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رقم 
 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 حسين حسين الزمرانى ٨/١ ٢
فني منشئات وتجهيزات 

 بالدرجة الثانية
مديرية الشباب 

 ضة بكفر الشيخوالريا
اإلدارة العامة للشئون 

 الهندسية
 عام أول

 محاسب بالدرجة الثانية صالح فتحي محمد  ٨/١ ٤
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة بيال
 عام أول كلية التربية النوعية

 احمد عبداهللا المنشاوي ٨/١ ٥
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام أول ةكلية التجار

 هاني ماهر احمد محمد ٨/١ ٦
عامل خدمات معونة 
 بالدرجة الخامسة

مديرية التربية 
 والتعليم بكفر الشيخ

اإلدارة العامة للشئون 
 اإلدارية

 عام أول

 زينب احمد عبدالرحمن  ٨/١ ٧
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام أول ةكلية التربية الرياضي

 امال حافظ محمد طايع ٨/١ ٨
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مركز ومدينة كفر 

 الشيخ
 عام أول المدن الجامعية

 منال السيد شعبان ٨/١ ٩
أخصائي سالمة وصحة 
 مهنية بالدرجة الثالثة

مديرية القوى العاملة 
 بكفر الشيخ

 عام أول كلية التربية

 السيد محمد إبراهيم  ٨/١ ١٠
بالدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
اإلدارة العامة لشئون 

 العاملين
 عام أول
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 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

١٨/١ ١٥ 
عبد الرحمن سعيد عبد 

 الرحمن
بالدرجة الثالثة وظائف 

 التمويل والمحاسبة

اإلدارة المركزية 
لفحص واعتماد 
 التقاوي بكفر الشيخ

 عام ثاني كلية الهندسة

 مضان عطية خالد ر ١٨/١ ١٧
بالدرجة  باحث قانوني 
 الثانية

مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

اإلدارة العامة للشئون 
 القانونية

 عام ثاني

٢١/١ ٢٤ 
حمزة عبد الحميد 

 االبشيهى
أخصائي شئون عاملين 

 بالدرجة الثانية 
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

  إدارة الجامعة
 "الرعاية الصحية"

 عام ثاني

 ايمان جابرمحمدشاهين ٢١/١ ٢٥
فني فنون وعمارة 

 بالدرجة الثالثة
 عام ثاني كلية التربية النوعية فرع ثقافة كفر الشيخ

 الشحات نصرغازي  ٢١/١ ٢٧
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية اإلسكان 

 والمرافق بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام أول

٢١/١ ٢٨ 
المولى الشوادفى عبد 

 مسعود
 باحث فنون تشكيلية  

 بالدرجة الثانية
 عام أول كلية التربية النوعية فرع ثقافة كفر الشيخ

 سوسن امين محمد  ٢١/١ ٢٩
أخصائي شباب بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام أول كلية التجارة

 اشرف رضاعبداللطيف ٢٩/١ ٣٤
عامل خدمات معاونة 

 جة الخامسةبالدر
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام أول

 انجى محمود بخيت ٢٩/١ ٣٥
مدرس تربية فنية 
 بالدرجة الثالثة

مديرية التربية 
 والتعليم بكفر الشيخ

 عام أول كلية التربية النوعية
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تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 منى فؤاد عبد العزيز  ٢٩/١ ٣٦
مدرس أول دراسات 

ة بالدرجة اجتماعي
 األولى

مديرية التربية 
 والتعليم بكفر الشيخ

اإلدارة العامة لشئون 
 التعليم والطالب

 عام أول

 ايمن السعيدالسيد احمد ٣/٢ ٥١
مقيم شعائر بالدرجة 

 الثالثة
مديرية األوقاف بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية الطب البيطري
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 عصام محمد محمود  ٣/٢ ٥٣
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديريه التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة لشئون 

 التعليم والطالب
 عام أول

 السيد على احمد عامر ٧/٢ ٥٥
الدرجة الثالثة خدمات 

 اجتماعية
ة الشباب مديري

 والرياضة بالغربية
 عام ثاني كليه اآلداب

 محمد قطب الصباغ ٧/٢ ٥٦
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية

مديرية التضامن 
االجتماعي بكفر 

 الشيخ

اإلدارة العامة للشئون 
 اإلدارية

 عام أول

 امانى محمد الجعيفى ٧/٢ ٥٧
الدرجة الثالثة لوظائف 

 فني تمريض
مديرية الشئون 

 بكفر الشيخالصحية 
 عام ثالث المجمع الطبى

 انصاف محمد حسن ٧/٢ ٥٨
أخصائي تمريض 
 بالدرجة الثالثة

 جامعة طنطا
المدينة الجامعية 

 طالبات
 عام ثاني

 الدرجة الثانية المكتبية خالد محمد الموافي ٧/٢ ٥٩
مديرية التضامن 
 االجتماعي بالغربية

اإلدارة العامة لشئون 
 البيئة

 عام أول
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 صفاء طلبة عبداللطيف ٩/٢ ٦٥
الدرجة الثالثة تمويل 

 ومحاسبة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة الرياض
 عام أول كليه اآلداب

 البكري السيد حسين  ٩/٢ ٦٤
الدرجة الثالثة للوظائف 
 الفنية للزراعة والتغذية

مديريه الزراعة 
 بالغربية

 عام أول كليه الزراعة

 هويدا محمد حشيش ٩/٢ ٦٦
ن مالية كاتب شئو

 وادارية بالدرجة الثالثة
مديريه التنظيم 

 واإلدارة بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للمدن 

 الجامعية
 عام أول

 على محمد على صقر ١٠/٢ ٦٧
أخصائي رقابة  
 بالدرجة الثانية

مديرية التضامن 
 االجتماعي بالغربية

إدارة المخزون 
 السلعى

 عام أول

 جمال عبدالمعطى محمود  ١٠/٢ ٦٨
ني معمل بالدرجة ف

 الثالثة
مديرية التربية 
 والتعليم بالغربية

 عام أول كليه الهندسة

 الدرجة الرابعة المكتبية انتصار توكل احمد  ١٠/٢ ٦٩
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
إدارة االتصال 

 العسكري
 عام أول

 عبدالفتاح محمدمرزوق ١٢/٢ ٧٠
الدرجة الثالثة تمويل 

 ومحاسبة
يوان عام محافظة د

 كفر الشيخ
 عام ثالث كليه التجارة

 زهية سالم عبد الحميد  ١٢/٢ ٧١
مهندس زراعي 
 بالدرجة الثالثة

مديريه الزراعة 
 بالغربية

 عام ثاني المطعم

 احمد رجب العسيلي ١٢/٢ ٧٢
الدرجة الرابعة 

للوظائف الفنية للزراعة 
 والتغذية

مديرية الطب 
 البيطري بكفر الشيخ

 عام أول الزراعةكليه 



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 حنان بدير عيسى ١٢/٢ ٧٣
مهندس زراعي 
 بالدرجة الثالثة

مديريه الزراعة 
 بالغربية

 عام ثاني كليه الزراعة

 إبراهيم احمد يوسف  ١٢/٢ ٧٤
بالدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام أول كليه الزراعة

 تامر ربيع سعد الزينى ١٥/٢ ٧٩
معلومات أخصائي 

 بالدرجة الثالثة
مديريه الزراعة بكفر 

 الشيخ
اإلدارة العامة لمركز 

 المعلومات 
 عام أول

١٥/٢ ٨٠ 
سوسن عبداللطيف 

 يونس
 الدرجة األولى المكتبية

مديرية التضامن 
االجتماعي بكفر 

 الشيخ
 عام ثالث كلية الطب البيطري

 حنان السيد محمد عزام ١٥/٢ ٨١
 الدرجة الثانية لوظائف

 التمريض
مديريه الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام أول كلية التربية الرياضية

 منى محمدبديرمصطفى ١٨/٢ ٩٢
كاتب سكرتارية 

ومحفوظات بالدرجة 
 الثالثة

الجهاز التنفيذي 
لمشروعات تحسين 
 األراضي بكفر الشيخ

 عام أول كليه الهندسة

 سمية محمداحمدغازي ٢٢/٢ ١٠٣
ف بالدرجة الثالثة وظائ

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
 عام ثالث كليه التربية النوعية

 ياسر محب اسماعيل ٢٢/٢ ١٠٤
الدرجة الثالثة لوظائف 

 الهندسة المساعدة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
 عام ثالث إدارة المدن الجامعية

 خالد محى الدين حسن ٢٤/٢ ١٠٩
 وظائف بالدرجة الثانية 
 مكتبية

مديرية الطب 
 البيطري بكفر الشيخ

 عام ثالث كلية الطب البيطري
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 وسيمة محمدعبدالمجيد  ١/٣ ١١٦
الدرجة الرابعة لوظائف 

