمد محمدسمية   ٢٢/٢  ١٠٣
 ةلمركز ومدينالوحدة المحلية 

  كفر الشيخ
التربية كليه 
  نوعية ال

   لث عام ثا



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  هندسة مساعدة ثالثة   ياسر محب اسماعيل   ٢٢/٢  ١٠٤
 ةلمركز ومدينالوحدة المحلية 

  كفر الشيخ
  عام ثالث    إدارة الجامعة

  مكتبية ثانية   خالد محى الدين حسن   ٢٤/٢  ١٠٩
مديرية الطب البيطرى بكفر 

  الشيخ 
كلية الطب 
  البيطرى 

  عام ثالث  

١/٣  ١١٦  
بد المجيد وسيمة محمد ع

  الجزار 
   رابعفنى تمريض

مديرية الشئون الصحية بكفر 
  الشيخ

  عام ثالث    المجمع الطبى 

   ثالثة مكتبية    خضر احمد إسماعيلرضا   ١/٣  ١١٧
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
  عام ثالث    كليه التجارة

   رزق العدولى إبراهيمخالد   ١/٣  ١١٨
اخصائى شئون مالية 

  ثالث 
  عام ثاني   إدارة الجامعة  الغربية ديرية الشئون الصحية بم

   إداريةثانية تنمية    غازى محمدعبد الوهاب حامد   ١/٣  ١١٩
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
التوجيه إدارة 

  المالي 
  عام ثالث  



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  عام أول  معية المدن الجا  جامعة قناة السويس   فني زراعي ثالث    على احمد الحسينيمجدى   ٤/٣  ١٢٦

  أولى مكتبية   خلف اهللا رجب جالل   ٧/٣  ١٣٣
 الشباب والرياضة بكفر مديريه
  الشيخ 

اإلدارة العامة 
للمشتريات 
  والمخازن 

  عام أول

  الغربية مديرية الشئون الصحية ب   مكتبية ثانية   إبراهيم شلبي محمديسرى   ٧/٣  ١٣٥
التربية كليه 

  النوعية 
  عام ثاني 

  ثانية وظائف التعليم    النجدي احمد احمدة أمير  ٧/٣  ١٣٦
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
اإلدارة العامة 
  لشئون التعليم 

  عام أول

  ثالثة هندسة مساعدة    منصور احمدماهر منصور   ٧/٣  ١٣٧
 ةلمركز ومدينالوحدة المحلية 

  بيال 
  عام ثالث    كليه الهندسة

  ثالثة وظائف التعليم   لمشد  سامي عبد الرحيم ااحمد  ٧/٣  ١٣٨
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
  عام ثالث    كليه اآلداب



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  ثانية وظائف التعليم    عمران محمددعاء حمدي   ٧/٣  ١٣٩
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
اإلدارة العامة 
  لشئون التعليم 

  عام أول

   ادارية ثانية تنمية  السيد عبد المولى فواز   ١٢/٣  ١٤٧
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
  عام ثالث    الدراسات العليا 

  اولى وظائف التعليم    جمعة محمدعبد المجيد محمد  ١٢/٣  ١٤٨
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ 
كلية الطب 
  البيطرى 

  عام ثالث  

  ثانية وظائف التعليم   ياسر لطفي البرنس السعيد   ١٢/٣  ١٤٩
ة التربية والتعليم بكفر مديري

  الشيخ 
االدارة العامة 
  لرعاية الشباب 

  عام أول

 عبد المجيد سلطان  محمدرامى   ١٢/٣  ١٥٠
ثالثة خدمات 

  اجتماعية 
 الشباب والرياضة مديريه

  بالدقهلية 
االدارة العامة 
  لرعاية الشباب 

  عام أول

   الباسوسى احمدمها على   ١٢/٣  ١٥١
اخصائى عالقات 

  ن عامة ثا
  مركز بحوث الصحراء بالقاهرة 

االدارة العامة 
  للعالقاتن العامة 

  عام ثاني 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  ابراهيم زكى ابراهيم   ١٢/٣  ١٥٧
مدير ادارة المكتبة 

  المركزية 
  إدارة الجامعة

كلية التربية 
  الرياضية 

  عام أول

  ثاني عام   كليه الزراعة  فرع ثقافة كفر الشيخ   فنى ثان    نعيم محمدامل جابر   ١٤/٣  ١٥٨

  عام ثالث    التربية كليه    كفر الشيخديوان عام محافظة  وظائف مكتبية ثان   سمير السيد محمود الديب   ١٤/٣  ١٥٩

   كفر الشيخديوان عام محافظة  تمويل ومحاسبة ثالث   خالد السعيد محمد رمضان   ١٤/٣  ١٦٠
كلية التربية 
  الرياضية 

  عام ثالث  

  منصور عبد النبى خضر   ١٤/٣  ١٦١
فنى تشجير ومشاتل 

  ثان
 ةلمركز ومدينالوحدة المحلية 

  الرياض 
االدارة العامة 

  للشئون االدارية 
  عام أول

١٧/٣  ١٦٥  
إبراهيم عبد المنعم على 

  المغازى 
وظائف تمويل 
  ومحاسبة ثالث 

مديرية االصالح الزراعى بكفر 
  الشيخ

ادارة التخطيط 
  ومتابعة الخطة 

  عام ثاني 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٢ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  عام ثاني   كليه اآلداب  الغربية مديرية الشئون الصحية ب  فنى تمريض ثالث   ان  السيد ناصف صباح شعب  ١٧/٣  ١٦٦

١٧/٣  ١٦٧  
  خالد

   الشافعي محمد شحاتة 
وظائف الخدمات 
  االجتماعية ثان 

بكفر مديرية التضامن االجتماعى 
  الشيخ

  عام ثاني   كليه التجارة

  محاسب ثالث    شتلة فهميايمن   ١٧/٣  ١٦٨
لشباب والرياضة بكفر  امديريه
  الشيخ 

االدارة العامة 
للموازنة 

  والحسابات 
  عام أول

١٧/٣  ١٦٩  
على على حمودة إبراهيم 

  الزواوى 
  وظائف التعليم ثان 

مديرية التربية والتعليم بكفر 
  الشيخ 

االدارة العامة 
  للدراسات العليا 

  عام أول

  كاتب ثالث    على العكل متوليوليد   ٢١/٣  ١٧٢
الشئون الصحية بكفر مديرية 
  الشيخ

االدارة العامة 
  للشئون الصحية 

  عام أول

  هالة احمد عز الدين جبر   ٢٥  ١٨٠
 أخصائيينكبير 

  خدمات اجتماعية 
  عام ثالث    جامعة االسكندرية   إدارة الجامعة



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٣ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

٣  ٢٥  ١٨١  
عيسى إبراهيم عيسى 
  البلحى 

  وظائف الخدمات االجتماعية ثان
مديرية التضامن 

ى بكفر االجتماع
  الشيخ

  لعام أو

٢٥/٣  ١٨٢  
محي رضوان محمود 

  السروجي 
  عام ثاني   كليه الهندسة  الغربية مديرية الشئون الصحية ب  كاتب ثان 

  الغربيةمديرية الشئون الصحية ب  كاتب ثالث   ارزاق عبد القادر شلبي   ٢٥/٣  ١٨٣
االدارة العامة 

للموازنة 
  والحسابات

  عام ثاني 

  عام ثاني   كليه اآلداب  مديرية الشئون الصحية بالغربية  كاتب ثالث    كاشفاحمد داحمعاطف   ٢٥/٣  ١٨٤

  ثالثة هندسة مساعدة   هشام احمد عبد المعطى   ٢٥/٣  ١٨٥
مركز التدريب الحرفي بكفر 

  الشيخ
  عام ثانى  االدارة الهندسية

  مديرية الشئون الصحية بالغربية   فنى زراعى ثالث   حمادة هاشم سعد   ٣١/٣  ١٩٨
مطعم المدن 

  الجامعية 
  الثعام ث



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٤ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  مهندس زراعى ثالث   اسماعيل محمد مصطفى هالل   ٤/٤  ٢١٦
المنطقة االحصائية الزراعية 

  بكفر الشيخ
مظعم المدن  

  الجامعية 
  عام ثالث

  نافع حمادة على محمد   ٤/٤  ٢١٧
إحصاء ومعلومات 

  ثان
الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

  الرياض 
اإلدارة العامة 

  ز المعلومات لمرك
  عام اول 

٤/٤  ٢١٨  
همت مصطفى عبد العزيز 

  مصطفى 
  كاتب ثان 

الوحدة المحلية لمركز ومدينة 
  كفر الشيخ

االدارة العامة 
  لشئون العاملين 

   اول عام

  كاتب ثان   محمد بسيونى منصور خليفة   ٥/٤  ٢٢٣
بكفر مديرية التربية والتعليم 

  الشيخ
  عام اول   كلية التربية

  عام ثالث  كلية التجارة   ديوان عام محافظة كفر الشيخ   كاتب ثان   عادل السيد حسن البزاوى  ٤/ ٥  ٢٢٤

  فنى احصاء ثالث    سامية قدرى يونس   ٥/٤  ٢٢٥
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام ثالث  المجمع الطبى 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٥ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  فنى تمريض ثالث   احالم عبد الهادى احمد السيد   ٥/٤  ٢٢٦
ية بكفر مديرية الشئون الصح

  الشيخ
  عام ثالث  المجمع الطبى 

٥/٤  ٢٢٧  
عطية عبد ربة عطية ابو 

  عطية 
  مديرية الشئون الصحية بالغربية   كاتب رابع 

االدارة العامة 
للموازنة 

  والحسابات
  عام اول 

  عام اول   كلية الزراعة   مديرية الزراعة بالغربية   فنى زراعى ثانى   جمال عبد التواب سعيد   ٥/٤  ٢٢٨

  كاتب ثان   اسماعيل عيد محمد سعد   ٧/٤  ٢٣٠
بكفر مديرية الشباب والرياضة 

  الشيخ

اإلدارة العامة 
للوحدات ذات 
  الطابع الخاص 

  عام اول 

  فنى زراعى ثانى   احمد على ابراهيم عامر   ٩/٤  ٢٣٣
 الشباب والرياضة بكفر مديريه
  الشيخ 

  عام اول   كلية الزراعة 

   زكى محمد حسن السيد  ٩/٤  ٢٣٤
احصاء ورياضيات 

  ثانى 
  ديوان عام محافظة كفر الشيخ 

االدارة العمة 
  لمركز المعلومات 

  عام اول 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  كاتب رابع   سهير السعيد حسين شعيشع   ١٦/٤  ٢٣٨
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام ثالث  كلية االداب 

  كاتب رابع   محمد سعد عبد الفتاح جودة   ٢٢/٤  ٢٤٩
ز ومدينة الوحدة المحلية لمرك

  الرياض 
  عام ثالث  كلية الزراعة 

  اقتصاد وتجارة ثانى   محمد السيد على الدقرة   ٢٢/٤  ٢٥٠
مديرية التموين والتجارة 

  بالغربية 
  عام ثانى  المدينة طالب 

  هندسة مساعدة ثالث   السيد احمد السيد حسنين   ٢٢/٤  ٢٥١
الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

  كفر الشيخ
  عام ثالث  ادارة السيارات 

  عام ثالث  كلية التربية   مديرية الشئون الصحية بالغربية  كاتب ثالث   عادل مصطفى محمد الشيخ  ٢٢/٤  ٢٥٢

  جمال محمد يوسف حماد   ٢٧/٤  ٢٥٩
وظائف الحركة 

  والنقل ثالث 
مديرية القوى العاملة والهجرة 

  بكفر الشيخ
  عام ثالث  ادارة السيارات 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  عام اول   المدن الجامعية   مديرية الزراعة بالغربية   مهندس زراعى ثالث   ميد عبدة محمد محمود عبد الح  ٢٧/٤  ٢٦٠

  طبيب بشري ثالث   سمر فتحى غازى عبد العاطى   ٣٠/٤  ٢٦٤
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام أول   المجمع الطبي 

  طبيب بشرى ثالث   اميرة محمد عثمان محمد   ٣٠/٤  ٢٦٥
كفر مديرية الشئون الصحية ب

  الشيخ
  عام اول    المجمع الطبي 

  كاتب ثان   امينة رمضان على محبوب   ٣٠/٤  ٢٦٦
 الشباب والرياضة بكفر مديريه
  الشيخ 

  عام اول   كليه اآلداب

  طبيب بشرى ثالث   هبة اهللا شعبان على   ٣٠/٤  ٢٦٧
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام اول   المجمع الطبى 

٥/٥  ٢٨٠  
عم بسيونى وفاء عبد المن

  الصنفاوى 
اخصائى اجتماعى 

  ثانى 
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام اول   كليه الهندسة



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  بكفر الشيخ مديرية االوقاف   تمويل ومحاسبة ثالث   جيهان محمود ابراهيم حسن   ٥/٥  ٢٨١
االدارة العامة 

  للموازنة 
  عام اول 

   اخصائى شباب ثالث  محمد سيد احمد رمضان   ٥/٥  ٢٧٩
 الشباب والرياضة بكفر مديريه
  الشيخ 

  عام اول   كلية الزراعة 

  اخصائى شباب ثانى   اسماعيل شعبان غزى   ٥/٥  ٢٧٨
 الشباب والرياضة بكفر مديريه
  الشيخ 

  عام اول   كلية الزراعة 

  كاتب ثانى   امل مصطفى احمد   ٥/٥  ٢٨٢
مديرية التضامن االجتماعى بكفر 

  الشيخ
   عام اول  كليه الهندسة

  بكفر الشيخمديرية االوقاف   هندسة مساعدة ثالث   ياسر محمد ابو النور ابراهيم   ٥/٥  ٢٨٣
االدارة العامة 
  للمدن الجامعية 