 فني تمريض
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثالث المجمع الطبى

 رضا إسماعيل خضر ١/٣ ١١٧
الدرجة الثالثة لوظائف 

 الوثائق والمكتبات
رية التربية مدي

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثالث كليه التجارة

١/٣ ١١٨ 
خالد إبراهيم رزق 

 العدولى
أخصائي شئون مالية 

 بالدرجة الثالثة
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

اإلدارة العامة 
 للموازنة والحسابات

 عام ثاني

 عبدالوهاب حامدغازى ١/٣ ١١٩
الدرجة الثانية تنمية 

 إدارية
ة التربية مديري

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثالث إدارة التوجيه المالي

 مجدي الحسيني احمد  ٤/٣ ١٢٦
الدرجة الثالثة لوظائف 

 الزراعة والتغذية
 جامعة قناة السويس

اإلدارة العامة للمدن 
 الجامعية

 عام أول

 خلف اهللا رجب جالل ٧/٣ ١٣٣
الدرجة األولى وظائف 

 مكتبية
مديريه الشباب 

 اضة بكفر الشيخوالري
اإلدارة العامة 

 للمشتريات والمخازن
 عام أول

 يسرى محمد إبراهيم  ٧/٣ ١٣٥
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثاني كليه التربية النوعية

 أميرة احمد النجدي ٧/٣ ١٣٦
بالدرجة الثانية لوظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 كفر الشيخوالتعليم ب
اإلدارة العامة لشئون 

 التعليم
 عام أول

 ماهر منصور احمد  ٧/٣ ١٣٧
الدرجة الثالثة لوظائف 

 الهندسة مساعدة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة بيال
 عام ثالث كليه الهندسة
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 احمد سامي عبد الرحيم  ٧/٣ ١٣٨
الدرجة الثالثة لوظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 لشيخوالتعليم بكفر ا
 عام ثالث كليه اآلداب

 دعاء حمدي محمد  ٧/٣ ١٣٩
الدرجة الثانية لوظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة لشئون 

 التعليم
 عام أول

 السيد عبد المولى فواز ١٢/٣ ١٤٧
الدرجة الثانية لوظائف 

 التنمية اإلدارية
مديرية التربية 
 يخوالتعليم بكفر الش

 عام ثالث الدراسات العليا

 محمدعبد المجيد محمد  ١٢/٣ ١٤٨
الدرجة األولى لوظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثالث كلية الطب البيطري

 ياسر لطفي البرنس  ١٢/٣ ١٤٩
الدرجة الثانية لوظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
ة لرعاية اإلدارة العام

 الشباب
 عام أول

 رامى محمدعبد المجيد  ١٢/٣ ١٥٠
الدرجة الثالثة خدمات 

 اجتماعية
مديريه الشباب 
 والرياضة بالدقهلية

اإلدارة العامة لرعاية 
 الشباب

 عام أول

 مها على الباسوسى ١٢/٣ ١٥١
أخصائي عالقات عامة 

 بالدرجة الثانية
مركز بحوث 

 الصحراء بالقاهرة
مة اإلدارة العا

 للعالقات العامة
 عام ثاني

 امل جابر محمد نعيم ١٤/٣ ١٥٨
الدرجة الثانية لوظائف 

 الفنون
 عام ثاني كليه الزراعة فرع ثقافة كفر الشيخ

 سمير السيد محمود  ١٤/٣ ١٥٩
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام ثالث كليه التربية
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 حمد خالد السعيد م ١٤/٣ ١٦٠
الدرجة الثالثة تمويل 

 ومحاسبة 
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام ثالث كلية التربية الرياضية

 منصورعبدالنبى خضر ١٤/٣ ١٦١
فني تشجير ومشاتل 

 بالدرجة الثانية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة الرياض
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام أول

 على إبراهيم عبدالمنعم  ١٧/٣ ١٦٥
الدرجة الثالثة لوظائف 
 التمويل والمحاسبة 

مديرية االصالح 
 الزراعى بكفر الشيخ

إدارة التخطيط 
 ومتابعة الخطة

 عام ثاني

 صباح شعبان السيد  ١٧/٣ ١٦٦
الدرجة الثالثة لوظائف 

التمريض العالى 
 والصحة العامة

مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثاني كليه اآلداب

 خالد شحاتةالشافعي ١٧/٣ ١٦٧
الدرجة الثانيةلوظائف 
 الخدمات االجتماعية

مديرية التضامن 
االجتماعى بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كليه التجارة

 ايمن فهمي شتلة ١٧/٣ ١٦٨
بالدرجة الثالثة وظائف 

 المحاسبة
مديريه الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
اإلدارة العامة 

 للموازنة والحسابات
 عام أول

 إبراهيم على الزواوى ١٧/٣ ١٦٩
الدرجة الثانية لوظائف 

 التعليم 
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة 
 للدراسات العليا

 عام أول
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 وليد متولي على العكل ٢١/٣ ١٧٢
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 ااإلدارية
 أولعام 

 هالة احمد عز الدين  ٢٥/٣ ١٨٠
كبير أخصائيين خدمات 

 اجتماعية
إدارة جامعة كفر 

 الشيخ
 عام ثالث جامعة االسكندرية

 عيسى إبراهيم البلحى ٢٥/٣ ١٨١
الدرجة لوظائف 

 الخدمات االجتماعية 

مديرية التضامن 
االجتماعى بكفر 

 الشيخ

اإلدارة العامة لرعاية 
 الشباب

 عام أول

 محي رضوان محمود  ٢٥/٣ ١٨٢
بالدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثاني كليه الهندسة

 أرزاق عبد القادر شلبي ٢٥/٣ ١٨٣
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

اإلدارة العامة 
 للموازنة والحسابات

 عام ثاني

 شفعاطف احمد كا ٢٥/٣ ١٨٤
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثاني كليه اآلداب

 هشام احمد عبدالمعطى ٢٥/٣ ١٨٥
الدرجة الثالثة لوظائف 

 الهندسة المساعدة
مركز التدريب 

 الحرفي بكفر الشيخ
 عام ثاني اإلدارة الهندسية

 حمادة هاشم سعد ٣١/٣ ١٩٨
الدرجة الثالثة وظائف 

 لزراعة والتغذيةا
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثالث مطعم المدن الجامعية

 اسماعيل محمدمصطفى  ٤/٤ ٢١٦
مهندس زراعى 
 بالدرجة الثالثة

المنطقة االحصائية 
 الزراعية بكفر الشيخ

مطعم المدن  
 الجامعية

 عام ثالث
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 نافع حمادة على محمد ٤/٤ ٢١٧
الدرجة الثانية وظائف 

 ورياضيات إحصاء
 وحاسبات الكترونية 

الوحدة المحلية لمركز 
 ومدينة الرياض

اإلدارة العامة لمركز 
 المعلومات

 عام أول

 همت مصطفى عبدالعزيز  ٤/٤ ٢١٨
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
اإلدارة العامة لشئون 

 العاملين
 عام أول

  بسيونى محمد منصور ٥/٤ ٢٢٣
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام أول كلية التربية الرياضية

 عادل السيد البزاوى ٤/ ٥ ٢٢٤
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام ثالث كلية التجارة

 سامية قدرى يونس ٥/٤ ٢٢٥
الدرجة الثالثة لوظائف 

 ني إحصاءف
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثالث المجمع الطبى

 احالم عبد الهادى احمد  ٥/٤ ٢٢٦
الدرجة الثالثة لوظائف 

 الفنية للتمريض 
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثالث المجمع الطبى

 عطية عبد ربه عطية  ٥/٤ ٢٢٧
بالدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
ن مديرية الشئو

 الصحية بالغربية
اإلدارة العامة 

 للموازنة والحسابات
 عام أول

 جمال عبد التواب سعيد ٥/٤ ٢٢٨
الدرجة الثانية وظائف 

 الزراعة والتغذية
مديرية الزراعة 

 بالغربية
 عام أول كلية الزراعة

 اسماعيل عيد محمد  ٧/٤ ٢٣٠
بالدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الشباب 

  الشيخوالرياضة بكفر

اإلدارة العامة 
للوحدات ذات الطابع 

 الخاص
 عام أول
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 احمد على ابراهيم  ٩/٤ ٢٣٣
الدرجة الثانية وظائف 

 الزراعة والتغذية
مديريه الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام أول كلية الزراعة

 ذكى محمد حسن السيد ٩/٤ ٢٣٤
الدرجة الثانية لوظائف 
 االحصاء والرياضيات

افظة ديوان عام مح
 كفر الشيخ

اإلدارة العامة لمركز 
 المعلومات

 عام أول

 سهير السعيد حسين  ١٦/٤ ٢٣٨
بالدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثالث كلية االداب