  عام اول 

  عام اول   االدارة الهندسية   ديوان عام محافظة كفر الشيخ   هندسة مساعدة ثالث   حسين محمد غازى   ٥/٥  ٢٨٤



  

  **االنتدابات ** 

              

- ١٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  
٢٩٢  

  كاتب ثالث   دور السيد محمد مامون الغن  ١٢/٥
االدارة العامة لرى غرب كفر 

  الشيخ 
  عام ثالث  كليه الهندسة

   يثانكاتب   فاطمة مختار الوكيل   ١٢/٥  ٢٩٣
 الشباب والرياضة بكفر مديريه
  الشيخ 

اإلدارة العامة 
  للموازنة 

  عام اول 

  اخصائى نشاط اول   أميرة إبراهيم السيد  ١٢/٥  ٢٩٤
ر بكفمديرية التربية والتعليم 

  الشيخ
االدارة العامة 
  للدراسات العليا 

  عام اول 

  وظائف القانون اول   احمد السيد عبد اهللا القمحاوى   ١٢/٥  ٢٩٥
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
  عام ثاني  كليه الهندسة

  وظائف القانون ثانى   منصور محمد محمد محمود   ١٢/٥  ٢٩٦
بكفر  والمرافق اإلسكانمديرية 
  الشيخ

ة العامة االدار
  للشئون القانونية 

  عام ثانى

  مديرية الزراعة بكفر الشيخ   ثانى زراعيفنى   السعيد محمد صبرة   ١٤/٥  ٣٠١
كلية الطب 
  البيطرى 

  عام اول 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٢٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  كاتب ثانى   رمضان محمد حسن البنا   ١٤/٥  ٣٠٢
بكفر مديرية التوين والتجارة 

  الشيخ
  عام اول   كلية التجارة 

  فرع ثقافة كفر الشيخ   مساعدة ثالث ةهندس  د سعيدزينب سعد احم  ١٤/٥  ٣٠٣
 كلية التربية

  النوعية
  عام ثالث

  طارق محمد بدوي   ١٤/٥  ٣٠٤
اخصائى شئون 

  عاملين 
مديرية الشئون الصحية بكفر 

  الشيخ
االدارة العامة 

  لشئون العاملين 
  عام اول 

١٤/٥  ٣٠٥  
حسام الدين عبد الغفار عبد 

  الحميد 
اخصائى شئون 

   ثالث عاملين
  القاهرة مديرية الزراعة ب

االدارة العامة 
  لشئون العاملين 

  عام ثانى

   رابع هندسيفنى   راضى راضى بسيونى اللفاف   ١٩/٥  ٣٠٦
بكفر  الزراعي اإلصالحمديرية 
  الشيخ

  عام ثانى   الهندسية اإلدارة

  عام ثانى  كلية الزراعة   خمديرية الزراعة بكفر الشي   رابع هندسي فني  حسناء حسن عبد الحميد   ١٩/٥  ٣٠٧



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٢١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  عام ثالث  كلية االداب   االدارة المركزية النتاج التقاوى   فنى هندسى رابع   جمال احمد بسيونى مرجان   ١٩/٥  ٣٠٨

  تامر احمد محمد خليل   ١٩/٥  ٣٠٩
وظائف الحركة 
  والنقل خامس 

  مديرية الزراعة بكفر الشيخ
ادارة النقل 
  والحرقة 

  عام ثانى

  اخصائى زراعى ثانى   ود مصطفى زنقور محم  ٢٣/٥  ٣١١
الجهاز التنفيذى لمشروعات 

  تحسين االراضى 
  عام ثانى  كلية الزراعة 

  بالغربية مديرية التربية والتعليم   فنى معمل ثانى   على عبد اهللا بدوى شعبان   ٢٣/٥  ٣١٢
االدارة العامة 
  للمدن الجامعية 

  عام ثانى

  مركز البحوث الزراعية   ثانى كاتب   محمد الشحات خليفة   ٣١/٥  ٣٢٠
اإلدارة العامة 
للمشتريات 
  والمخازن 

  عام اول

  تمويل ومحاسبة ثانى   رشدى محب احمد الشامى   ٣/٦  ٣٣٣
مديرية اإلسكان والمرافق بكفر 

  الشيخ 
  عام اول  كلية التربية 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٢٢ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  فني زراعي ثاني   سعاد احمد عطا عسس   ٨/٦  ٣٣٥
الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

  الشيخ كفر 
اإلدارة العامة 

  للشئون اإلدارية 
  عام اول

  كاتب رابع   مصطفى امين عبد العاطى   ٨/٦  ٣٣٦
الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

  قلين 
كلية التربية 
  الرياضية 

  عام اول

٨/٦  ٣٣٧  
مروة محمد عبد الرحمن 

  مروان 
  لعام او  المجمع الطبى   باسيوطمديرية الشئون الصحية   طبيب بشرى ثالث 

  عام اول  المجمع الطبى   جامعة المنوفية   فنى تمريض ثالث   محمد محمد عباس البسيقى   ٨/٦  ٣٣٨

  عام اول   كلية الهندسة   اإلصالح الزراعي بكفر الشيخ   فنى هندسى ثالث   رمضان مبروك محمد صالح   ٨/٦  ٣٣٩

  عام اول  المجمع الطبى   دمياطلصحية بمديرية الشئون ا  طبيب بشرى ثالث   عمرو عبد النبى عبد الفتاح   ١٤/٦  ٣٤١



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٢٣ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  كاتب ثالث   طارق سعيد عبد السالم االحمر   ١٦/٦  ٣٤٥
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ
االدارة العامة 
  لشئون التعليم

  عام ثانى

  شريف احمد السيد   ٢٠/٦  ٣٥٤
فنى منشئات 

  وتجهيزات رابع 
مديرية الشباب والرياضة بكفر 

  الشيخ 
عامة االدارة ال

  للشئون االدارية 
  عام اول

  بالغربية مديرية الشئون الصحية   فنى اشعة رابع   محمد حسين عبد الفتاح زيدان   ٢٠/٦  ٣٥٥
ادارة الشئون 

  الطبية 
  عام اول

  كاتب ثالث   السيد احمد رجب   ٢٥/٦  ٣٦١
االدارة المركزية لمحطات وسط 

  بكفر الشيخ الدلتا 
كلية التربية 
  الرياضية 

  هر ستة اش

  محامى ثانى   مصطفى السيد العشرى   ١٥/٦  ٣٦٢
 االدارة العامة لقصور الثقافة 

  اقليم غرب ووسط الدلتا 
االدارة العامة 

  للشئون القانونية 
  عام اول

  فنى تشجير ثانى   عايدة عبد اللطيف السعيد   ٢٥/٦  ٣٦٣
الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

  كفر الشيخ 
  عام اول  كلية الزراعة 



  

  **االنتدابات ** 

              

- ٢٤ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب منها  وظيفـةالــ  ــماالســــ
 المنتدب الجهة

  إليها
مدة 

  االنتداب

  كاتب ثانى   رزق متولى رزق   ٢٥/٦  ٣٦٤
مديرية اإلصالح الزراعي  

  بالغربية 
  عام ثانى  كلية التجارة 

٢٨/٦  ٣٦٦  
صبرى مصطفى على 

  الحضرى 
  كاتب ثانى 

الوحدة المحلية لمركز ومدينة 
  قطور 

كلية الطب 
  البيطرى 

  عام ثانى



  **األجـــازات**
  

              

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

          

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  عماد الدين محمد ابراهيم   ١٤/١  ١٣
اخصائى 

شئون ادارية 
  ثان 

  تحسين دخل   ٣٠/٩  ١/١٠  كلية الزراعة 

وليد متولى عبد الفتاح عبد   ١٨/١  ١٦
  الرازق 

مهندس 
  حاسبات ثان 

  العمل بدولة السعودية   ٢/١/٢٠١٠  ٣/١٢٠٠٩  كلية الهندسة 

فاطمة ابو سريع رجب   ١٩/١  ٢٠
  عمر 

اخصائى 
  اشراف ثان 

  عودة من اجازة رعاية طفل     ١٧/١/٢٠٠٩  المدينة الجامعية 

  احمد فتحى احمد ابو عامر   ١٩/١  ٢٢
مهندس 

  كهربائى ثالث 
  العمل بدولة السعودية   ١٢/٢/٢٠١٠  ١٣/٢/٢٠٠٩  ادارة الجامعة 



  **األجـــازات**
  

              

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  فاطمة مرسى محمد   ١٩/١  ٢٣
اخصائى 

  مكتبات اول 
  رعاية والدتها المريضة   ١٦/١/٢٠١٠  ١٧/١/٢٠٠٩  ة الجامعة ادار

  محمد محمد فوزى محمد   ٢٧/١  ٣١
فنى شئون 
  هندسية اول 

  للعمل بدولة االمارات   ١٥١/٢٠٠٩  ١٦/١/٢٠٠٨  كلية الزراعة 

  احمد محمد صبح   ٣/٢  ٥٤
كبير اخصائى 
  شئون تعليم 

 كلية التربية 
  النوعية 

  بدون اجر اجازة   ٢٥/٩/٢٠٠٨  ٢٢/٩/٢٠٠٨

رضا مصطفى عبد العزيز   ١٤/٢  ٧٦
  ابو غربية 

كاتب 
سكرتارية 

  ثالث 
  اجازة بدون اجر   ٢٨/١/٢٠٠٩  ١/١/٢٠٠٩  ادارة الجامعة 



  **األجـــازات**
  

              

- ١٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  سامية صبحى الفقى   ١٤/٢  ٧٧
اخصائى 

رعاية شباب 
  اول 

  رعاية اسرة   ١٤/٢/٢٠١٠  ١٥/٢/٢٠٠٩  المدينة الجامعية 

  ايهاب احمد ابراهيم الغبور   ١٤/٢  ٨٢
اخصائى 

  مكتبات اول 
 كلية التربية 

  النوعية 
  العمل بدولة الكويت   ٢٨/٢/٢٠١٠  ١/٣/٢٠٠٩

  صبرية عبد الفتاح البحيرى   ٢٤/٢  ١١٠
سفرجى اول 

بالدرجة 
  الثالثة 

  مرافقة زوجها   ١٥/٢/٢٠١٠  ١٦/٢/٢٠٠٩  المدينة الجامعية 

  عالء احمد عمران ابو عياد   ٢/٣  ١٢٠
معيد بكلية 
  التجارة 

  عودة من اجازة    ١/٣/٢٠٠٩   التجارة كلية



  **األجـــازات**
  

              

- ١٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  ممدوح عبد العليم مصطفى   ٧/٣  ١٣٤
كاتب 

سكرتاريا 
  رابع 

  العمل بدولة الكويت   ٤/١١/٢٠٠٩  ٥/١١/٢٠٠٨  كلية الزراعة 

١٥٣  
١٢/٣/

٢٠٠٩  
  احمد عثمان غازى 

سائق اول 
بالدرجة 
  الثالثة 

  العمل بدولة قطر     ٤/٣/٢٠٠٩  ادارة الجامعة 

   السعيد احمد حسن حمادة  ٢٩/٣  ١٩٦
اخصائى 

  رياضى ثالث 
  رعاية اسرة   ٢/٣/٢٠١٠  ٣/٣/٢٠٠٩  كلية التربية 

وليد محمد ابراهيم   ٢٩/٤  ٢٦٢
  السماحى 

فنى اجهزة 
  طبية ثالث 

   ةالعمل بدولة السعودي  ٢٧/٤/٢٠١٠  ٢٨/٤/٢٠٠٩  المجمع الطبى 



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

محمد صالح إبراهيم أبو   ٣٠/٤  ٢٦٩
  الفتوح 

أخصائي 
  تغذية ثالث 

عم المدن مط
  الجامعية 

٢٩/٤/٢٠٠٩    
عودة من أجازة رعاية والدة 

  المريض  

ايناس عبد الرحمن    ٢٣/٥  ٣١٤
  مصطفى ليمونة 

 أخصائي
  إسكان ثالث 

/١١/١١   الجامعية المدينة
٢٠٠٨  

  اجازة وضع   ١٣/٦/٢٠٠٩

إسماعيل أبو اليزيد   ٨/٦  ٣٤٠
  إسماعيل 

 أخصائي
  ثالثرياضى 

  عاية طفل ر    ١/٦/٢٠٠٩  كلية التجارة 

  امير السيد ابو الخير   ٢٢/٦  ٣٥٦
 أخصائي

شئون مالية 
  اول 

كلية الطب 
  البيطرى 

٢/٦/٢٠١٠  ٣/٦/٢٠٠٩  
بدولة مرافقة زوجها 

   ةالسعودي



  **األجـــازات**
  

              

- ٢١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

                

                



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٢ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  وسام مصطفى غانم  ٣٠/٣  ٩٣
أخصائي 
  فنون ثالث

  
  

األحد واالثنين والثالثاء من كل 
  أسبوع

 الترخيص بأجازة جزء -١
لوقت ثالثة أيام في من ا

األسبوع مقابل نسبة من 
من المرتب % ٧٥األجر 

  األساسي 
 تؤدى المذكورة -٢

االشتراكات المستحقة عليها 
 لسنة ٧٩طبقا للقانون رقم 

 على أساس األجر الكامل ٧٨
وتخصم حصة الموظف من 

  نصيب األجر المستحق عليها 
  

  خليفة السعيد محمد شعوط  ١/٤  ١٠٠
أخصائي 
ب شئون طال
  ثالث

  ١/٤/٢٠٠٩  ٢/٤/٢٠٠٨  كليه الزراعة

  
أجازة خاصة بدون مرتب 
عام أول للعمل بالمملكة 

  العربية السعودية



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٣ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  إيهاب احمد الغبور  ١/٤  ١٠١
أخصائي 

   ثانمكتبات
  ٢٨/٢/٢٠٠٩  ١/٣/٢٠٠٨  التربية النوعية

  

  أول للعمل الكويت أجازه عام

  وسام مصطفى غانم  ٨/٤  ١٠٦
أخصائي 

  فنون ثالث
  

  

ربعاء والخميس من كل األ

  أسبوع

  

 ٩٣ تصويب القرار رقم -١
 بشان ٣٠/٣/٢٠٠٨في 

الترخيص أجازة جزء من 
الوقت يومين أسبوعيا بدال 

من ثالثة أيام مقابل نسبة من 
من المرتب %٧٥األجر 

  األساس
تؤدى المذكورة -٢

المستحقة عليها االشتراكات 
 لسنة ٧٩طبقا للقانون رقم 

كامل  على أساس األجر ال٧٨
وتخصم حصة  الموظف من 
  نصيب األجر المستحق عليها

  

 ا���زات



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٤ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

اشرف محمد عبد الحميد   ٧/٥  ١٣٣
  القصاص

أخصائي 
  تغذيه ثالث

مطعم المدن 
  الجامعية

٢٣/٥/٢٠١٠  ٢٤/٥/٢٠٠٨  

تجديد أجازة لمده عامين 
ثالث ورابع للعمل بدوله 
  اإلمارات العربية المتحدة

  

  سالم السيد محمد مظال  ٧/٥  ١٣٥
ل سائق أو

بالدرجة 
  الثالثة

  ٣٠/٤/٢٠٠٨قطع أجازة   إدارة الجامعة

  
   عودته من األجازة الخاصة -
  يصرف مرتبه اعتبارا من-

    للعمل عودتهتاريخ
  

عبد الحميد إبراهيم   ٤/٦  ١٦٥
  الجنبيهي

 أخصائي
 كتباتم

  ووثائق ثالث
  ١٥/٧/٢٠٠٩  ١٦/٧/٢٠٠٨  كليه الزراعة

تجديد أجازة لمده عام خامس 
   بدولة الكويت عشر للعمل

  احمد عثمان غازي أباظة   ٣٠/٦  ٢٠٩
سائق أول 
بالدرجة 

  ٣١/١٢/٠٠٩  ١/٧/٢٠٠٨  إدارة الجامعة
أجازة خاصة بدون مرتب 

  لمده 

  إيمان إبراهيم عبد الحليم  ١/٧  ٢١٨
أخصائي 

  صيدلي ثالث
بمجمع الخدمات 

  الطالبية
١/٧/٢٠٠٨  

٣٠/٦/
٢٠٠٩  

زة خاصة بدون مرتب أجا
لمده عام لتحسين الدخل 

  بالداخل 



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٥ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  أمير السيد أبو الخير   ٨/٧  ٢٣٣
أخصائي 

شئون ماليه 
  أول

كليه الطب 
  البيطري 

٢/٦/٢٠٠٩  ٣/٦/٢٠٠٨  
تجديد أجازة لمده عام سابع 

لمرافقه زوجته المتعاقدة 
  بدولة السعودية

  يسري محمد السيد نجم  ١٤/٧  ٢٣٧
أخصائي 
مكتبات 
  ووثائق

لية الطب ك
  البيطري

٣١/٨/٢٠٠٩  ١/٩/٢٠٠٨  
تجديد لمده عام خامس عشر 

  للعمل بدولة السعودية

عطية احمد إبراهيم   ١٤/٧  ٢٣٨
  مصطفي

مهندس 
  حاسبات ثالث

كليه الطب 
  البيطري

٣١/٨/٢٠٠٩  ١/٩/٢٠٠٨  
 تجديد لمده عام خامس 

  للعمل بدوله السعودية

إسماعيل أبو اليزيد   ١٦/٧  ٢٤١
  إسماعيل حسن 

صائي أخ
  رياضي ثالث

  ٩/٧/٢٠٠٨قطع أجازة في   كليه التجارة
 عودته من االجازه الخاصة -

 بدون مرتب لرعاية والدته

٢٤/٧  ٢٥٠  
  

اشرف عاطف محمد 
  الحفناوي 

أخصائي 
مكتبات 

  ووثائق ثان
  ٣١/٨/٢٠٠٩  ١/٩/٢٠٠٨  اداره الجامعة

لث عشر تجديد لمده عام ثا
  للعمل بدوله قطر 

  ٣٠/٨/٢٠٠٩  ٣١/٨/٢٠٠٨  كليه الهندسة  مهندس ثالث  ياسر صديق عبد المقصود  ٢٧/٧  ٢٥٣
تجديد لمده عام خامس للعمل 

  بدولة الكويت

ا���زات



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

إسماعيل احمد إبراهيم   ٢٧/٧  ٢٥٤
  حسن

حرفي ممتاز 
بالدرجة 
  الثانية

  كليه الزراعة
عودته من األجازة في 

١/٧/٢٠٠٨  

جازة الخاصة  عودته من األ-
بدون مرتب للعمل بدوله 

  الكويت

سامية عبد اهللا حسين   ٢٩/٧  ٢٥٦
  قنديل

أخصائي 
رعاية شباب 

  أول

المدينة الجامعية 
  طالبات

١٣/٧/٢٠٠٩  ١٤/٧/٢٠٠٨  

 تجديد عام سادس وأخير -
  لرعاية طفلها

 تقوم جهة عملها بسداد -
ين والمعاشات حصة التام

المقررة عليها خالل فتره 
  االجازه 

  ١٢/٨/٢٠١٠  ١٣/٨/٢٠٠٨  إدارة الجامعة  مهندس ثالث  هيام صالح متولي عدوي   ٢٩/٧  ٢٥٧

 تجديد لمده عامين لرعاية -
طفلها للعام الثالث  والرابع 

  للمرة الثانية
 تقوم جهة عملها بسداد -

حصة التامين والمعاشات 
تره المقررة عليها خالل ف

  االجازه 

 ا���زات



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  إيهاب احمد جاب اهللا  ٥/٨  ٢٦٨
أخصائي 
مكتبات 

  ووثائق ثالث
  ٣١/٨/٢٠٠٩  ١/٩/٢٠٠٨  كلية اآلداب

تجديد لمده عام عاشر للعمل 
  بدوله السعودية

  سلوى السيد بركات نجم  ٥/٨  ٢٦٩
مهندس 
  زراعي أول

المدينة الجامعية 
  طالبات 

٣٠/٦/٢٠١٠  ١/٧/٢٠٠٨  

تجديد لمده عامين بدون 
 لرعاية والدها المريض مرتب

المسن عام ثان عشر وثالث 
  عشر 

  سعد نصر علي شعبان   ١٤/٨  ٢٧١
أخصائي 
مكتبات 

  ووثائق ثالث

تجديد أجازة لمده عام حادي   ٩/٩/٢٠٠٨  ١٠/٩/٢٠٠٨  بكلية تربيه
  عشر للعمل بدولة البحرين 

  أماني محمد محمد الكردي   ١٤/٨  ٢٧٢
أخصائي 
مكتبات 
  ووثائق

  ٣١/٧/٢٠١٠  ١/٨/٢٠٠٨  كلية التجارة
لمده عامين لمرافقه زوجها 

المتعاقد للعمل بدوله 
  السعودية عام ثالث ورابع

  لهيتي االسيد إبراهيم  علي  ٢١/٨  ٢٧٥
أخصائي 
نشاط 

  اجتماعي ثان

لمده عام ثان لرعاية والده   ١/١٢/٢٠٠٩  ٢/١٢/٢٠٠٨  كليه التربية
  المسن 



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  احمد عبد الوهاب سالم  ٢١/٨  ٢٧٦
أخصائي 

سات عليا درا
  وبحوث ثان

  ٨/٧/٢٠٠٩  ٩/٧/٢٠٠٨  كليه الهندسة 
تجديد أجازة لمده عام سابع 

  للعمل بدولة الكويت 

  براهيم إزينب جمال حسن   ٣/٩  ٢٩٢
كاتب اله 

  كاتبه
  ٢٣/١٠/٢٠٠٩  ٢٤/١٠/٢٠٠٨  التربية النوعية

عام خامس لرعاية لأجازة 
  والدتها 

  سالم السيد محمد مظال  ٢٥/٩  ٣١٢
حرفي ممتاز 

بالدرجة 
  الثانية

  ٢١/١٠/٢٠٠٨  ٧/١٠/٢٠٠٨  إدارة الجامعة
أجازة اعتيادية إلنهاء 
  متعلقاته بدولة الكويت 

  سوسن احمد النواصرة   ١٢/١٠  ٣٢٨
أخصائي 

شئون إداريه 
  أول

  ٧/١٠/٢٠٠٩  ٨/١٠/٢٠٠٨  كليه التجارة
أجازة خاصة بدون مرتب 
عام أول لرعاية والدتها 

  المسنه 

   غازي اباظهاحمد عثمان  ١٢/١٠  ٣٢٩
سائق أول 

  ثالثةدرجة 
  إدارة الجامعة

٢٠٠٨/ ١/٧  
  

٢١/٧/٢٠٠٨  
  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٢٠/٧/٢٠٠٩  

قطع األجازة اعتبارا من  -
٢١/٧/٢٠٠٨  
 منح أجازة خاصة بدون -

مرتب لمده عام أول للعمل 
  ربدوله قط



  **األجـــازات**
  

              

- ٢٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  احمد حياة الدين عبد الكريم   ٢٠/١٠  ٣٤٥
أخصائي 
  شئون ماليه

  ٣١/٨/٢٠٠٩  ١/٩/٢٠٠٨  كليه التربية
تجديد لمده عام ثالث عشر 

 زوجته التي تعمل لمرافقة
   بدولة الكويت

وفاء السيد عبد العزيز   ٢٣/١٠  ٣٤٦
  حسن 

أخصائي 
دراسات عليا 
  وبحوث ثان

كليه الطب 
  البيطري

    

 عودتها من األجازة -
الخاصة بدون مرتب لرعاية 

طفلها اعتبارا من 
٨/١٠/٢٠٠٨  
  يصرف راتبها من تاريخ-

  تسلمها العمل 

إسماعيل أبو اليزيد   ٢٣/١٠  ٣٤٧
  إسماعيل حسن 

أخصائي 
  رياضي ثالث

أجازة خاصة بدون مرتب   ٢١/١٠/٢٠٠٩  ٢٢/١٠/٢٠٠٨  كلية التجارة
  لرعاية والدته المسنه

  وفاء سيد عبد العزيز حسن  ٩/١١  ٣٧٢
أخصائي 

دراسات عليا 
  وبحوث ثاني

كليه الطب 
  البيطري

١/١١/٢٠٠٩  ٢/١١/٢٠٠٨  
جازه خاصة بدون مرتب أ

لمده عام أول لرعاية والدها 
  المريض

  نهاد السيد عطية دويدار/د  ١٨/١١  ٤٠٤
أخصائي 

شئون تعليم 
  أول

كليه التربية 
  النوعية

٦/١١/
٢٠٠٨  

٥/١١/
٢٠٠٩  

تجديد لمده عام سابع للعمل 
  بدوله السعودية

 اتا���ز



  **األجـــازات**
  

              

- ٣٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـاريخ 
  القرار

  ةــالجه  ةــالوظيف  مـــاالس
  إلى  من

  سبب األجازة

  وسام مصطفى غانم  ٤/١٢  ٤٤٨
أخصائي 
  فنون ثاني

كليه التربية 
  ةالنوعي

األحد واالثنين والثالثاء من 
  كل أسبوع

الترخيص بأجازة جزئ من 
الوقت مقابل نسبه من األجر 

٦٥ %  

  نجالء فتحي عبيد العشري   ١٦/١٢  ٤٥٩

مهندس 
كهرباء ثالث 

تخصص 
  حاسب إلي

  ٢٦/٥/٢٠١٢  ٤/١٢/٢٠٠٨  إدارة الجامعة

أجازة خاصة بدون مرتب 
لمده أربع سنوات البعثة 

د إلي لمرافقة زوجها الموف
الواليات المتحدة األمريكية 

  في بعثه حكوميه

إسماعيل السيد هنداوي   ٢٣/١٢  ٤٧٧
  البقري

معاون خدمه 
بالدرجة 
  السادسة

  ٣٠/١١/٢٠٠٩  ١/١٢/٢٠٠٨  كلية الزراعة
تجديد لمدة عام ثاني 

وعشرين للعمل بدولة 
  السعودية

  مصطفي السيد الموافي  ٣٠/١٢  ٤٨٦
أخصائي 
  إسكان ثالث

امعية المدينة الج
  طالب

١٠/١٢/٢٠٠٩  ١١/١٢/٢٠٠٨  
تجديد لمده عام ثان للعمل 

  بدولة السعودية

محمد صالح إبراهيم أبو   ٣٠/١٢  ٤٨٧
  الفتوح

أخصائي 
  تغذية ثالث

مطعم المدن 
  الجامعية

١٤/١٢/٢٠٠٩  ١٥/١٢/٢٠٠٨  
تجديد لمده عام رابع لرعاية 

  والده المريض 

  



  **جـزاءاتال**
  

              

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  اررـــموضوع الق  ةــــــالوظيف  مـــــــــاالس

١٢/٢  ٧  

  السيد أبو زيد الجمال •
  
  تيسير محمد الدسوقي بدر  •

قائم بعمل مدير عام شئون  •
 األفراد 

كبير أخصائيين بإدارة  •
  الجامعة

  مجازاته بعقوبة اإلنذار •
  
 يخصم يوم من راتبها •

وذلك لما هو ثابت في حقهما من أوراق 
  التحقيق

١٢/٢  ٨  

 صبحي علي خميس •
  
  