 محمد سعد عبد الفتاح  ٢٢/٤ ٢٤٩
بالدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 اضومدينة الري
 عام ثالث كلية الزراعة

 محمدالسيدعلى الدقرة ٢٢/٤ ٢٥٠
الدرجة الثانية وظائف 

 اقتصاد وتجارة
مديرية التموين 
 والتجارة بالغربية

المدينة الجامعية 
 طالب

 عام ثاني

 السيد احمد حسنين ٢٢/٤ ٢٥١
الدرجة الثالثة وظائف 

 هندسة مساعدة 
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
 عام ثالث ارة السياراتإد

 عادل مصطفى محمد  ٢٢/٤ ٢٥٢
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثالث كلية التربية

 جمال محمد يوسف  ٢٧/٤ ٢٥٩
الدرجة الثالثة وظائف 

 الحركة والنقل 
مديرية القوى العاملة 
 والهجرة بكفر الشيخ

 عام ثالث إدارة السيارات

 محمد محمودعبدالحميد  ٢٧/٤ ٢٦٠
مهندس زراعى 
 بالدرجة الثالثة

مديرية الزراعة 
 بالغربية

 عام ثاني مطعم المدن الجامعية
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 سمر فتحى غازى  ٣٠/٤ ٢٦٤
طبيبة بشرية بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام أول المجمع الطبي

 أميرة محمد عثمان  ٣٠/٤ ٢٦٥
ة بالدرجة طبيبة بشري

 الثالثة
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام أول المجمع الطبي

 امينة رمضان محبوب ٣٠/٤ ٢٦٦
بالدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام أول كليه اآلداب

 هبة اهللا شعبان على ٣٠/٤ ٢٦٧
طبيبة بشرية بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشئون 

 حية بكفر الشيخالص
 عام أول المجمع الطبى

 اسماعيل شعبان غزى ٥/٥ ٢٧٨
أخصائي شباب بالدرجة 

 الثانية
مديريه الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام أول كلية الزراعة

 محمد سيد احمد  ٥/٥ ٢٧٩
أخصائي شباب بالدرجة 

 الثالثة
مديريه الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام أول كلية الزراعة

 وفاءعبدالمنعم بسيونى  ٥/٥ ٢٨٠
أخصائي اجتماعى 
 بالدرجة الثانية

مديرية الشئون 
 الصحية بكفر الشيخ

 عام أول كليه الهندسة

 جيهان محمود ابراهيم  ٥/٥ ٢٨١
الدرجة الثانية وظائف  

 تمويل ومحاسبة 
مديرية األوقاف بكفر 

 الشيخ
اإلدارة العامة 

 للموازنة
 عام أول

 احمدامل مصطفى  ٥/٥ ٢٨٢
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية

مديرية التضامن 
االجتماعى بكفر 

 الشيخ
 عام أول كليه الهندسة
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 ياسر محمد ابو النور  ٥/٥ ٢٨٣
الدرجة الثالثة وظائف 

 هندسة مساعدة 
مديرية األوقاف بكفر 

 الشيخ
اإلدارة العامة للمدن 

 الجامعية
 عام أول

 حسين محمد غازى ٥/٥ ٢٨٤
ة وظائف الدرجة الثالث

 هندسة مساعدة 
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام أول اإلدارة الهندسية

 السيد محمد الغندور ١٢/٥ ٢٩٢
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
اإلدارة العامة لرى 
 غرب كفر الشيخ

 عام ثالث كليه الهندسة

 فاطمة مختار الوكيل ١٢/٥ ٢٩٣
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
 مديريه الشباب

 والرياضة بكفر الشيخ
اإلدارة العامة 

 للموازنة
 عام أول

 أميرة إبراهيم السيد ١٢/٥ ٢٩٤
أخصائي نشاط بالدرجة 

 األولى
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة 
 للدراسات العليا

 عام أول

 احمد السيد القمحاوى ١٢/٥ ٢٩٥
الدرجة األولى وظائف 

 القانون 
 مديرية الشئون

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثاني كليه الهندسة

 منصور محمد محمود ١٢/٥ ٢٩٦
الدرجة الثانية وظائف 

 القانون
مديرية اإلسكان 

 والمرافق بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 القانونية
 عام ثاني

 السعيد محمد صبرة  ١٤/٥ ٣٠١
الدرجة الثانية وظائف 

 الزراعة والتغذية
فر مديرية الزراعة بك

 الشيخ
 عام أول كلية الطب البيطري

 رمضان محمد حسن  ١٤/٥ ٣٠٢
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية التموين 

 والتجارة بكفر الشيخ
 عام أول كلية التجارة
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 زينب سعد احمد سعيد ١٤/٥ ٣٠٣
الدرجة الثالثة وظائف 

 هندسة مساعدة 
 لثعام ثا كلية التربية النوعية فرع ثقافة كفر الشيخ

 طارق محمد بدوي ١٤/٥ ٣٠٤
أخصائي شئون عاملين 

 بالدرجة الثالثة
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
اإلدارة العامة لشئون 

 العاملين
 عام أول

١٤/٥ ٣٠٥ 
حسام الدين عبد الغفار 

 عبد الحميد
أخصائي شئون عاملين 

 بالدرجة الثالثة
مديرية الزراعة 

 بالقاهرة
اإلدارة العامة لشئون 

 العاملين
 عام ثاني

 راضى راضى بسيونى  ١٩/٥ ٣٠٦
الدرجة الرابعة وظائف 

 هندسة مساعدة
مديرية اإلصالح 

 الزراعي بكفر الشيخ
 عام ثاني اإلدارة الهندسية

 حسناء حسن عبد الحميد ١٩/٥ ٣٠٧
الدرجة الرابعة وظائف 

 هندسة مساعدة
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية الزراعة

 جمال احمد بسيونى  ١٩/٥ ٣٠٨
فني هندسى بالدرجة 

 الرابعة
اإلدارة المركزية 
 النتاج التقاوى

 عام ثالث كلية االداب

 تامر احمد محمد خليل ١٩/٥ ٣٠٩
الدرجة الخامسة 

 وظائف الحركة والنقل 
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
إدارة وسائل النقل 

 والحركة
 عام ثاني

 ورمحمود مصطفى زنق ٢٣/٥ ٣١١
أخصائي زراعى 
 بالدرجة الثانية

الجهاز التنفيذى 
لمشروعات تحسين 
 االراضى بكفر الشيخ

 عام ثاني كلية الزراعة

 على عبد اهللا بدوى  ٢٣/٥ ٣١٢
الدرجة الثانية لوظائف 

 فني معامل
مديرية التربية 
 والتعليم بالغربية

اإلدارة العامة للمدن 
 الجامعية

 عام ثاني
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 ات محمد محمد الشح ٣١/٥ ٣٢٠
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مركز البحوث 
 الزراعية بسخا

اإلدارة العامة 
 للمشتريات والمخازن

 عام أول

 رشدى محب احمد  ٣/٦ ٣٣٣
الدرجة الثانية وظائف 

 تمويل ومحاسبة 
مديرية اإلسكان 

 والمرافق بكفر الشيخ
 عام أول كلية التربية الرياضية

 سعاد احمد عطا عسس ٨/٦ ٣٣٥
الدرجة الثانية وظائف 

 الزراعة والتغذية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام أول

٨/٦ ٣٣٦ 
مصطفى أمين عبد 

 العاطى
الدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة قلين
 عام أول كلية التربية الرياضية

٨/٦ ٣٣٧ 
 عبد الرحمن مروة محمد

 مروان
طبيبة بشرية بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشئون 
 الصحية باسيوط

 عام أول المجمع الطبى

 محمد محمد عباس  ٨/٦ ٣٣٨
فني تمريض بالدرجة 

 الثالثة 
 عام أول المجمع الطبى جامعة المنوفية

 رمضان مبروك محمد  ٨/٦ ٣٣٩
الدرجة الثالثة وظائف 

 هندسة مساعدة
اعي اإلصالح الزر
 بكفر الشيخ

 عام أول كلية الهندسة

١٤/٦ ٣٤١ 
عمرو عبد النبى عبد 

 الفتاح
طبيب بشرى بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشئون 
 الصحية بدمياط

 عام أول المجمع الطبى

 طارق سعيد عبدالسالم  ١٦/٦ ٣٤٥
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
لشئون اإلدارة العامة 
 التعليم

 عام ثاني
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 شريف احمد السيد ٢٠/٦ ٣٥٤
فني منشآت وتجهيزات 

 بالدرجة الرابعة
مديرية الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام أول

 محمد حسين عبدالفتاح  ٢٠/٦ ٣٥٥
فني آشعة بالدرجة 

 الرابعة
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام أول الطبيةإدارة الشئون 