  خالد راشد أحمد القصبي •

أخصائي شئون مالية ثان  •
بإدارة الجامعة والقائم بعمل 
  مدير إدارة الموازنة الجامعة

أخصائي شئون مالية ثان  •
  بإدارة الجامعة

يخصم يوم من راتبه لما هو  •
ثابت في حقه في أوراق 

  التحقيق
  
استرداد ما تم صرفه بدون وجه  •

حق من مكافأة االمتحانات 
ف مكافأة واستحقاقه صر

االمتحانات اعتبارا من 
 بعد مرور ستة ١/١/٢٠٠٨

  أشهر من نقله لموازنة الجامعة 



  **جـزاءاتال**
  

              

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  اررـــموضوع الق  ةــــــالوظيف  مـــــــــاالس

١٣/٤  ١١٠  

  نور الهدي حسن حمودة  -١
 أميمه فهمي إبراهيم  -٢
 راوية الشامي إبراهيم  -٣
 مديحه محمد إبراهيم  -٤
 عزيزة السيد حسن عباد  -٥
 فاطمة محمد محمود  -٦
  أم هاشم السيد السقا -٧
 مد خفاجيياسمين حسن مح-٨
  فريدة محمود محمد رمضان-٩

  عامالت بالمدينة الجامعية
      )طالبات(

 يخصم ثالثة أيام من راتبهن لما -١
هو ثابت في حقهن من أوراق 

التحقيق مع تشديد  العقوبة في حالة 
  العودة مستقبال 

  تنقل السيدات العامالت -٢
الموضح أسمائهن من المدينة 

اإلدارة الجامعية طالبات للعمل ب
  العامة 

  
  

٨/٥  ١٣٩  

  
  محسن محمد سعد أبو حالوة 

  
كاتب شئون مالية أول كلية 

  التربية النوعية

 أيام من راتبه لما هو ١٠يخصم 
ثابت في حقه من إرسال عدة 

مكاتبات وبرقيات ثبت عدم صحتها 
  وتجاوزه حق الشكوى

  

١٩/٨  ٢٧٣  

  
  أحمد محمد على محمود البطريق 

  
جة الثالثة بالمدينة نجار أول بالدر

  الجامعية طالبات 

خصم يومين من راتبه لما هو ثابت  -
  في حقه في من مذكرة التحقيق

 ١٤/٥/٢٠٠٨احتساب الفترة من  -
   بدون أجر  ١٨/٥/٢٠٠٨وحتى 



  **جـزاءاتال**
  

              

- ١٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  اررـــموضوع الق  ةــــــالوظيف  مـــــــــاالس

٢٦/٨  ٢٨٣  
  

  إبراهيم محمد عباس

  
مطعم ) بالدرجة الثالثة( سفرجى أول

  المدن الجامعية

  أيام من راتبه لما هو١٠ خصم -١
  ثابت في حقه من نتيجة التحقيق 

  قيد الواقعة مخالفه إدارية -٢
 ٧٦ومالية طبقا لنصوص المواد 

 من قانون ٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧،
  العمل للعاملين المدنين بالدولة

 إخطار الجهاز المركزي -٣
  للمحاسبات بكفر الشيخ بالنتيجة 

٢٦/٨  ٢٨٤  
  

  جمعة أبو المعاطى أحمد 

  
التربية عامل معامل أول بكلية 

  بكفر الشيخ

 قيد الواقعة مخالفه إدارية طبقا -١
 ٧٨ ،٤ ،٣ ،١ ،٧٦لنصوص المواد 
 ٧٨ لسنه ٤٧من القانون رقم 

الخاص بنظام العاملين المدنيين 
  بالدولة وتعديالته 

  مجازاة السيد المذكور بخصم -٢
يومين من راتبه لما هو ثابت في 

حقه من تركه العمل يوم 
   بدون إذن٣/٨/٢٠٠٨
  



  **جـزاءاتال**
  

              

- ١٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  اررـــموضوع الق  ةــــــالوظيف  مـــــــــاالس

٢٢/٩  ٢٩٩  

  عطيات محمد سالم -١

  وجيهة عبد الحميد أباظة  -٢

 كامل احمد غنيم  -٣
 حنان بسيونى الغريب -٤

 عوض منصور علي سالم  -٥

 

 جمال عبد الفتاح الكافوري -٦

  

  فرج منصور السطوحي -٧

  كاتب أول بكلية التربية  -

   كاتب أله كاتبة بكلية التربية -

   أخصائي شئون طالب أول كلية التربية -

  ون إدارية أول بإدارة الجامعة  كاتب شئ-

 أخصائي شئون تعليم أول بإدارة -

  الجامعة 

   كاتب شئون عاملين ثان -

 أخصائي شئون  طالب أول بإدارة -

  الجامعة باإلدارة العامة  لشئون التعليم

  خصم يومين من راتبها  •
  خصم يومين من راتبها •
  خصم يوم من راتبه  •
 خصم يوم من راتبها •
  
 والتوجيه السليم ضرورة المتابعة •

 ألعمال مرؤسية
حفظ التحقيق النتهاء المخالفة  •

اإلدارية والتأديبية في حقه في 
  األعمال المسندة إليه 

حفظ التحقيق النتهاء المخالفة  •
اإلدارية والتأديبية في حقه في 

 األعمال المسندة إليه
  



  **جـزاءاتال**
  

              

- ٢٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  اررـــموضوع الق  ةــــــالوظيف  مـــــــــاالس

  احمد محمد صبح   ٩/١١  ٣٦٩
كبير أخصائيين شئون تعليم 

  ة بإدارة الجامع

التنبيه عليه بعدم تكرار القيام بأجازة 
نائب /د.دون التأكد من موافقة أ

رئيس الجامعة للدراسات العليا 
والبحوث مع تشديد الجزاء في حالة 

التكرار واحتساب أيام الغياب من 
 ٢٥/٩/٢٠٠٨ حتى ٢٢/٩/٢٠٠٨

  بدون أجر 
  

٩/١١  ٣٧٠  

  محمد عبد السالم السبعاوى -١
  

 مختار محمد علي بدوي   -٢
  
 فايزة احمد محمد أغا  -٣

  
  أيمان جابر محمد شاهين  -٤

 أخصائي تطبيق ونظم ولوائح ثان -
  بكلية التربية النوعية 

 أخصائي تغذية أول بكلية التربية -
  النوعية

 أخصائي شئون إدارية أول بكلية -
  التربية النوعية 

 فني ثالث بقصر الثقافة بكفر الشيخ -
عة بالدرجة الثالثة والمنتدبة بالجام

  كلية التربية النوعية مدة عام

اإلنذار لما هو ثابت في حقهم في 
  أوراق التحقيق



  **جـزاءاتال**
  

              

- ٢١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  اررـــموضوع الق  ةــــــالوظيف  مـــــــــاالس

٩/١١  ٣٧١  

 عطيات محمد سالم -١

  

  وجيهة عبد الحميد أباظة  -٢

  كامل احمد غنيم -٣    

  

  

 كاتب سكرتارية ومحفوظات أول -

  بكلية التربية 

   كاتب أله كاتبة بكلية التربية -

ة  أخصائي شئون طالب أول بكلي-

  التربية 

  

 خصم خمسة أيام من راتبها لما هو -
ثابت في حقها من خروجها على مقتضى 

  الواجب الوظيفي
 خصم خمسة أيام من راتبها لما هو -

ثابت في حقها من خروجها على مقتضى 
  الواجب الوظيفي

 خصم يومين من راتبه لما هو ثابت -
في حقه من خروجه على مقتضى 

  الواجب الوظيفي

٢٧/١٢  ٤١٨  

  
  عزت وهبة مغازى 

  
  فني شئون هندسية كهرباء 

  
يخصم يومان من راتبه عن شهر 

  ٢٠٠٨ديسمبر 
  



  **�اءـــــإ���ء ا��**
  

              

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  موضوع القرار  ةــالوظيف  االســــــم

  محمد رفاعي غنيم   ٦/٢  ٣
أخصائي شئون ماليه أول 

  باإلدارة العامة للجامعة 
اتبه تخفيض الجزاء الموقع عليه بخصم يوم من ر

  إلي عقوبة اإلنذار 

  تيسير محمد الدسوقي بدر  ٤/٣  ٥٦
كبير أخصائيين عالقات عامه 

  بإدارة الجامعة 
 والقاضي ١٢/٢/٢٠٠٨ في ٧  سحب القرار رقم 

  بخصم يوم من راتبها وما ترتب عليه من أثار 

  صبحي علي خميس  ٩/٣  ٦١
أخصائي شئون ماليه ثاني 

  بإدارة الجامعة

 ١٢/٢/٢٠٠٨في  ٨سحب القرار رقم 
والقاضي بخصم يوم من راتبه وما ترتب علي 

  ذلك من أثار

  السيد أبو زيد الجمال  ٣٠/٣  ٩٤
مدير عام شئون األفراد بادراه 

  الجامعة

 ٧رفع الجزاء الموقع عليه بموجب القرار رقم 
 بمجازاته بعقوبة اإلنذار ١٢/٢/٢٠٠٨في 

  واعتباره كان لم يكن 

  الهادي مصطفي عنتر عبد   ٢٢/٤  ١١٨
كبير أخصائيين شئون التعليم 

  بكلية التجارة 

 فى ٧٣محو الجزاء الموقع عليه بالقرار رقم 
 والقاضي بخصم يوم من راتبه ٢١/١٢/٢٠٠٦

  واعتباره كان لم يكن

  محسن محمد سعد أبو حالوة   ٢٥/٦  ٢٠٢
كاتب شئون ماليه أول بكلية 

  التربية النوعية 

 ٨/٥/٢٠٠٨ في ١٣٩إلغاء قرار الجزاء رقم 
 أيام  من راتبه وما ترتب ١٠والقاضي بخصم 
  علي ذلك من أثار



  **�اءـــــإ���ء ا��**
  

              

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  موضوع القرار  ةــالوظيف  االســــــم

  احمد بسيوني عبد العظيم  ٢٦/٦  ٢٠٣
باحث شئون عاملين ثاني 

  بإدارة قلين التعليمية 

 ٣٠/١٠/٢٠٠٧ في ٨٨سحب القرار رقم 
 أيام من راتبه وما ترتب ٣والقاضي بخصم 

  عليه من أثار
  

٢٦/٦  ٢٠٤  

نور الهدي حسن  -١
  حمود 

  فهمي إبراهيم هأميم -٢
رواية الشاملي  -٣

 إبراهيم 

عامالت بالمدينة الجامعية 
  طالبات 

 ١٣/٤/٢٠٠٨ في ١١٠ رقم ءتعديل قرار الجزا
اتب إلي والقاضي بخصم ثالثة أيام من الر
  االكتفاء بعقوبة اإلنذار لكل منهن 

٢١/٧  ٢٤٥  
  

  رمضان طه أغا 

  
معاون خدمه ممتاز بكلية 

  الزراعة 

محو الجزاء الموقع عليه بخصم يومين من 
 ٧/١١/٢٠٠٧ في رراتبه بموجب القرار الصاد

واعتباره كأن لم يكن مع رفع كافة أوراق 
  الجزاء وكل إشارة إليه من ملف خدمته

٢١/٩            ٢٩٨  
   صالح محمد سعد قاسم– ١
  
   

أخصائي شئون عاملين أول 
  تنميه إداريه بكلية التربية 

  

  محو الجزاء الموقع عليه واعتباره كأن لم يكن
  )إنذار (١٣/١٢/١٩٨٣أمر عقاب بتاريخ 
  ) إنذار (٦/١/١٩٨٥أمر عقاب بتاريخ 
  )إنذار (١٩/١٠/١٩٨٦أمر عقاب بتاريخ 
  )خصم يوم (١٥/٨/١٩٨٧أمر عقاب بتاريخ 



  **�اءـــــإ���ء ا��**
  

              

- ١٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  موضوع القرار  ةــالوظيف  االســــــم

 المرسي عبد الفتاح -٢
  المرسي

أخصائي شئون هيئة تدريس 
  أول تنميه إداريه بكلية اآلداب

  محو الجزاء الموقع عليه واعتباره كأن لم يكن
  ) خصم يومين (١٠/٦/١٩٩١ في ٤٢٨القرار رقم 

 أيام ٣بخصم  (٢٨/٨/١٩٩٧ في ٣والقرار رقم 
  ) من راتبه

  ) خصم يومين (٤/٧/٢٠٠٠ في ٦٤والقرار رقم 
  )خصم يوم (٦/٨/٢٠٠٢ في ٧٦٠قرار رقم 

  فرج منصور السطوحي 
أخصائي شئون طالب أول 

اإلدارة العامة لشئون التعليم 
  بالجامعة 

  محو الجزاء الموقع عليه واعتباره كأن لم يكن
  ) خصم يومين (٢٤/٤/٢٠٠٢ في ١١القرار رقم 

  )خصم يوم (٥/٦/١٩٩١ في ٣٠١القرار 
خصم ثالثة  (٣٠/١١/١٩٩٧ في١٢٦رار رقم الق
  )أيام

  

  السعيد محمد أبو شعيشع
كبير أخصائيين بوظائف 

الخدمات االجتماعية بكلية 
  التربية

  محو الجزاء الموقع واعتباره كأن لم يكن
 ) خصم يوم   (١٢/٦/١٩٨٦أمر عقاب بتاريخ 
  )خصم يوم   (٣٠/٦/١٩٨٦أمر عقاب بتاريخ 
  )خصم يوم (٢٤/١٠/١٩٨٧أمر عقاب بتاريخ 
  )خصم يوم (١٠/١١/١٩٩٢أمر عقاب بتاريخ 
  ) خصم يوم   (١٠/١/١٩٩٤أمر عقاب بتاريخ 

  



  **�اءـــــإ���ء ا��**
  

              

- ١٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  موضوع القرار  ةــالوظيف  االســــــم

  نبيل فوزي عثمان
أخصائي شئون إدارية أول 

  بكلية الهندسة
محو جزاء الموقع واعتباره كأن لم يكن بالقرار رقم 

  )  يوم١٥خصم  (١٠/١٢/٢٠٠٣ في ١٦١

محمد عبد المنعم غازي 
  صاصالق

كاتب شئون مالية ثان بكلية 
  الهندسة

  محو الجزاء الموقع واعتباره كأن لم يكن

  ) خصم يومين (١٦/٢/١٩٩٨ في ٤٨القرار رقم 

  ) إنذار (١٨/٩/١٩٩١ في ٣٣٧والقرار رقم 

  ) إنذار   (٣/٩/١٩٩٤ في ٣٤٩والقرار رقم 

  ) إنذار     (٢٤/١/٢٠٠٦ في ٧والقرار رقم 

  طه غريب عبد المجيد 
هندس زراعي أول بكلية م

  الزراعة
 ٢٦/١٠/١٩٩١محو الجزاء أمر عقاب بتاريخ 

  ) إنذار(

   احمد يجمعة أبو المعا ط  ١٥/١٠  ٣٣٢
عامل معمل أول بالدرجة الثالثة 

  بكلية التربية

النزول بالعقوبة من خصم يومين من راتبه بناءا 
 إلي خصم ٢٦/٨/٢٠٠٨ في ٢٨٤علي القرار 

  يوم واحد من راتبه 



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٢/٣  ٥٠  

تحت إشراف المدير العام  عاملين في المواعيد المحددةلليخصص في كل إدارة عامة سجل إلثبات الحضور واالنصراف  -١
  . شخصيا

 واالنصراف أمين عام الجامعة  يتضمن حاالت عدم التوقيع في الحضور/يقدم المدير العام بيان يومي للسيد األستاذ -٢
والتأشير في سجالت يومية الغياب من أصل وصورة مزيلة بتوقيعه في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة 

 ومن يتخلف يعتبر غائب هذا اليوم عن العمل بدون إذن 
ا العمل عند قيام المدير العام بمأمورية مصلحيه أو الحصول على إجازة بإذن مسبق يتم تحديد من يقوم مقامه بهذ -٣

 الموضح بعالية  وإخطار إدارة الجامعة بذلك 
أمين عام الجامعة بالعاملين الذين لم يوقعوا انصراف بسجل / يقدم المدير العام لإلدارة بيان يومي لمكتب األستاذ  -٤

 الحضور واالنصراف واتخاذ الالزم بشأنهم 
 .دة من المدير العام في المواعيد المحددة تتم اإلخطارات السابقة على النموذج المخصص بالكتاب الدوري معتم -٥
  وعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه١/٣/٢٠٠٨يعمل بهذا القرار اعتبارا من  -٦
  

١٧/٣  ٧٤  
  تصويب بعض األخطاء الواردة في تدريج مرتبات بعض السادة العاملين الموضح أسمائهم بالكشوف -١

إيمان / صرف الفروق المالية المترتبة على هذا القرار للسيدة وق للسادة المذكورين استرداد ما تم صرفة بدون وجه ح
  .على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبراهيم عبد الحليم



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٧/٥  ١٣٤  

 أخصائي رياضي ثالث بإدارة الجامعة لحصوله على قاشرف السيد عبد الراز/  األساسي للسيد بتصويب المرت -١
اعتبار )  جنيه١٦٠(بدال من) جنيه١٦٤( ليصبح المرتب األساسي ٢٩/٣/٢٠٠٦درجة الماجستير في التربية في 

  من الشهر التالي العتماد درجة الماجستير 
تصرف الفروق المالية المترتبة على هذا التصويب مع استنزال قيمة العالوة المقرة لدرجة وظيفته من قيمة حافز  -٢

 .التميز 
  هات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصهعلى جميع ج -٣

  

١/٦  ١٦٠  

 ١٠٠(  مدرس مادة أول بكلية التربية النوعية حافز األداء المتميز بواقع-مي عبد الرحمن هراس/ تمنح السيدة  -١
  شهريا بحصولها علي درجة الماجستير في أصول التربية ) جنيه

 تاريخ اعتماد محضر لجنه شئون ٢١/٥/٢٠٠٨تبارا من تصرف الفروق المالية المترتبة علي هذا القرار اع -٢
 العاملين 

علي إدارة الموازنة مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة لتدبير االعتماد المالي للصرف  -٣
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  و وتحديد المصدر المالي 

٢٥/٦  ٢٠١  
 فني تمريض بالدرجة –حليمة السيد محمد عصر / أحالم عبد النبي نور الدين والسيدة / من السيدة أحقية كل  -١

  الثالثة بوظائف التمريض في صرف بدل عدوى 
 على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٢

  يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه 



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ١٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١/٧  ٢١٩  

 يمنح السادة العاملين بالجامعة وكلياتها ووحداتها التابعة والموضحة أسمائهم بالكشوف ١/٧/٢٠٠٨اعتبارا من  -١
 لمن بلغ راتبهم ٩٤ لسنه ٢٠٣ والزيادة المقررة بالقانون ١/٧/٢٠٠٨العالوة الدورية المستحق لكل منهم في 

  الربط الثابت 
 إلي ٣٠/٦/٢٠٠٣من األجر األساسي في % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٣ لسنه ٨٩ضم العالوة الخاصة المقررة بالقانون  -٢

 وذلك تطبيقا لما هو ١/٧/٢٠٠٨ واعتبارها جزء ال يتجزأ من األجر األساسي في ١/٧/٢٠٠٨األجر األساسي في 
 ٩٤ لسنه ٢٠٣موضح بالكشوف بما ال يتجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية األعلى مباشرة طبقا ألحكام القانون 

  ١/٧/٢٠٠٨رف الفروق المالية المترتبة علي ذلك اعتبارا من علي أن تص
  علي جميع الجهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

٢٧/٧  ٢٥٥  

 كبير – كبير فنيين –كبير أخصائيين ( يمنح السادة المذكورين بالكشوف شاغلي وظيفة ١/٧/٢٠٠٨اعتبارا من  -١
 والزيادة المقررة ١/٧/٢٠٠٨ا العالوة الدورية المستحقة لكل منهم في بدرجة مدير عام الجامعة ووحداته) كتاب 

   لمن بلغ راتبه الربط الثابت ٩٤ لسنه ٢٠٣بالقانون 
 ٢٠٠٣/ ٣٠/٦من األجر األساسي في % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٣ لسنه ٨٩ضم العالوة الخاصة المقررة بالقانون  -٢

 وذلك تطبيقا لما ١/٧/٢٠٠٨أ من األجر األساسي في  واعتبارها جزء ال يتجز١/٧/٢٠٠٨إلي األجر األساسي في 
 ٩٤ لسنه ٢٠٣هو موضح بالكشوف بما ال يتجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية األعلى مباشرة طبقا ألحكام القانون 

   . ١/٧/٢٠٠٨علي أن تصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك اعتبارا من 



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ١٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣/٩  ٢٩١  

ليمها للجنة علي علي جاد الكريم وتس/ والمخازن بإعداد كشوف بعهدة السيد تكليف اإلدارة العامة للمشتريات  -١
  المشكلة لهذا الشأن 

جمعه / محمود عبد المنعم زايد وعهده اإلدارة مبني المدينة طالبات للسيد / تسلم عهدة مبني اإلدارة العامة للسيد  -٢
 عبد الهادي إبراهيم معاون خدمة رابع 

  - :تسلم عهده كل مبني علي النحو التالي تشكل لجنتين حصر وتسليم و -٣
  : مبني اإلدارة بالمدينة طالبات: أوال

   رئيسا   إبراهيم جمعة عبد الحميد             / السيد 
  السيد أحمد عمار                        عضوا/ السيد 
  عضوا عمرو فوزي االبشيهي                 / السيد 
    عضوا                    المراد ني  منصور/ السيد 
  عزت وهبة مغازى                      عضوا / السيد 
    صاحب عهده عبد الهادي                     جمعه / السيد 

  : مبني اإلدارة العامة: ثانيا
   رئيسا        محفوظ نصر محمد شقوير          / السيد 
  عضوا     صبحي علي خميس                    / السيد 
  عضوا      عبد اهللا محمود جاد                   / السيد 
  عضوا      عماد الدين حامد الشافعي             / السيد 
  عضوا   ممدوح محمد قبطان                    / السيد 
   صاحب عهده     محمود عبد المنعم زايد               / السيد 

  تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه علي جميع جهات االختصاص  -٤



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١٧/٩  ٢٩٧  

من مربوط الوظيفة مضافا إليه % ٣٠صرف بدل التفرغ للمحامين أعضاء اإلدارات القانونية بالجامعة بواقع  -١
  العالوات اإلضافية الخاصة 

  وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل أخر٧٣ لسنه ٤٧يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضي القانون  -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

٢٤/٩  ٣٠٥  

 جنيه شهريا كامال للسادة األتي أسمائهم بعد حصولهم علي درجة الماجستير ١٠٠ منح حافز األداء المتميز وقدره -١
   - :أو ما يعادلها وهم علي النحو التالي 

   أخصائي إسكان ثالث – المدينة طالبات –الح الزعويلي نانيس ص* 
   أخصائي تعليم ثالث – كليه التربية الرياضية –إيمان محمد عبد اهللا ربيع * 
   كبير أخصائيين بيطريين – كلية زراعه –سهير احمد عطية * 
   باحث قانوني ثالث – إدارة الجامعة –عمرو محمد فوزي عبد الحميد االبشيهي * 
   ١٥/٩/٢٠٠٨ خرئيس الجامعة بتاري/ د. من اعتماد السيد أررف الفروق المالية المترتبة علي هذا القرار اعتبا تص-٢
 علي إدارة الموازنة مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة لتدبير االعتماد المالي للصرف -٣

  وتحديد المصدر المالي 
  فيذ هذا القرار كل فيما يخصه  علي جميع جهات االختصاص تن-٤
  



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٢٧/١١  ٤١٢  

 إسماعيل األستاذ المساعد بقسم المبيدات بكلية الزراعة د أبو زيداحمد عبد الحمي/ يحدد مرتب السيد الدكتور  -١
جنيه  ) ٣٠٠,٦٤(جنية  المرتب بعد التعين  ) ٢٩٤,٦٤( المرتب قبل التعين:بكفر الشيخ على النحو التالي

   تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعين ٢٤/١١/٢٠٠٨ريخ يصرف اعتبارا من تا
   تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعين٢٤/١١/٢٠٠٠٨يمنح سيادته بدل الجامعة اعتبارا من  -٢

٢٧/١١  ٤١٣  

سحر رمضان عبد الهادي رمضان  األستاذ المساعد بقسم الصناعات الغذائية بكلية / د.يحدد مرتب السيدة أ -١
 المرتب بعد التعين   -جنية   )٢٥٩,٤٢( المرتب قبل التعين:الشيخ على النحو التاليالزراعة بكفر 

  جنيه )٢٦٥,٤٢(
   تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعين ٢٤/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من تاريخ  -٢

٢٧/١١  ٤١٤  

بكفر الشيخ على  الطنطاوي  المدرس بقسم المحاصيل بكلية الزراعة مشيماء عبد العظي/ يحدد مرتب السيدة د -١
   ) ٢٢٤,٩٠( المرتب بعد التعين- )٢١٩,٩٠( المرتب قبل التعين: ا لنحو التالي

   تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعين ٢٤/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من تاريخ  -٢
خمسه جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من تاريخ + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر  -٣

  ) نيتاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعي (٢٤/١١/٢٠٠٨



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٢ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٢٧/١١  ٤١٥  

 المدرس بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بكفر –رشاد عزيز رشاد محمد حجازي / يحدد مرتب السيد د -١
  . جنيه ) ٢٠٦,٥٦( المرتب بعد التعيين-جنيه )١٩٩,٥٦( المرتب قبل التعيين -:الشيخ علي النحو التالي

   تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعين  ٢٤/١١/٢٠٠٨ن تاريخ يصرف اعتبارا م
   ٢٠٠٨ /٢٤/١١يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر  خمسه جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من تاريخ  -٢
  علي جميع الجهات االختصاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

  

٢٧/١١  ٤١٦  

 المدرس بقسم األراضي بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو –حسن الرمادي حسن رجب /  يحدد مرتب السيد د-١
  ) . جنيه٢٦٨,٩٩(  المرتب بعد التعيين-)  جنيه٢٦٣,٩٩(  المرتب قبل التعيين- :التالي 

  ٢٠٠٨/ ٢٤/١١يصرف اعتبارا من تاريخ 
  ٢٠٠٨/ ٢٤/١١تبارا من تاريخ  يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اع-٢
   علي جميع الجهات االختصاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣
  

٢٧/١١  ٤١٧  

 المعيدة بقسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية –سهام محمد خليل محمد خليل القصاص / ب .يحدد المرتب اآلنسة ط  -١
وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا فقط مائة ثمانية ) ١٤٨,٨٠(الطب البيطري بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ أساسي ٤٨ (- :موضحه علي النحو التالي 
  )تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٣/١١/٢٠٠٨

 ة  تاريخ استالم العمل بالكلي٢٣/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
 علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣
  



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٣ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١/١٢  ٤٢١  