 السيد احمد رجب ٢٥/٦ ٣٦١
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية

اإلدارة المركزية 
لمحطات وسط الدلتا 

 بكفر الشيخ
 كلية التربية الرياضية

ستة 
 اشهر

 محامى بالدرجة الثانية مصطفى السيد العشرى ٢٥/٦ ٣٦٢
اإلدارة العامة لقصور 

إقليم غرب "الثقافة 
 "ووسط الدلتا

 العامة للشئون اإلدارة
 القانونية

 عام أول

٢٥/٦ ٣٦٣ 
عايدة عبد اللطيف 

 السعيد
فني تشجير ومشاتل 

 بالدرجة الثانية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
 عام أول كلية الزراعة

 رزق متولى رزق ٢٥/٦ ٣٦٤
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية اإلصالح 
 الزراعي  بالغربية

 عام ثاني كلية التجارة

 صبري مصطفى على  ٢٨/٦ ٣٦٦
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة قطور
 عام ثاني كلية الطب البيطري

 على محمد ابو شعيشع ١/٧ ٣٧٧
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة الرياض
 عام ثاني كلية التجارة

 ت عوض السيد مدح ١/٧ ٣٧٨
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة الرياض
 عام ثاني كلية اآلداب
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 شلبية السعيد على  ٦/٧ ٣٨٣
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام أول كلية الطب البيطري

٦/٧ ٣٨٤ 
ريهام عبد المجيد عبد 

 العزيز
الدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
 عام أول كلية التربية

٦/٧ ٣٨٥ 
صفى عبد الحكيم 

 مصطفى
مفتش رقابة ومتابعة 

 بالدرجة الثانية 
مديرية التضامن 
 االجتماعي بالغربية

إدارة التوجيه المالي 
 واالدارى

 عام أول

 شعبان سليمان محمد  ٦/٧ ٣٨٦
 وظائف الدرجة الثانية
 مكتبية

مديرية الزراعة بكفر 
 الشيخ

 عام أول كلية التربية النوعية

٦/٧ ٣٨٧ 
نيرمين عبد الوهاب 

 محمد 
أخصائي شئون مالية 

 بالدرجة الثالثة
المعهد الفني 

 الصناعى بالمحلة 
إدارة الموازنة 
 والحسابات

 عام أول

 هالة مصرى السيد ٦/٧ ٣٨٨
مدرس حاسب الى 
 بالدرجة الثانية

يرية التربية مد
 والتعليم بكفر الشيخ

اإلدارة العامة لشئون 
 التعليم

 عام أول

 والء حسن عبد الحميد ٨/٧ ٣٨٩
فني هندسى بالدرجة 

 الرابعة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
اإلدارة العامة لشئون 

 التعليم
 عام ثاني

 حسنى اجمد اسماغيل ٨/٧ ٣٩٠
الدرجة الثالثة وظائف 

 قانون
ديرية الزراعة بكفر م

 الشيخ
 عام ثاني كلية التربية النوعية

 عادل عبد السالم الوحش ٨/٧ ٣٩١
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية

مديرية التضامن 
االجتماعي بكفر 

 الشيخ
 عام أول كلية التربية الرياضية
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 عالء ناجى محمد  ٨/٧ ٣٩٢
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الطب 

 ر الشيخالبيطري بكف
اإلدارة العامة لرعاية 

 الشباب
 عام ثاني

 احمد فرحات فرحات  ٨/٧ ٣٩٣
الدرجة الثالثة وظائف 

 خدمات اجتماعية
مديرية القوى العاملة 
 والهجرة بكفر الشيخ

 عام ثاني كلية الزراعة

 هدى بهجات إبراهيم  ٨/٧ ٣٩٤
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
دارة العامة لشئون اإل

 العاملين
 عام أول

 نجالء فوزي بدير  ١٤/٧ ٤٠١
طبيب بيطرى بالدرجة 

 الثانية
مديرية الطب 

 البيطري بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية الزراعة

 الدرجة الثالثة المكتبية سهير محمد على  ١٤/٧ ٤٠٤
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية التجارة

٢٢/٧ ٤٠٨ 
د الخالق جمعه عب
 رمضان

الدرجة الثالثة وظائف 
 الفنية للزراعة والتغذية

اإلدارة المركزية 
 للرى بكفر الشيخ

اإلدارة العامة لرعاية 
 الشباب

 عام ثالث

 محسن احمدعبدالوهاب ٢٢/٧ ٤٠٩
باحث قانونى بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التربية

 لد السيد محمد الديبخا ٢٧/٧ ٤١١
الدرجة الثالثة وظائف 

 تمويل ومحاسبة
مديرية التربية 
 والتعليم بالغربية

كلية التربية  
 الرياضية

 عام ثاني

 هناء فتحي عبدالرحمن ١/٨ ٤٢٢
الدرجة الثانية وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
كلية التربية  

 الرياضية
 عام أول
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 ت عبدالمنعم محمودالف ٥/٨ ٤٣٢
الدرجة األولى وظائف 

 تمويل ومحاسبة
مديرية االصالح 

 الزراعى بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للمدن 

 الجامعية
 عام ثاني

 هويدا حسن احمد  ٥/٨ ٤٣٣
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية التجارة

٩/٨ ٤٣٨ 
عماد عبد الوهاب عبد 

 القادر
الدرجة الثانية وظائف 

 تعليم 
مديرية التربية 
 والتعليم بالغربية

اإلدارة العامة لرعاية 
 الشباب

 عام أول

 صباح حسن عطية  ١١/٨ ٤٣٩
بالدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية اإلصالح 

 الزراعي بكفر الشيخ
 عام ثالث كليه الهندسة

 سامى السيدعبد الواحد ٢٠/٨ ٤٤٦
انية اقتصاد الدرجة الث

 وتجارة 
 مجلس مدينة قطور

إدارة التخطيط 
 والمتابعة

 عام ثاني

 محمود بسيوني محمود  ٣/٩ ٤٥٩
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة 
إدارة تموين بندر 

 طنطا
 عام ثالث مطعم المدن الجامعية

٣/٩ ٤٦٠ 
أبو اليزيد توفيق أبو 

 اليزيد
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية

 التضامن مديرية
االجتماعي بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية التربية النوعية

 فاطمة عطية جمعة  ٣/٩ ٤٦١
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة
إدارة تموين بندر 

 طنطا
المعمل المركزي 

 للجامعة
 عام ثالث

 والء عمر احمد حماد ٩/٩ ٤٦٣
الدرجة الثالثة وظائف 

 تعليم 
مديرية التربية 

 كفر الشيخوالتعليم ب
 عام ثاني كلية التربية النوعية
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 هانى سالم محمد عقبة ١٠/٩ ٤٦٥
الدرجة الثالثة وظائف 

 تعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة لرعاية 

 الشباب
 عام ثاني

١٥/٩ ٤٦٩ 
عماد الدين يوسف 

 الجندى
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
مديريه الشباب 

 فر الشيخوالرياضة بك
 عام ثاني كلية التربية

 محمد يوسف عبد العاطى ١٥/٩ ٤٧٠
الدرجة الثالثة فني 
 تسجيل طبى واحصاء

مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثاني كلية التربية النوعية

 نادية رجب محمود بدوى ١٧/٩ ٤٧٣
الدرجة األولى وظائف 

 القانون 
مديرية القوى العاملة 

 خوالهجرة بكفر الشي
 عام ثاني كلية الزراعة

 محمود ياسين ابراهيم  ٢٩/٩ ٤٨٣
الدرجة الثانية وظائف 

  التعليم 
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للمدن 

 الجامعية
 عام ثاني

 اميرة محمود اسماعيل ٢٩/٩ ٤٨٤
الدرجة الثانية وظائف 

  فنية تعليم 
مديرية التربية 
 يخوالتعليم بكفر الش

 عام ثاني كلية التربية النوعية

 مجدى عبدالسميع دعبس ٢٩/٩ ٤٨٥
الدرجة الثالثة وظائف 
 الخدمات االجتماعية 

مديريه الشباب 
 والرياضة بكفر الشيخ

اإلدارة العامة 
 لمشروعات البيئة

 عام ثاني

٢٩/٩ ٤٨٦ 
مصطفى محمد عبد 

 الروؤف
فني معمل بالدرجة 

 الرابعة
مديرية الشئون 

 بكفر الشيخالصحية 
 عام ثاني المعمل المركزى

٧/١٠ ٤٩٥ 
عبد الفتاح مصطفى 

 مرعى
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 
 والتعليم بالبحيرة

 عام ثاني كلية التجارة
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

٥٠٤ 
١٥/
١٠ 

 هدى محمد عوض اهللا 
الدرجة الثانية وظائف 
 الزراعة والتغذية 

مديرية الزراعة بكفر 
 الشيخ

 عام ثاني لباتالمدينة طا

٥٠٩ 
٢١/
١٠ 

 محمد يوسف عبد العاطى
الدرجة الثالثة وظائف 

 االحصاء
مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

 عام ثاني كلية  التربية النوعية

٥١٠ 
٢١/
١٠ 

 هانى ماهر احمد محمد
وظائف الخدمات 
المعاونة بالدرجة 

 الخامسة

مديرية التربية 
 والتعليم بكفر الشيخ

مركز المعلومات 
 والتطوير

 عام ثاني

٥١١ 
٢١/
١٠ 

 جيهان على عبد العاطى
أخصائي انشطة ثقافية 

 بالدرجة الثالثة
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التربية النوعية

٥٢٠ 
٢٦/
١٠ 

مايسة عبد الفتاح عبد 
 الوهاب

مدرس مادة صناعية 
 بالدرجة الثالثة

مديرية التربية 
 خوالتعليم بكفر الشي

 عام ثاني كلية الهندسة

٥٢٦ 
٢٩/
١٠ 

 فاطمة فرج عبد السالم
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة 
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
 عام ثاني المدن الجامعية

٥٢٧ 
٢٩/
١٠ 

إيناس عبدالرحمن 
 ليمونة

أخصائي إسكان 
 بالدرجة الثالثة

 عام رابع جامعة الفيوم جامعة كفر الشيخ

٢/١١ ٥٣٠ 
شيماء اسماعيل عبد 

 المنعم
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التربية النوعية

 محمد مصطفى ابراهيم  ٣/١١ ٥٣٢
الدرجة الثانية وظائف 

 هندسية
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كليه الهندسة
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 د السالمفاطمة فرج عب ٣/١١ ٥٣٣
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
اإلدارة العامة للمدن 

 الجامعية
 عام ثاني

٥٥٣ 
١٢/
١١ 

 دعاء السعيد سيف الدين
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام ثاني

٥٥٤ 
١٢/
١١ 

 سامى محمد سليمان 
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية

مديرية التضامن 
االجتماعى بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية التربية النوعية

٥٥٥ 
١٤/
١١ 

 محمد زهران مصطفى 
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية اآلداب

٥٥٦ 
١٤/
١١ 

 زيد عماد حمدى ابو الي
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التجارة

٥٦١ 
١٦/
١١ 

 عبادى على احمد حسن
الدرجة الثانية وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة لمركز 

 المعلومات 
 عام أول

٥٦٢ 
١٦/
١١ 

 امل محمد عالم عبد اهللا
الدرجة الثانية وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
اإلدارة العامة لرعاية 

 الشباب
 عام أول

٥٦٣ 
١٦/
١١ 

 اشرف حسين سويلم
الدرجة الثالثة وظائف 

 هندسية
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية الهندسة

٥٦٤ 
١٦/
١١ 

 سعاد ابراهيم الشامى
ثة وظائف الدرجة الثال

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التربية الرياضية
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 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

٥٦٥ 
١٦/
١١ 

الششتاوى عبد الحليم 
 الهمشرى

الدرجة الثانية وظائف 
 مكتبية

مديرية الشئون 
 الصحية بالغربية

اإلدارة العامة 
للعالقات العلمية 

 والثقافية
 عام ثاني

٥٦٦ 
١٦/
١١ 

 الحسيبدعاء محمد عبد 
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية االداب

٥٧٥ 
٢١/
١١ 

 داليا عبد الجليل صقر
الدرجة الثالثة وظائف 

 التنمية اإلدارية
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
اإلدارة العامة 

 للمكتبات
 عام ثاني

٥٧٦ 
٢١/
١١ 

 عماد جمعة ابراهيم 
ة الثالثة وظائف الدرج

 مكتبية
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام ثاني

٥٨٠ 
٢٤/
١١ 

 محمد زكريا محى الدين
الدرجة الثالثة وظائف 

 اقتصاد وتجارة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة الرياض
 عام ثاني كلية التجارة

٥٨١ 
٢٤/
١١ 

 أمال حافظ طايع
ائف الدرجة الثالثة وظ

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
اإلدارة العامة للمدن 

 الجامعية
 عام ثاني

٥٨٢ 
٢٤/
١١ 

 شكرية موسى ابو قمر
الدرجة الثانية وظائف 

 مكتبية
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة كفر الشيخ
 عام ثاني كلية االداب

 ابراهيم محمود الشيخ ٣/١٢ ٥٩٤
سائق أول بالدرجة 

 لثةالثا
 إدارة الجامعة جامعة طنطا

عام 
 سادس

 صفاء طلبة عبد اللطيف ٦/١٢ ٥٩٥
الدرجة الثالثة وظائف 

 تمويل ومحاسبة
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة الرياض
 عام ثاني كلية االداب
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
 القرار

تاريخ 
 القرار

 الجهة المنتدب إليها الجهة المنتدب منها الــوظيفـة االســــــم
مدة 
 االنتداب

 على عبد الصمد على  ٦/١٢ ٥٩٦
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية الزراعة بكفر 

 الشيخ
 عام ثاني كلية الزراعة

 سوسن امين محمد  ٩/١٢ ٦٠٦
الدرجة الثالثة وظائف 

 خدمات اجتماعية
مديريه الشباب 

 والرياضة بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التجارة

 انجى محمد عبد الرحمن  ٩/١٢ ٦٠٧
الدرجة الثالثة وظائف 

 التعليم
مديرية التربية 

 والتعليم بكفر الشيخ
 عام ثاني كلية التربية النوعية

٦١٠ 
١٢/
١٢ 

 الشحات نصر غازي 
الدرجة الثالثة وظائف 

 مكتبية
مديرية اإلسكان 

 والمرافق بكفر الشيخ
اإلدارة العامة للشئون 

 اإلدارية
 عام ثاني

٦١٣ 
١٦/
١٢ 

 السيد محمد إبراهيم 
الدرجة الرابعة وظائف 

 مكتبية
ديوان عام محافظة 

 كفر الشيخ
مركز المعلومات 

 والتطوير
 عام ثاني

٦١٦ 
٢٣/
١٢ 

 صالح فتحى محمد 
الدرجة الثانية وظائف 

  تمويل ومحاسبة 
الوحدة المحلية لمركز 

 ومدينة بيال
 عام ثاني كلية التربية النوعية

٦٢١ 
٣١/
١٢ 

 ميرفت زغلول عوض
الدرجة الثالثة وظائف 

 الزراعة
مديرية الزراعة 

 بالغربية
 عام ثاني كلية الطب البيطري

٦٢٢ 
٣١/
١٢ 

 ح محمد السيد ابو الفتو
طبيب اسنان بالدرجة 

 الثالثة
مديرية الشئون 

 الصحية بكفر الشيخ
 عام أول اإلدارة الطبية
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  إ��ـ�ء ا�	�ــــ�اب
 أ�	� ��م ا������/ ��ارات ا�
	� ا����ذ 
 ��٢٠٠٩م 
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  .يتم إلغاء انتداب هؤالء السادة وعودتهم لعملهم االصلى  •
رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب إليها  الجهة المنتدب منها  ـوظيفـةالـ  االســــــم

٤/٣  ١٢٧  
عماد الدين حامد عبد اهللا 

  الشافعي
بالدرجة  باحث قانوني 
  الثانية

 كفر ديوان عام محافظة
  الشيخ

اإلدارة العامة للشئون 
  القانونية

  خلف اهللا رجب جالل  ٤/٣  ١٢٨
الدرجة الثانية وظائف 

  مكتبية
 الشباب والرياضة مديريه
  كفر الشيخب

اإلدارة العامة للمدن 
  الجامعية

  احمد محمد السيد حامد  ٦/٥  ٢٨٥
مهندس زراعي 
  بالدرجة الثالثة

  مديرية الزراعة بالغربية
االدارة العامة للدراسات 

  العليا والبحوث

٦/٥  ٢٨٦  
ماجدة عبد السالم ابو 

  شعيشع
بالدرجة االولى 
  وظائف مكتبية

مديرية التضامن االجتماعى 
  لشيخبكفر ا

  كلية التجارة

  خلف اهللا رجب جالل  ٩/٥  ٢٨٨
بالدرجة االولى 
  وظائف مكتبية

 الشباب والرياضة مديريه
  بكفر الشيخ

االدارة العامة 
  للمشتريات والمخازن

٢٥/٦  ٣٥٨  
دعاء حمدى محمد 

  عمران
بالدرجة الثانية وظائف 

  التعليم
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ
ن االدارة العامة لشئو
  التعليم والطالب