 الكهربائية شعبة ه المعيد بقسم الهند س–محمد محمد يونس سيد احمد الجزائري / يحدد مرتب السيد المهندس  -١
انون قرشا ال فقط مائة ثمانية وأربعون جنيها وثم) ١٤٨,٨٠(القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بملغ 

يصرف اعتبارا ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨:(غير شهريا موضحه علي النحو التالي 
  ).تاريخ استالم العمل بالكلية(٢٦/١١/٢٠٠٨من 

 ).تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٦/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  ختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه علي جميع جهات اال

١/١٢  ٤٢٢  

 المعيد بقسم الهندسة المدنية شعبة مدني بكلية الهندسة –أحمد عبد اهللا أحمد أحمد حمودة / يحدد المرتب السيد  -١
فقط مائة ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو ) ١٤٨,٨٠(بكفر الشيخ بمبلغ 

 تاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٤٨:(التالي 
  استالم العمل بالكلية 

 . تاريخ استالمه العمل بالكلية ٢٦/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
 علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣
  



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٤ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١/١٢  ٤٢٣  

 المعيدة بقسم الهندسة الكهربائية شعبة الحاسبات –إيمان محمد رضا احمد البسيوني / يحدد مرتب المهندسة  -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير )١٤٨,٨٠(والتحكم اآللي بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا من ) العالوات الخاصة المضافة إجمالي % ٢١٠+جنيه ٤٨( - :شهريا موضحه على النحو التالي 
  )تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٦/١١/٢٠٠٨

    تاريخ استالمها العمل بالكلية ٢٠٠٨//٢٦/١١تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه-٣

١/١٢  ٤٢٤  

المعيدة بقسم الهندسة الكهربائية شعبه االلكترونيات واالتصاالت –رنا على راشد غالب / ندسة يحدد مرتب المه -١

فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير ) ١٤٨,٨٠(الكهربائية كليه الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا من  ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة% ٢١٠+جنيها٤٨(-:شهريا على النحو التالي 

 تاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر اعتبارا من)تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٦/١١/٢٠٠٨

 استالم العمل بالكلية 

  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٥ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١/١٢  ٤٢٥  

ة بقسم الهندسة الكهربائية شعبه االلكترونيات  المعيد–إيمان فوزي موسى أبو الخير /يحدد مرتب المهندسة  -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ) ١٤٨,٨٠(واالتصاالت الكهربية كليه الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+جنيها٤٨(-:ال غير شهريا على النحو التالي 
  )خ استالم العمل بالكلية تاري(٢٦/١١/٢٠٠٨

  العمل بالكلية ا تاريخ استالمه٢٦/١١/٢٠٠٨ تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه-٣

١/١٢  ٤٢٦  

بكفر الشيخ للعمل اعتبارا بكلية الزراعة ) أخصائي شئون طالب ثالث(خليفة السعيد محمد شعوط /  عودة السيد -١
  ١٧/١١/٢٠٠٨من 

  يصرف المرتب اعتبارا من تاريخ استالم العمل -٢
   على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه-٣

٢/١٢  ٤٢٧  

ية  المعيد بقسم اآلثار شعبه اآلثار اليونانية والرومانية بكل–أسامه عبد العال إبراهيم غبيش / يحدد مرتب السيد -١
فقط مائه وثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا الغبر شهريا موضحه على ) ١٤٨,٨٠(اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ  (٢٣/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+جنيه ٤٨: (النحو التالي
  )استالم العمل بالكلية 

  )تاريخ استالمه العمل بالكلية ( ٢٣/١١/٢٠٠٨رف اعتبارا من  يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يص-٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٢/١٢  ٤٢٨  

( احمد محمد أمين سليم المعيد بقسم اآلثار شعبة اآلثار المصرية بكلية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ/ يحدد مرتب السيد  -١
  ربعون جنيها  وثمانون قرشا موضحة على النحو التالي فقط مائة ثمانية وأ) ١٤٨,٨٠

  ٢٣/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة%٢١٠+  جنية ٤٨( -٢
   تاريخ استالم العمل بالكلية٢٣/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٣
   يخصهعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما -٤

٢/١٢  ٤٢٩  

إيمان حلمي على سالمة المعيدة بقسم اإلعالم شعبة إذاعة وتلفزيون بكلية اآلداب بكفر الشيخ / يحدد مرتب اآلنسة -١
  :موضحه على النحو التالي) جنيه ١٤٨,٨( بمبلغ

  ٢٧/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة%٢١٠+  جنية ٤٨(  -٢
   تاريخ استالم العمل بالكلية٢٧/١١/٢٠٠٨جامعة المقرر ويصرف اعتبارا من يمنح سيادته بدل ال -٣
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٤

  

٢/١٢  ٤٣٠  

 المعيدة بقسم اإلعالم شعبة  عالقات عامة بكلية اآلداب -أسماء السيد محمد نور الدين عطية/ يحدد مرتب اآلنسة -١
  : موضحة على النحو التالي)  مائة ثمانية وأربعون جنيها  وثمانون قرشا١٤٨,٨٠( بكفر الشيخ بمبلغ

  ٢٧/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من %٢١٠+  جنية ٤٨ -٢
   تاريخ استالم العمل بالكلية٢٧/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٣
   هذا القرار كل فيما يخصهعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ -٤



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٢/١٢  ٤٣١  

 المعيدة بقسم الجغرافيا شعبة الجغرافيا بكلية اآلداب بكفر -نورا رجب إبراهيم إبراهيم السيد/ يحدد مرتب اآلنسة -١
 ٤٨:  مائة ثمانية وأربعون جنيها  وثمانون قرشا موضحة على النحو التالي١٤٨,٨٠:  على  النحو التاليخلشي

  ٢٧/١١/٢٠٠٨ العالوات الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من إجمالي%٢١٠+ جنية 
   تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٧/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

٢/١٢  ٤٣٢  

سم علم االجتماع شعبه علم االجتماع بكلية  المعيدة بق-شيماء عادل محمد االشطوخى/ يحدد مرتب اآلنسة -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانين قرشا  ال غير شهريا موضحه  )١٤٨,٨٠( اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ

 ٢٧/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة% ٢١٠+ جنيه ٤٨(_على النحو التالي
  تاريخ استالم العمل بالكلية

   تاريخ استالم العمل بالكلية٢٧/١١/٢٠٠٨نح سيادتها بدل الجامعة المقرر ويصرف اعتبارا من تم -٢
  علي جميع الجهات االختصاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

٣/١٢  ٤٣٣  

 المعيدة بقسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية –أسماء عبد الحكيم فتوح عبد الجواد /يحدد مرتب اآلنسة  -١
 فقط مائة ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه ١٤٨,٨٠ة بكفر الشيخ بمبلغ الرياضي

  ٩/١١/٢٠٠٨ يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة% ٢١٠+ جنيه ٤٨ (-:علي النحو التالي 
 .العمل بالكلية  تاريخ استالمها ١٩/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  .علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣/١٢  ٤٣٤  

 المعيدة بقسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية –غادة غازي حمزة غازي الشاذلي / يحدد مرتب اآلنسة  -١

 شهريا موضحه علي النحو  فقط مائة ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير١٤٨,٨٠بكفر الشيخ بمبلغ 

 تاريخ ١٩/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+ جنيه ٤٨ - :التالي 

 استالم العمل بالكلية

 . تاريخ استالمها العمل بالكلية ١٩/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢

  .لقرار كل فيما يخصه علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا ا

٣/١٢  ٤٣٥  

 المعيدة بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية –دينا عزت محمد إبراهيم عابدين / يحدد مرتب اآلنسة  -١

 فقط مائة ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو ١٤٨,٨٠بكفر الشيخ بمبلغ 

 تاريخ ١٩/١١/٢٠٠٨الي العالوات الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من إجم% ٢١٠+ جنيه ٤٨ - :التالي 

  استالم العمل بالكلية

  . تاريخ استالمها العمل بالكلية ١٩/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من 



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٢٩ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣/١٢  ٤٣٦  

بكلية التربية الرياضية بكفر  المعيد بقسم التدريب الرياضي –محمد البيلي البيلى علي صبح / يحدد مرتب السيد -١
 الشيخ بمبلغ

  -:فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي )جنيه ١٤٨,٨٠ (
 تاريخ استالم العمل ١٩/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+ جنيه ٤٨

  بالكلية 
 . تاريخ استالمه  العمل بالكلية ١٩/١١/٢٠٠٨المقرر يصرف اعتبارا من يمنح سيادته بدل الجامعة  -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

٣/١٢  ٤٣٧  

 المعيد بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية –محمد فكرى عطا اهللا مصطفي المغني / يحدد مرتب السيد  -١

 موضحه علي النحو التالي ) مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا( فقط ١٤٨,٨٠بكفر الشيخ بمبلغ 

  تاريخ استالم العمل١٩/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+ جنيه ٤٨

  بالكلية 

 .بالكلية  تاريخ استالمه  العمل ١٩/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢

  .علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣/١٢  ٤٣٨  

ياضي بكلية التربية الرياضية  المعيدة بقسم التدريب الر–مني عادل عباده محمد سليمان / يحدد مرتب اآلنسة  -١
وضحه علي النحو فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا م) جنيه١٤٨,٨٠(  الشيخ بمبلغبكفر

 تاريخ ١٩/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+ جنيه ٤٨ - :التالي 
  استالم العمل بالكلية 

 . تاريخ استالم العمل بالكلية ١٩/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر ويصرف اعتبارا من  -٢
   فيما يخصه علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل -٣

٣/١٢  ٤٣٩  

 المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بكفر الشيخ –محمد عبد الفتاح عبد الرحيم عبده بقوش / يحدد مرتب السيد  -١
 جنيه ٤٨  فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي )١٤٨,٨٠( بمبلغ

   تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨افة يصرف اعتبارا من إجمالي العالوات  الخاصة المض% ٢١٠+
  تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته  بدل الجامعة المقرر ويصرف اعتبارا من  -٢
 علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣
  

٣/١٢  ٤٤٠  

( المعيد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ –خالد محمد صالح أحمد ماضي / يحدد مرتب السيد  -١
 جنيه ٤٨ -:فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي  )١٤٨,٨٠

   تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+
 . تاريخ استالمه العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨دل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من يمنح سيادته ب -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣/١٢  ٤٤١  

 المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ –إبراهيم محمد منشاوى عبد العال / يحدد مرتب السيد  -١
% ٢١٠+ جنيه ٤٨ :ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي فقط مائة ١٤٨,٨٠

   تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من 
 . تاريخ استالمه العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته  بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  لي جميع جهات االختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه ع -٣

٣/١٢  ٤٤٢  

 المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ –تامر حمادة عبد الوكيل الشيخ / يحدد مرتب السيد  -١
 جنيه ٤٨ -: فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي ١٤٨,٨٠

   تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+
  تاريخ استالمه العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته  بدل الجامعة المقرر ويصرف اعتبارا من  -٢
 علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

  

٣/١٢  ٤٤٣  

 المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بكفر –صالح الدين محسن صالح الدين محمد حمد / د يحدد مرتب السي -١
 : فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي١٤٨,٨٠الشيخ بمبلغ 

تالم العمل  تاريخ اس٢٥/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+ جنيه ٤٨
  بالكلية 

 . تاريخ استالمه  العمل بالكلية ٢٥/١١/٢٠٠٨يمنح سيادته  بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٢ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣/١٢  ٤٤٤  

اب بكفر الشيخ بمبلغ  المعيدة بقسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلد–مروة أحمد محمد خليفة / يحدد مرتب اآلنسة  -١
 جنيه ٤٨ -: فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي ١٤٨,٨٠

   تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٧/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+
 . تاريخ استالمها العمل بالكلية ٢٧/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣

٣/١٢  ٤٤٥  

 المعيدة بقسم اإلعالم شعبة صحافه بكلية اآلداب بكفر الشيخ –سميرة محمد مبروك محمد / يحدد مرتب اآلنسة  -١
 جنيه ٤٨ -:ر شهريا موضحه علي النحو التالي  فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غي١٤٨,٨٠بمبلغ 

   تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٧/١١/٢٠٠٨إجمالي العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من % ٢١٠+
 . تاريخ استالمها العمل بالكلية ٢٧/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  ا القرار كل فيما يخصه علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذ -٣

٣/١٢  ٤٤٦  

 المعيدة بقسم علم النفس شعبة علم النفس بكلية اآلداب –سامية جمال محمد كيالني إبراهيم /يحدد مرتب اآلنسة  -١
 فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه علي النحو التالي ١٤٨,٨٠بكفر الشيخ بمبلغ 

 تاريخ استالم ٢٧/١١/٢٠٠٨العالوات  الخاصة المضافة يصرف اعتبارا من إجمالي % ٢١٠+ جنيه ٤٨ -:
  العمل بالكلية 

 . تاريخ استالمها العمل بالكلية ٢٧/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه  -٣ 



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٣ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٤/١٢  ٤٥٠  

بكلية الزراعة بالمجموعة النوعية ) عامل معمل أول( السعيد الدميري محمد ماضي /تصويب مرتب السيد  -١
 للوظائف الحرفية 

  طبقا لما جاء بالمذكرة المعروضة في هذا الشأن ) ورش وآالت (
 تصرف الفروق المالية للسيد المذكور ومراعاة التقادم الخمس  -٢
  صه علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ -٣