  اميرة احمد احمد النجدى  ٢٥/٦  ٣٥٩
بالدرجة الثانية وظائف 

  التعليم
مديرية التربية والتعليم بكفر 

  الشيخ
االدارة العامة لشئون 

  التعليم والطالب

  حسين محمد غازى  ٢٥/٦  ٣٦٥
بالدرجة الثالثة وظائف 

  الهندسة المساعدة
 كفر ديوان عام محافظة

  الشيخ
النقل ادارة وسائل 
  والحركة

  على عبد اهللا بدوى  ٩/٩  ٤٦٦
أمين معمل 
  بالدرجة الثانية

مديرية التربية والتعليم 
  بالغربية

  المدينة طالب
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  الجهة المنتدب إليها  الجهة المنتدب منها  ـوظيفـةالـ  االســــــم

٩/٩  ٤٦٧  
وحيد احمد عبد القادر 

  عبد العزيز
الدرجة الثالثة 
  وظائف مكتبية

  مجلس مدينة فوه
اإلدارة العامة للدراسات 

  العليا والبحوث
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  رقم
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٨/١  ٣  

 –تدريس ال شئون هيئة –شئون العاملين مجال تشكيل لجنة متخصصة ممن لديهم خبرة في  :مادة أولى
   الملفات وهم علي النحو التالي –المعاشات 

  وظيفةال  االسم  م
  رئيسا   أمين الجامعة المساعد  إبراهيم مخلوف عبد الواحد / السيد   ١
  عضوا  مدير عام شئون العاملين   أحمد إبراهيم الشيشيني/ السيد   ٢
  عضوا  مدير عام الشئون اإلدارية    يمحمود السيد البرهام/ السيد   ٣
  اعضو  أمين عام كلية الزراعة   محمد صبحي عبد العظيم / السيد   ٤
  عضوا   شئون العاملين  السيد ابوزيد الجمال / السيد   ٥
  عضوا  شئون هيئة التدريس  تيسير محمد الدسوقي / اآلنسة   
  عضوا  شئون العاملين   نبيه محمد علي الطور / السيد   ٧
  عضوا  شئون العاملين  فوزي محمد عبده/ السيد   ٨
  عضوا  ظات مدير إدارة المحفو  ماهر السعيد عبده سالم / السيد   ٩
  عضوا  المـــلفــــات   مصطفي مصطفي حجازي/ السيد   ١٠
  عضوا   شئون عاملين كلية اآلداب  صفاء محمد عبد الغفار/ السيدة   ١١
  عضوين شئون عاملين من كل كلية                     خالل مراجعة الملفات  ١٢
  جعة الملفات عضوين من شئون هيئة التدريس من كل كلية         خالل مرا  ١٣

ت من اإلدارات المختصة ة والسبت من كل اسبوع بعد تجهيز الملفاعتعمل هذة اللجنة يومى الجم: مادة ثانية
  .سبوع خالل األ

  . تكون اللجنة مسئولة عن تسليم كل ملف كامل من جميع محتوياتة لمسئول حفظ الملفات : مادة ثالثة

٨/١  ١١  

 المعيد بقسم إدارة االعمال بكلية التجارة –ا شاكر علي محمد عبد الكريم رض/ يحدد مرتب السيد : مادة أولى
  بكفر الشيخ بمبلغ    

  -:موضحة علي النحو التالي  ) ١٤٨,٨٠( 
تاريخ  ( ١/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من )  العــالوات الخاصة المضافة ىإجمال% ٢١٠+ جنيه  ٤٨(

   ) بالكليةاستالم العمل
  : مادة ثانية

  . تاريخ استالم العمل بالكلية ١/١/٢٠٠٩دل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من يمنح سيادته ب
  : مادة ثالثة

  .كل فيما يخصة  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٧/١  ٣٠  

 عليا وبحوث ثالث بكلية التربية ت أخصائي دارسا-سمير عبد العظيم احمد سالم / يمنح السيد   :مادة أولى
  فز االداء المتميز بواقعالنوعية حا

  ) . مادة البالغة والنقد (  جنيه شهريا لحصوله علي درجة الماجستير في اللغة العربية ١٠٠ 
  : مادة ثانية

 تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون ٢٠/١/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة علي هذا القرار اعتبارا من 
  . العاملين 
  : مادة ثالثة

  .كل فيما يخصة  الختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات ا

٣١/١  ٣٧  

 المدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة بكفر الشيخ –لبنا اعنتر نصر سالم / يحدد مرتب السيد   :مادة أولى
   -:علي النحو التالي 

   . جنيــــة ٢٦٧،١٨ جنيـــة                    المرتب بعد التعيين ٢٦٢،١٨المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريـــخ 

  : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من تاريخ + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر 

  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/١/٢٠٠٩
  : مادة ثالثة

   . كل فيما يخصههات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع ج

٣١/١  ٣٨  

 األستاذ المساعد بقسم الدواجن بكلية –يحيي زكريا أحمد عيد / يحدد مرتب السيد الدكتور:  مادة أولى
   -:الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

 ٣٠٦،٥٩ بعد التعيين  جنيـــة                        المرتب٣٠٠،٥٩     المرتب قبل التعيين 
  . جنيــــة 

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين (٢٦/١/٢٠٠٩يصرف إعتبارا من تاريخ 
  : مادة ثانية

  ). تاريخ موافقة مجلس الجامعة ( ٢٦/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر اعتبارا من تاريخ  
  : مادة ثالثة

   . كل فيما يخصهرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا الق
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣١/١  ٣٩  

 المساعد بقسم الخلية واألنسجة ذ األستا–مين محمد احمد حسانين أ/ يحدد مرتب السيد الدكتور :  مادة أولى
   -:بكلية الطب البيطري بكفر الشيخ علي النحو التالي 

 ٣٠١،٣٦ن                          المرتب بعد التعيي جنيــه٢٩٥،٣٦    المرتب قبل التعيين 
  . جنيــــة 

  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
  : مادة ثانية

  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر اعتبارا من تاريخ  
   :مادة ثالثة

  .  فيما يخصه كل  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار 

٣١/١  ٤٠  

 المدرس بقسم الفيزياء والكيمياء –عاطف محمود الحسنين إسماعيل / يحدد مرتب السيد الدكتور : مادة أولى
   -:بكلية التربية بكفر الشيخ علي النحو التالي ) الفيزياء ( 

 جنيــــة ٢٨٥،٠٠ جنيـــة                     المرتب بعد التعيين ٢٨٠،٠٠المرتب قبل التعيين 
 .  

  ) .  الجامعة علي التعيين ستاريخ موافقة مجل ( ٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
  : مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من تاريخ + يمنح لسيادته بدل الجامعة المقرر 
  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/١/٢٠٠٩

  :  ةمادة ثالث
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٣١/١  ٤١  

 األستاذ بقسم اإلنتاج الحيواني –نبيل محمد محمد عويضة / يحدد مرتب السيد األستاذ الدكتور   :مادة أولى
   -:الشيخ علي النحو التالي  بكلية الزراعة بكفر

   جنيــــة ٤٣٣،٣٤                المرتب بعد التعيين  جنيـــة     ٤٢٧،٠٩المرتب قبل التعيين 
  ) . تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبار من تاريخ 

  : مادة ثانية
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة ( ٢٦/١/٢٠٠٩منح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا اعتبارا من ي

  : مادة ثالثة
  .     كل فيما يخصه  جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع 
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣١/١  ٤٢  

 األستاذ المساعد بقسم الصناعات –محمد عوض سعد عبد الجليل / يحدد مرتب السيد الدكتور : مادة أولى
   -:الغذائية بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  . جنيـــة ٣٣٤،٣٥        المرتب بعد التعيين  جنيـــة           ٣٢٨،٣٥    المرتب قبل التعيين 
   )تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين (٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر اعتبارا من تاريخ  

 ) . التعيين 
  : مادة ثالثة

  .   كل فيما يخصه  هات االختصاص تنفيذ هذا القرارلى جميع جع

٣١/١  ٤٣  

 االستاذ المساعد بقسم النبات –السيد بالل عبد المنطلب بالل /  يحدد مرتب السيد الدكتور :مادة أولى
   -:الزراعي بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

 .   جنيه ٢٩٢،١١لتعيين  جنية        المرتب بعد ا٢٨٦،١١المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتباراً من تاريخ 

    :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس الجامعة على  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر اعتبارا من تاريخ 

  ).التعيين 
  :  مادة ثالثة

  .  كل فيما يخصه  هذا القرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ 

٢/٢  ٤٥  

 مدرس مساعد بقسم ادارة األعمال بكلية –على احمد عبد القادر احمد / يحدد مرتب السيد:  مادة أولى
  -:موضحة على النحو التالي جنيه )  ١٩٥،٣٠(التجارة  بمبلغ 

تاريخ  (٢٨/١/٢٠٠٩ يصرف اعتبارا من) اجمالى العالوات الخاصة المضافة  % ٢١٠+  جنية ٦٣      ( 
  )استالمه العمل بالكلية 

  :  مادة ثانية
 ).تاريخ استالم العمل بالكلية  ( ٢٨/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :  مادة ثالثة
  .  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢/٢  ٤٦  

 المدرس المساعد بقسم االقتصاد والمالية –ايهاب ابراهيم محمد ابراهيم / ديحدد مرتب السي:  مادة أولى
  -:شهريا موضحة على النحو التالى جنيه ) ١٦٨،٨٠(لغ بالعامة بكلية التجارة بم

تاريخ  ( ٢٩/١/٢٠٠٩يصرف اعتباراً من )  اجمالى العالوات الخاصة المضافة%٢١٠+  جنيه ٦٨     ( 
  ) استالم العمل بالكلية 

  :  مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٩/١/٢٠٠٩يمنح سيادتة بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من 

  :  مادة ثالثة
  .   على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه 

٢/٢  ٤٧  

  : مادة أولى
ة العامة كلية التجارة بملبغ ي معيد بقسم االقتصاد والمال–احمد محمد وجيد قمره / يحدد مرتب السيد 
   -:موضحة على النحو التالي جنيه ) ١٤٨،٨٠(

تاريخ  ( ٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه  ٤٨(
  )بالكليةاستالم العمل 

  :  مادة ثانية
  .العمل بالكلية تاريخ استالمه ٢٦/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من 

  :  مادة ثالثة
  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٢/٢  ٤٨  

بكلية والتأمين صاء والرياضه  معيد بقسم اإلح–عمرو إبراهيم محمد احمد / يحدد مرتب السيد:  مادة أولى
   -:شهريا موضحة على النحو التالى جنيه ) ١٤٨،٨٠(  التجارة بمبلغ

خ يتار (٢٧/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة  % ٢١٠+  جنية ٤٨   ( 
  ) العمل بالكلية هاستالم

  :  مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٧/١/٢٠٠٩يمنح سيادتة بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

  :  مادة ثالثة
  .  كل فيما يخصه   القرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢/٢  ٤٩  

  : مادة أولى
(  معيد بقسم االقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بمبلغ –حنان عادل احمد هاللى / يحدد مرتب السيدة 

   -:شهريا موضحة على النحو التالى جنيه ) ١٤٨،٨٠
تاريخ  (٢٨/١/٢٠٠٩ من يصرف اعتبارا) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٤٨    ( 
  ).  العمل بالكلية هااستالم

  :  مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٨/١/٢٠٠٩ بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من تمنح سيادتها -

  :  مادة ثالثة
  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٨/٢  ٦٠  

 معيدة بقسم االحصاء والرياضه بكلية –نورا محمد رشدى عبد الواحد / يدةيحدد مرتب الس:  مادة أولى
  التجارة  بمبلغ بمبلغ        

   -:شهريا موضحة على النحو التالى ) ١٤٨،٨٠  ( 
تاريخ  (٢/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٤٨( 

  ). العمل بالكلية هااستالم
  :  نيةمادة ثا
  . العمل بالكليةا تاريخ استالمه٢/٢/٢٠٠٩ بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من تمنح سيادتها -

  :  مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٨/٢  ٦١  

ة االعمال بكلية  المدرس المساعد بقسم ادار–ايمان صالح محمد المنطاوى / يحدد مرتب السيدة:  مادة أولى
   -:شهريا موضحة على النحو التالى جنيه ) ١٩٥،٣٠(التجارة  بمبلغ 

تاريخ  (١/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣ (
  ). العمل بالكلية هااستالم
  :  مادة ثانية

 . العمل بالكليةا تاريخ استالمه١/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  : مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٨/٢  ٦٢  

 المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة  –دينا كمال عبد السالم على / يحدد مرتب السيدة:  مادة أولى
   -:تالى شهريا موضحة على النحو الجنيه ) ١٩٥،٣٠( بمبلغ
تاريخ  (٤/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣(

  ).استالم العمل بالكلية 
  مادة ثانية

  . العمل بالكليةا تاريخ استالمه٤/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  مادة ثالثة

  .  كل فيما يخصه  ا القرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذ -

٨/٢  ٦٣  

  :  مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بمبلغ –هبة السيد إبراهيم الطنطاوي / يحدد مرتب السيدة

   -: شهريا موضحة على النحو التالي  جنيه)١٩٥,٣٠(
تاريخ  (١/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣(

  ).استالم العمل بالكلية 
  مادة ثانية

  . تاريخ استالمه العمل بالكلية١/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  مادة ثالثة

  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

١٥/٢  ٨٣  

 المدرس المساعد بقسم الهندسة –مالك اباظة قطب الحريرى ا /  ةيحدد مرتب السيدة المهندس:  مادة أولى
   -:شهريا موضحة على النحو التالى جنيه ) ١٩٥،٣٠(ية بكلية الهندسة بمبلغ ئالكهربا
تاريخ  (٢٨/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣(

  ).استالم العمل بالكلية 
   مادة ثانية

  . العمل بالكليةا تاريخ استالمه٢٨/١/٢٠٠٩ادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من تمنح سي -
   مادة ثالثة

  .  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٦/٢  ٨٥  

  :  مادة أولى
 التجارة بمبلغ  المدرس المساعد بقسم االقتصاد والمالية بكلية–احمد عيد ابراهيم محمد / يحدد مرتب السيد

   -:شهريا موضحة على النحو التالي جنيه ) ١٦٤،٨٠(
تاريخ  (١٠/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٤ (

  ).استالم العمل بالكلية 
   مادة ثانية

  .ل بالكلية تاريخ استالمه العم١٠/٢/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
   مادة ثالثة

  .  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٦/٢  ٨٦  

 المدرس المساعد بقسم ادارة –سامح عبد المقصود محمد عبد المقصود / يحدد مرتب السيد:  مادة أولى
   -:شهريا موضحة على النحو التالى جنيه ) ١٩٥،٣٠(االعمال بكلية التجارة بمبلغ 

تاريخ  (٧/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣( 
  ).استالم العمل بالكلية 

   مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٧/٢/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من -

   مادة ثالثة
  .  فيما يخصه كل  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٦/٢  ٨٧  

العامة  المدرس بقسم االقتصاد والمالية -عزت ملوك قناوي حسن / يحدد مرتب السيد الدكتور :  مادة أولى
   -: شهريا موضحة على النحو التالي جنيه) ٢٦٣،٥٠(بكلية التجارة بمبلغ 

تاريخ  (١٢/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٨٥(
  ).استالم العمل بالكلية 

   مادة ثانية
 ١٢/٢/٢٠٠٩خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  .تاريخ استالم العمل بالكلية
  مادة ثالثة

  .  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٦/٢  ٨٨  

 المعيدة بقسم االقتصاد والمالية العامة بكلية –سارة سمير محمد الجربى / ب السيدة يحدد مرتمادة أولى
   -: شهريا موضحة على النحو التالي  جنيه)١٤٨،٨٠(التجارة بمبلغ 

تاريخ  (٩/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٤٨ (-
  ).استالم العمل بالكلية 

   مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٩/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

   مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٨/٢  ٩٣  

سم إدارة  االستاذ المساعد بق–محمد ابو القمصان محمد عبد الوهاب /  يحدد مرتب السيد الدكتورمادة أولى
   -: شهريا موضحة على النحو التالي جنيه) ٣٥٣،٤٠(عمال بكلية التجارة بمبلغ األ

تاريخ  (١٢/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ١١٤ (
  ).استالم العمل بالكلية 

   مادة ثانية
 ١٢/٢/٢٠٠٩ليمية  تصرف اعتبارا من ستة جنيهات عالوة إق+ منح سيادته بدل الجامعة المقرر ي -

  .تاريخ استالمه العمل بالكلية
   مادة ثالثة

  .   كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٢  ٩٤  

عمارية بكلية  المعيدة بقسم الهندسة الم-نهى نبيل محمد سراج / يحدد مرتب اآلنسة المهندسة :  مادة أولى
   -: شهريا موضحة على النحو التالي جنيه) ١٤٨،٨٠(الهندسة بمبلغ 

تاريخ  (٢٥/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٤٨ (
  ).استالم العمل بالكلية 

  : مادة ثانية
  . العمل بالكليةا تاريخ استالمه٢٥/١/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :  ثالثةمادة
  .      كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢١/٢  ٩٥  

  :  مادة أولى
الهندسية  المعيد بقسم الفيزيقا والرياضيات –إيهاب جمال محمد الصاوى الجمل  / سيحدد مرتب السيد المهند

   -: شهريا موضحة على النحو التالى جنيه) ١٤٨،٨٠(بكلية الهندسة بمبلغ 
تاريخ  (٢٧/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٤٨ (

  ).استالم العمل بالكلية 
   :مادة ثانية

  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٧/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
   :مادة ثالثة