١٥/١٢  ٤٥٢  

 المعيد بقسم الهندسة الكهربائية شعبه القوي –محمد بديع جميل شفيق النورج / يحدد مرتب السيد المهندس  -١
 فقط مائة ثمانية وأربعون وثمانون قرشا ال غير ١٤٨,٨٠واآلالت الكهربائية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا ) إجمالي العالوات  الخاصة المضافة% ٢١٠+ جنيه ٤٨  ( - :شهريا موضحه علي النحو التالي 
   تاريخ استالم العمل بالكلية١/١٢/٢٠٠٨من 

 . تاريخ استالمه العمل بالكلية ١/١٢/٢٠٠٨يمنح سيادته  بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  علي جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

١٥/١٢  ٤٥٣  

المعيدة بقسم الهندسة المدنية شعبه مدني بكلية الهندسة -مها معوض مصطفى محمد/  اآلنسة المهندسةيحدد مرتب -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه على النحو ) ١٤٨,٨(بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ استالم  (٢٩/١١/٢٠٠٨ن يصرف اعتبارا م) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨:(اآلتي
 )العمل بالكلية

  تاريخ استالم العمل بالكلية٢٩/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

  



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٤ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١٥/١٢  ٤٥٤  

قسم الهندسة الكهربائية شعبه الحاسبات  المعيدة ب- هبه محمد جمال الدين زكريا/يحدد مرتب اآلنسة المهندسة -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير ) ١٤٨,٨(والتحكم اآللي بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨: (شهريا موضحه على النحو اآلتي
 )م العمل بالكليةتاريخ استال (٢٧/١١/٢٠٠٨

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٧/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.٣ -٣

١٥/١٢  ٤٥٥  

 شعبه الحاسبات  المعيدة بقسم الهندسة الكهربائية-هبه إبراهيم السيد البحيري/يحدد مرتب اآلنسة المهندسة -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير ) ١٤٨,٨(والتحكم اآللي بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨: (شهريا موضحه على النحو اآلتي
 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٧/١١/٢٠٠٨

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٧/١١/٢٠٠٨سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من تمنح  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

١٥/١٢  ٤٥٦  

 المعيدة بقسم المحاسبة بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ –هبه عثمان محمود هنداوى /يحدد مرتب السيدة  -١
+ جنيه ٤٨: مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه على النحو األتيفقط ) ١٤٨,٨(

 ) تاريخ استالم العمل بالكلية١/١٢/٢٠٠٨إجمالي العالوات الخاصة المضافة ويصرف اعتبارا من % ٢١٠
 )كليةتاريخ استالم العمل بال (١/١٢/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .٣ -٣



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٥ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

١٥/١٢  ٤٥٧  

المعيدة بقسم المحاسبة بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ –نسمه السيد عبد الحميد بسطويسى / يحدد مرتب السيدة  -١
+ جنيه ٤٨: (اآلتيفقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه على النحو ) ١٤٨,٨(

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢/١٢/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠
  تاريخ استالم العمل بالكلية٢/١٢/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

  

٢٢/١٢  ٤٧٤  

 المعيد بقسم الهندسة الكهربائية شعبه القوى الكهربية  بكلية الهندسة -محمد نبيل فتحي إبراهيم/يحدد مرتب السيد -١
ير شهريا موضحه على النحو فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غ) ١٤٨,٨(بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ استالم  (٣٠/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) فة إجمالي العالوات الخاصة المضا% ٢١٠+ جنيه ٤٨(:اآلتي
 )العمل بالكلية

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٣٠/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

٢٥/١٢  ٤٧٨  

 المعيد بقسم الهندسة الكهربية شعبه القوى الكهربية  بكلية -ريإبراهيم فتحي عبيد على العش/يحدد مرتب السيد -١
فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال غير شهريا موضحه على ) ١٤٨,٨(الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ  (٣٠/١١/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨: (النحو اآلتي
 )تالم العمل بالكليةاس

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٣٠/١١/٢٠٠٨تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه-٣ -٣

  



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٢٥/١٢  ٤٧٩  

ه مدني بكلية الهندسة المعيدة بقسم الهندسة المدنية شعب-نجاه محمود عباس زلهف/ يحدد مرتب اآلنسة المهندسة -١
غير شهريا موضحه على النحو فقط مائه ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا ال ) ١٤٨,٨(بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ استالم  (٢/١٢/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨(:اآلتي
 )العمل بالكلية

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢/١٢/٢٠٠٨رر يصرف اعتبارا من تمنح سيادتها بدل الجامعة المق -٢
  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -٣

٢٨/١٢  ٤٨٣  

المعيد بقسم إدارة أعمال  بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ –وليد فهيم فتح اهللا أبو حلوه / يحدد مرتب السيد  -١
+ جنيه ٦٥: (ا وخمسون قرشا ال غير شهريا موضحه على النحو اآلتيفقط مائتان و واحد  جنيه) ٢٠١,٥(

 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٢/١٢/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠
 )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٢/١٢/٢٠٠٨تمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -٢
   االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه على جميع جهات-٣
  



  **موضوعات تنظيمية**
  

              

- ٣٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارــــــــموضوع الق

٣٠/١٢  ٤٨٥  

 لورود ملفات خدمتهم والتأكد من عدم ١/٧/٢٠٠٨منح العاملين المنقولين إلى الجامعة الدورية المستحقة لهم في  -١
 وجود موانع قانونيه تحول دون المنح وذلك على النحو الموضح بالكشف المرفق 

 ٣٠/٦/٢٠٠٨من األجر األساسي في % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٣ لسنه ٨٩انون رقم ضم العالوة الخاصة المقررة بالق -٢
 واعتبارها جزء ال يتجزأ من األجر حتى ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط ١/٧/٢٠٠٨في 

 الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه وذلك على النحو الموضح بالكشف بهذا القرار 
 ١/٧/٢٠٠٨مترتبة على هذا القرار اعتبارا من تصرف الفروق المالية ال -٣

  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه 

٣١/١٢  ٤٨٨  

عرفه عبد الظاهر عفيفي ناصف أستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية / يحدد مرتب السيد األستاذ الدكتور -١
 ٤٢٠,٤٨( المرتب بعد التعين) جنيه ٤١٤,٢٣(  قبل التعينالمرتب:بكلية الهندسة بكفر الشيخ على النحو التالي 

  )جنيه
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعين (٢٢/١٢/٢٠٠٨يصرف اعتبارا من تاريخ  -٢
تاريخ موافقة مجلس الجامعة  (٢٢/١٢/٢٠٠٨ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا اعتبارا من تاريخ  -٣

  )على التعين
  ختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصهعلى جميع جهات اال -٤

  



  **ا�������ت**
  

  
              

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

رقم 
  القرار

تاريخ 
 القرار
  

 
 االســــــــم

 

 
 الوظيفـــــــة

 

 
 نص القـــــــــرار

 

  أخصائي تطبيق نظم ولوائح ثالث  محمد مسعد عبد الرءوف  ٢٧/٢  ٤١
تجديد التعاقد مع السيد المذكور لمدة عام قادم يبدأ من 

لى أن يتقاضى مكافأة شهرية  ع١٢/٣/٢٠٠٨يوم 
١٣٩,٢٠  

٨/١٠  ٣١٨  

  بسمه مصطفي خفاجي -١

 محمد أبو طبل حسن -٢

 فتحي مصباح حسين -٣

 دمصطفى محمد عبد المجي -٤

 وائل محمد صبحي  -٥

  أمينبغادة عبد الوها -٦

 وسام إبراهيم محمد -٧

 وسام أحمد راغب عمار -٨

  هالة إبراهيم عطية  -٩

  مهندس اتصاالت-

   مهندس حاسبات-

   مهندس حاسبات-

  مهندس حاسبات -

   مهندس حاسبات-

   مهندس ميكانيكا إنتاج-

   مهندس كهرباء قوى-

   مهندس اتصاالت-

   مهندس اتصاالت-

 تعيين السادة المذكورين للعمل بالوظائف -١      
جنيها وذلك لمدة ١٤٤المؤقتة بمكافئه   شهرية قدرها 

  ١/٧/٢٠٠٨عام اعتبارا من 
 ٧٨ه  لسن٤٧يراعى تطبيق أحكام القانون  -٢

والئحته التنفيذية وتعديالته بشان اإلجازات ومواعيد 
العمل والجزاءات فيما عدا اإلجازات الخاصة 

 مع االلتزام بالقواعد الموضحة بالعقد ٦٩/١٩٧٠
المبرم فيما يتعلق باإلجازات المرضية واالعتيادية 

 والعارضة خالل مده التعاقد
ا  تصرف المكافأة الموضحة عاليه اعتبار-٣     

من تاريخ تسلم العمل لكل منهم على حده وتخصم 
) ١(بند ) ٢(التكاليف على االعتماد المالية فرع 

الباب األول أجور موسميه مع مراعاة قواعد 
العالوات الخاصة التي قررت بعد التعاقد على 



  **ا�������ت**
  

  
              

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

أساس قيمه المكافأة ووقت تقرير العالوة وكذا منح    
   العمالالعالوة االجتماعية المضافة ومنحه عيد

٨/١٠            ٣١٩  

   أبو زيدرإيمان عبد الغفا -١
 فاطمة حسن متولي عرفه -٢
  هالة محمد سامي عشرة -٣
  محمد دياسر عبد المجي -٤
 احمد محمود حامد على -٥
 شيرين حسن موسى سالم -٦
 منال طلبة السيد الزينى -٧
  احمد محمد عبده  -٨
  
   وهبة حسها عبد الفتا-٩

   عطيةحنادية عبد الفتا-١٠
   محمد فرج منصور شيرين-١١
  ياسمين محمد احمد-١٢
   إيمان سعد إسماعيل بدوى-١٣
  سبعة رباب محمود محمد أبو -١٤
  

  م حازم محمد عبد الرحي-١٥
   أيمن نجاح حمزة محمد-١٦

  
  
  

  هندسة حاسبات وتحكم آلي
  
  
  
  
  
  

  هندسة عمارة
  
  
  
  
  
  

  هندسة ميكانيكا

 تعين السادة المذكورين للعمل بالوظائف -١
جنيها وذلك ١٤٤المؤقتة بمكافئه شهرية قدرها 

   ٣٠/٦/٢٠٠٩ وحتى ١/٩/٢٠٠٨اعتبارا من 
 ٧٨ لسنه ٤٧يراعى تطبيق أحكام القانون  -٢

والئحته التنفيذية وتعديالته بشان اإلجازات 
جازات ومواعيد العمل والجزاءات فيما عدا اإل

 مع االلتزام بالقواعد ٦٩/١٩٧٠الخاصة 
الموضحة بالعقد المبرم فيما يتعلق باإلجازات 

المرضية واالعتيادية والعارضة خالل مده 
  التعاقد

 تصرف المكافأة الموضحة عاليه اعتبارا من -٣
تاريخ تسلم العمل لكل منهم على حده وتخصم 

) ١(ند ب) ٢(التكاليف على االعتمادات المالية فرع 
الباب األول أجور موسميه مع مراعاة قواعد 
العالوات الخاصة التي قررت بعد التعاقد على 

أساس قيمه المكافأة ووقت تقرير العالوة وكذا منح 
  العالوة االجتماعية المضافة ومنحه عيد العمال



  **ا�������ت**
  

  
              

- ١٨ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

  
   إيمان محمد محمد عثمان-١٧
  نجالء المرسى ابوزيد -١٨
   محمد محمد أبو النصر-١٩
  

   شيماء عبد الخالق غالى-٢٠
  ل عبد المنعم سالي عاد-٢١
   هند سعيد على البالط-٢٢
   إيمان محمد مصطفى-٢٣
   صابر قطب عثمان على-٢٤
  

   مي محمد عبد السميع أحمد-٢٥
   نجالء فتحي محمد سالم-٢٦
   مروة فرج عبد الغفار المير-٢٧
  ر عبد القادى فاتن عبد المول-٢٨
   خالد جمعة محمد على داود-٢٩
   هديه محمد مصطفى السقا-٣٠
  زة فراج عبد الرحيمعزي-٣١
   والء السيد محرم النحاس-٣٢
   احمد خيري طه قطيط-٣٣

  
  

  هندسة قوى وآالت كهربية
  
  
  

  هندسة مدنيــــة
  
  
  
  
  
  
  

هندسة االلكترونيات واالتصاالت 
  بيةالكهر
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KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
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جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

  
 ر سامي محمد عبد الصبو-٣٤

  احمد
  
  

  
  

  

  هندسـة إنتاج
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جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
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جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

٢٨/١٠  ٣٥٦  

  أسماء صبري الكومى-١
  
  
   أسماء محمد فوزي االبشيهى -٢
  
  
  
  ماعيل مهدي          هويدا إس-٣
   احمد على عبده الحايس-٤
  
  
   أسماء فوزي محمد بركات-٥
 عبد الوهاب محمود عبد -٦

  الوهاب  

  هندسة اتصاالت
  
  

  هندسة حاسبات وتحكم إلى
  
  

  مهندس ميكانيكا
  
  
  

  هندسه القوى واآلالت الكهربية

تعين السادة المذكورين للعمل بالوظائف  -١
جنيها ١٤٤ المؤقتة بمكافئه شهرية قدرها

وذلك اعتبارا من تاريخ استالم العمل الموضح 
   ٣٠/٦/٢٠٠٩قرين كل منهم وحتى 

 ٧٨ لسنه ٤٧ يراعى تطبيق أحكام القانون -٢
والئحته التنفيذية  وتعديالته بشان اإلجازات 

ومواعيد العمل والجزاءات فيما عدا اإلجازات 
 مع االلتزام بالقواعد ٦٩/١٩٧٠الخاصة 

 المبرم فيما يتعلق باإلجازات الموضحة بالعقد
  المرضية واالعتيادية والعارضة خالل مده التعاقد

 تصرف المكافأة الموضحة عاليه اعتبارا من -٣
تاريخ تسلم العمل لكل منهم على حده وتخصم 

) ١(بند ) ٢(التكاليف على االعتمادات المالية فرع 
الباب األول أجور موسميه مع مراعاة قواعد 

خاصة التي قررت بعد التعاقد على العالوات ال
أساس قيمه المكافأة ووقت تقرير العالوة وكذا منح 

  العالوة االجتماعية المضافة ومنحه عيد العمال
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جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
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جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
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جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
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  الرياضيةكليه التربية    الجامعةةإدار  ن مخزنيه ثالث كاتب شئو   مرزوقإبراهيمعيد زكى   ١٨/٢  ٢٤
  

  الرياضيةكليه التربية   كاتب شئون عاملين ثالث  احمد فرج محمد حسن  ٢٠/٢  ٢٦
   الجامعةةإدار

  

  فني تعليم ثالث   زناتهحمزةهناء السيد   ٢٠/٢  ٢٧
مديريه التربية والتعليم 

 بيال ةإداربكفر الشيخ 
 بإدارة العامةالعالقات 
  الجامعة

  كليه  الهندسة   أول إداريهكاتب شئون   حالوة أبومحسن محمد سعد   ٢/٣  ٥١
  النوعيةكليه التربية 

  

  النوعيةكليه التربية    رابعإداريهكاتب شئون   حامد عبد اللطيف يوسف  ٢/٣  ٥٢
  البيطريكليه الطب 

  

  ثاني إداريهباحث تنميه   هيمإبراقطب محمود   ٢/٣  ٥٤
 ةاإلدارمديريه التنظيم و

  والمنتدب بالجامعة
إدارة التنظيم واإلدارة 

  بالجامعة

  كليه  الهندسة  النوعيةكليه التربية   كبير فنيين شئون هندسيه  حسين على حسين مطاوع  ١٦/٣  ٦٩

  الزراعةكليه   فني شئون هندسيه ثالث   حسن حريزعطيةعادل   ١٦/٣  ٧٠
   الهندسةكليه 
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عبد الناصر صالح بسيونى   ١/٤  ١٠٢
  النجار

 للشئون العامةاالداره    طالبالجامعية المدينة  ثاني وإشراف إسكان يأخصائ
  الهندسية

  فني زراعه وتغذيه رابع  جمعه عبد الخالق رمضان  ٦/٥  ١٣١
 للري المركزيةاالداره 

  والمنتدب بالجامعة
 المالية الشئون ةإدار

   الشبابةبرعاي ةواإلداري

  كليه التربية الرياضية  أخصائي شئون إداريه ثاني  شعبان محمد مصطفى الخطيب  ٧/٥  ١٣٢
اإلدارة العامة لرعاية الشباب 

  بالجامعة

٨/٥  ١٤٠  
  حمودة نور الهدي حسن -١
   العكلإبراهيممديحه محمد  -٢

  ة رابعدرجة سفرجى ثان -
  ثالثة رجةد معاون خدمه أول -

  إدارة الجامعة
  
  

  شبابال لرعاية العامةداره اال
   الشبابلرعاية العامةاالداره 

  مساعد فني معمل خامس  شاكر حسب اهللا شاكر اللواتى  ١٢/٥  ١٤١
مديريه الشئون الصحية 

  بكفر الشيخ
المعمل المركزي بادراه 

  الجامعة

  الدرجة الثالثة تمويل ومحاسبه  إبراهيم عبد المنعم المغازى  ١٥/٥  ١٥٠
لزراعي مديريه اإلصالح ا

بكفر الشيخ والمنتدب 
  بكلية اآلداب

االداره العامة للتخطيط 
  بالجامعة
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 ��ر
  ا� �ار

ت�ری! 
  ا� �ار

�  ا��*& ا�-� (ل إ��*�  ا��*& ا�-� (ل +�*�  ا�()�'&  ا%$ــــــــــــــــ

٢/٦  ١٦٢  

  فريدة محمد رمضان  -١
 أميمه فهمي إبراهيم  -٢
 أم هاشم السيد إبراهيم-٣
 مديحه محمد العكل -٤
  عزيزة السيد عياد -٥     

   سفرجى ثاني درجة رابعة-
   سفرجى ثاني لدرجة ثالثة-
   ثالثة سفرجى أول درجة-
   معاون خدمه أول درجة ثالثة-
   معاون خدمه أول درجة ثالثة-

  الجامعة
  

 العمل بالمدينة الجامعية 
  طالباتالمدينة الجامعية 

  المدن الجامعيةإدارة   كليه الهندسة  فني شئون هندسيه ثالث  عادل عطية حسن حريز  ٥/٦  ١٦٦

  عصام عبد العزيز عبد المنعم  ١٢/٦  ١٨٠
اريه بالدرجة فني إنشاءات معم

  الثالثة
  إدارة الجامعة

  كليه التربية النوعية 
  

  على على جاد الكريم الصعيدي  ٢٦/٨  ٢٨٢
معاون خدمه ممتاز بالدرجة 

  الثالثة
  إدارة الجامعة

مزرعة اإلنتاج الحيواني 
  بكلية الزراعة

٧/١٠  ٣٢٠  
  راويه الشاملى إبراهيم -١
  فاطمة محمد محمود  -٢

  ة حرفي ممتاز بالدرجة الثاني-
   معاون خدمه ممتاز ثالث-

  إدارة الجامعة
  

  المدينة الجامعية طالبات
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  كليه التجارة  العالقات العامة بالجامعة  فني شئون هندسيه ثالث  فاروق فوزي قبطان   ١٢/١٠  ٣٣٠

   المدن الجامعية ةإدار  كليه التجارة  كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان   أمال إبراهيم السيد   ١٦/١٠  ٣٤٤

  الثالثة مكتبيه   صفاء مصطفى على حسنين   ٢٨/١٠  ٣٥٣
مديريه الشئون الصحية 
بكفر الشيخ  والمنتدبة 

  بالمدينة طالبات

إدارة شئون التوظيف 
  بالجامعة 

  كاتب شئون عاملين ثان   احمد فرج محمد حسن   ٣٠/١٠  ٣٥٨
االداره العامة لشون 

  العاملين
  كليه التربية الرياضية 

  مستشفيات جامعه طنطا   تمريض ثالثيأخصائ  مد حسن أنصاف محمد مح  ٢/١١  ٣٥٩
مدينه الطالبات بدال من كليه 

  التربية 

   عالقات عامه ثالث يأخصائ  صالح منصور إبراهيم   ١٢/١١  ٣٨٦
مديريه الطرق والنقل 
  والمنتدب بإدارة الجامعة

  مكتب رئيس الجامعة



  **تنقــالت**
  

  
              

- ٢٠ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

 ��ر
  ا� �ار

ت�ری! 
  ا� �ار

�  ا��*& ا�-� (ل إ��*�  ا��*& ا�-� (ل +�*�  ا�()�'&  ا%$ــــــــــــــــ

  فني هندسي بالدرجة الثالثة  ياسر محمد إسماعيل   ١٦/١١  ٣٩١
الوحدة المحلية لمدينه 
كفر الشيخ و المنتدب 

  بالجامعة
  االداره العامة للمدن الجامعية 

  كليه التربية الرياضية  كليه الزراعة  فني زراعه وتغذيه رابع  نجاة عبد الحي الششتاوى  ٢٠/١١  ٤٠٥

  وعية كليه التربية الن   الجامعةةإدار   شئون تعليم ينيأخصائكبير   احمد محمد صبح   ٣٠/١١  ٤١٩

  فني زراعه وتغذيه رابع  نجاة عبد الحي الششتاوى  ٣/١٢  ٤٤٧
 ٤٠٥إلغاء القرار رقم 

  واعتباره كأن لم يكن
  كليه الزراعة

  كلية الزراعة  كليه الطب البيطري  سائق  باسم صالح محمد محمود  ١٦/١٢  ٤٥٨

  المدن الجامعية   كليه التجارة  كاتب ثان   رضا مصطفى عبد العزيز   ١٧/١٢  ٤٧٢

  المدن الجامعية  كليه التجارة  كاتب ثان   عبد القادر محمد السيد الماوى  ١٧/١٢  ٤٧٣



  **تنقــالت**
  

  
              

- ٢١ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

 ��ر
  ا� �ار

ت�ری! 
  ا� �ار

�  ا��*& ا�-� (ل إ��*�  ا��*& ا�-� (ل +�*�  ا�()�'&  ا%$ــــــــــــــــ

 ٤٧٣يلغى القرار رقم   كاتب ثان  عبد القادر محمد السيد الماوى  ١٢/٢٠٠٨  ٤٧٥
  وينقل من كليه التجارة

  إدارة الجامعة

  كاتب ثان   رضا مصطفى عبد العزيز   ١٢/٢٠٠٨  ٤٧٦
 ٤٧٢يلغى القرار رقم 

  ن كليه التجارةوينقل م
  إدارة الجامعة

  

  إدارة الجامعة  فني شئون هندسيه ثاني   عزت وهبه مغازى   ٢٣/١٢  ٤٧٦
  كليه التربية 

  

  معاون خدمه ممتاز ثالث  احمد محمد بسيونى السعدي   ٢٥/١٢  ٤٨٢
كليه التربية النوعية 

  )وظائف الخدمة لمعاونة(
وظائف (كليه التربية النوعية 

  )الفنون والعمارة



  **تكليـــف**
  

      

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

��  ا�()�'& ا�-/. &  ا�()�'&  ا%$ـــــــــــــــــ�  ت�ری! ا� �ار  ا��

  محمد محمود عبد الفتاح زراره   ٢٦/٢  ٣٧
أخصائي رياضي ثان بإدارة 

  الجامعة
مدير إدارة النشاط الرياضي باإلدارة العامة  

  لرعاية الشباب 

  أحمد سامي عبد الرحيم المشد  ٩/٣  ٥٩
بالدرجة الثالثة وظائف 

والمنتدب للعمل بكلية (ليمالتع
  )اآلداب

اإلشراف على إحدى مجموعات التربية 
العملية للفرقة الرابعة بكلية التربية 

  الرياضية يوم األربعاء من كل أسبوع

  احمد إسماعيل احمد خضر   ١٣/٣  ٦٦
أخصائي تغذيه وتدبير منزلي 

أول قائم بعمل مدير إدارة 
  )العالقات العامة

نائب رئيس الجامعة / د.مدير إدارة مكتب أ
  لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة 

  مدير عام الشئون المالية   إبراهيم جمعه عبد الجيد   ٨/٧  ٢٢٤

مراجعه أعمال مركز الخدمة المدنية بكلية 
التربية النوعية عن العام المالي 

 ١/٧/٢٠٠٧ اعتبارا من ٢٠٠٧/٢٠٠٨
 بعد مواعيد العمل ٣٠/٦/٢٠٠٨حتى 

  الرسمية 

  كاتب شئون عاملين ثان   السيد عبده مرسى شعبان   ١٧/٩  ٢٩٦
أمين خزينة المدينة الجامعية طالبات اعتبارا 

  ٢٠٠٨/ ١/٧من 



  **ظ الوظيفةــحف**
  

    

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

    حفظ الوظيفة
رقم 
  القرار

  ةــــالوظيف  مــــــاالس  التاريخ
  إلى  من

  عبد الناصر صالح بسيونى النجار   ٩/٣  ٦٠
ن وإشراف ثان مدينه اخصائى إسكا

  الطالب

خالل مده االعتقال مع صرف أجره 

األساسي كامال وملحقاته اللصيقة به 

والمكافآت التي ال تتطلب أداء جهد غير 

معيد بقسم الهندسة الكهربائية كلية   عالء احمد زكى حسين   ١/١٢  ٤٢٠

  الهندسة 
  لحين انتهاء تجنيده   ٢٩/١٠/٢٠٠٨

  لحين انتهاء تجنيده   ٨/١١/٢٠٠٨  معيد بقسم التاريخ كلية اآلداب   لى أبو النجاة  على هشام ع  ١٥/١٢  ٤٥١

  إيهاب محمد محمد رزق عبد الجواد   ٢٥/١٢  ٤٨٠
معيد  بقسم الهندسة الكهربائية  

  بكلية الهندسة 
  لحين انتهاء تجنيده   ١٥/١٠/٢٠٠٨

  عالء احمد عمران أبو عياد   ٢٥/١٢  ٤٨١
عمال كلية معيد بقسم إدارة األ

  التجارة 
  لحين انتهاء تجنيده   ١٥/١/٢٠٠٨



  **دمةـاء خــإنه**

  
    

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    

  موضـــوع القرار  الوظيفـــة  االســـــم  تاريخ القرار  الرقم

٦٣  

  

١٠/٣  

  
  فيروز أبو الفتوح يونس الجمل 

أخصائي رعاية شباب أول المدينة 

  طالب

 ١٠/٣/٢٠٠٨قبول استقالته اعتبارا من 

وذلك لتعينه بوظيفة مدرس بكلية الفنون 

  التطبيقية بدمياط

  إيمان عبد الغفار عبد الحميد  ٢٨/١٢  ٤٨٤
مهندس ميكانيكا ثالث بكلية 

  الهندسة

  ١٥/١١/٢٠٠٨إنهاء التعاقد اعتبارا من 

  وذلك النقطاعها عن العمل



  **دمةـاء خــإنه**

  
    

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    



  **دمةـاء خــإنه**

  
    

- ١٦ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    



  **دمةـاء خــإنه**

  
    

- ١٧ - 

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ    
KKKKafrelsheikh University

KKKKafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ     University
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