  .  كل فيما يخصه  رارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا الق -

٢١/٢  ٩٦  

 المعيدة بقسم الفيزيقا –دميانة عادل عبد المسيح صليب / يحدد مرتب االنسة المهندسة :  مادة أولى
   -: شهريا موضحة على النحو التالى جنيه) ١٤٨،٨٠(بكلية الهندسة بمبلغ الهندسية والرياضيات 

تاريخ  (٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+ جنيه ٤٨ (
  ).استالم العمل بالكلية 

  : مادة ثانية
  .  العمل بالكليةا تاريخ استالمه٢٦/١/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

  : مادة ثالثة
  .  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٢  ٩٧  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمارية -داليا شبل سعيد شبل /   مرتب السيدة المهندسة يحدد -

   -: شهريا موضحة على النحو التالى جنيه) ١٩٤،٧٢(بكلية الهندسة بمبلغ 
تاريخ  (٢٠/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٨٠ (

  .)استالم العمل بالكلية 
   مادة ثانية

  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٠/١/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
   مادة ثالثة

  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢١/٢  ٩٨  

 بقسم درس المساعد الم-محمد ابراهيم عبد الونيس سليمان / يحدد مرتب السيد المهندس :  مادة أولى
   -: شهريا موضحة على النحو التالى جنيه) ١٩٥،٣٠(ية بكلية الهندسة بمبلغ الهندسة الكهرب

تاريخ  (٢٥/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣ (
  ).استالم العمل بالكلية 

  مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٥/١/٢٠٠٩اعتبارا من منح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف ي -

  مادة ثالثة
  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٢  ٩٩  

  :  مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم -اسماء مصطفى عبد الصمد الشامى / يحدد مرتب السيدة المهندسة  -

   -: شهريا موضحة على النحو التالى جنيه) ١٦٤،٨٠(مبلغ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ب
تاريخ  (٢٠/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٤ (

  ).استالم العمل بالكلية 
  مادة ثانية

  .ة العمل بالكليا تاريخ استالمه٢٠/١/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  مادة ثالثة

  .   كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٢  ١٠٠  

   مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمارية -رانية عبد اللطيف احمد غانم / يحدد مرتب السيدة المهندسة 

   -: شهريا موضحة على النحو التالى جنيه) ١٩٥،٣٠(بكلية الهندسة بمبلغ 
تاريخ  (٢١/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) اجمالى العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٦٣ (-

  ).استالم العمل بالكلية 
   مادة ثانية

  . العمل بالكليةا تاريخ استالمه٢١/١/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  مادة ثالثة 

  .   كل فيما يخصه  قرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا ال -
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٢١/٢  ١٠١  

 المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية –قرني حسن إيمان عبد الفتاح / يحدد مرتب السيدة : مادة أولى
   -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه ) ٢٠٧،٢٤(التجارة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ  ( ١٤/٢/٢٠٠٩تبارا من يصرف اع) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنيه ٩٠( 
  ) . استالم العمل في الكلية 

   مادة ثانية
  .تاريخ استالم العمل بالكلية ١٤/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

   مادة ثالثة
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

٢١/٢  ١٠٢  

  :مادة أولى
   -: المهندسين المتعاقدين االتى اسمائهم على االدارات والوحدات كاالتى توزيع السادة

  رئيس الجامعة / د. مكتب أ-:اوالً
  تاريخ استالم العمل  التخصص  االسم  م

  ١/٩/٢٠٠٨  حاسبات وتحكم آلي  هالة محمد السيد عشرة  ١

  : االدارة العامة لمركز المعلومات -:ثانياً 
   العملتاريخ استالم  التخصص  سمالا  م

  ٩ ١٤/٢/٢٠  الكترونيات واتصاالت  تحية ابراهيم محمد  ١

  ١٤/٢/٢٠٠٩  الكترونيات واتصاالت  فاطمة الصاوى احمد  ٢

  : االدارة العامة للمكتبات -:ثالثاً 
  لعمل تاريخ استالم  التخصص  االسم  م

  ١/٩/٢٠٠٨  حاسبات وتحكم الى  شرين حسن موسى سالم  ١

   قسم المطبعة -:رابعاً
  تاريخ استالم العمل  التخصص  ماالس  م

    ١/٩/٢٠٠٨  ات واتصاالتيالكترون  نجالء فتحى محمد سالم  ١



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

تابع القرار رقم 
١٠٢  

   االدارة العامة للشئون الهندسية-:خامساً 
  تاريخ استالم العمل  التخصص  االسم  م
  ١/٧/٢٠٠٨  اتصاالت    هالة ابراهيم عطية  ١

  ١/٧/٢٠٠٨  الكترونيات واتصاالت  وسام احمد راغب  ٢

  ٩/٢٠٠٨/   الكترونيات صناعية وتحكم  احمد خيري طة قطيط  ٣

  ١/٧/٢٠٠٨  قوى كهربائية  وسام ابراهيم محمد سليمان  ٤

  ١/٩/٢٠٠٨  ميكانيكا قوى  ايمن نجاح حمزة محمد  ٥

  ١/٩/٢٠٠٨  ميكانيكا قوى  حازم محمد محمد  ٦

  ١/٩/٢٠٠٨  ميكانيكا انتاج  سامى محمد عبد الصبور  ٧

  ١/٩/٢٠٠٨  عمارة  سعد اسماعيل بدوىايمان   ٨

  ١/٩/٢٠٠٨  ارة ع  سها عبد الفتاح وهبة  ٩

  ١/٩/٢٠٠٨  مدنى  صابر قطب عثمان على  ١٠
  ١/٩/٢٠٠٨  مدنى انشاءات  سالى عادل عبد المنعم  ١١

  ١/٩/٢٠٠٨  مدنى  هند سعيد على البالط  ١٢

  ١/٩/٢٠٠٨  مدنى  ايمان محمد محمد مصطفى  ١٣

    ١/٩/٢٠٠٨  قوى وآالت كهربائية  محمد محمد ابو النصر  ١٤
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

تابع القرار رقم 
١٠٢  

  كلية الهندسة-:سادسا
  تاريخ استالم العمل  التخصص  االسم  م
  ١/٩/٢٠٠٨  حاسبات وتحكم آلى  فاطمة حسن متولى عرفة  ١
  ١/٩/٢٠٠٨  حاسبات وتحكم آلى  منال طلبه السيد الزينى  ٢
  ١/٩/٢٠٠٨  حاسبات وتحكم آلى  ياسر عبد المجيد محمد  ٣
  ١/٩/٢٠٠٨  حاسبات وتحكم آلى  احمد محمود حامد على  ٤
  ١/٩/٢٠٠٨  الكترونيات واتصاالت  محمد عبد السميع مى  ٥
  ١/٩/٢٠٠٨  الكترونيات واتصاالت  عزيزة فراج عبد الرحمن  ٦
  ١/٩/٢٠٠٨  الكترونيات واتصاالت  مروة فرج عبد الغفار  ٧
  ١/٩/٢٠٠٨  الكترونيات واتصاالت  خالد جمعة محمد داود  ٨
  ١/٩/٢٠٠٨  مدنى  شيماء عبد الخالق محمد  ٩
  ١/٩/٢٠٠٨  مدنى  رشا سمير خضر  ١٠
  ١/٩/٢٠٠٨  عمارة  نادية عبد الفتاح عطية  ١١
  ١/٩/٢٠٠٨  عمارة  ياسمين محمد احمد  ١٢
  ١/٩/٢٠٠٨  عمارة  رباب محمود محمد  ١٣
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨  ميكانيكا قوى  هويدا اسماعيل مهدى  ١٤
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨  ميكانيكا قوى  احمد على عبد الحايس  ١٥
  ١/٩/٢٠٠٨  ت كهربائية ل قوى و  ايمان محمد احمد عثمان  ١٦
  ١/٩/٢٠٠٨  ية قوى وآالت كهربا  أسماء فوزى محمد بركات  ١٧
  ١/٩/٢٠٠٨  قوى وآالت كهربائية  نجالء المرسى ابو زيد  ١٨
    ١/٩/٢٠٠٨  ميكانيكا انتاج  غادة عبد الوهاب امين  ١٩
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٤/٢  ١٠٧  

   :مادة أولى
 أخصائي رعاية شباب ثالث بكلية اآلداب وهي –هيام طاهر عطية سكران / ضم مدة الخدمة السابقة للسيدة 

الي مدة خدمتها ) مدة عملها بالعقد المؤقت بمكافأة شاملة  ( ٢٩/٦/٢٠٠٦ وحتى ٥/٩/٢٠٠٢الفترة من 
   .٢٩/٦/٢٠٠٦ بدال من ٥/٩/٢٠٠٢الحالية بالجامعة وترد األقدمية إلي 

 -:يعاد تدرج مرتب السيدة المذكورة علي النحو التالي :  ثانيةمادة
  الحالة بعد التعديل  الحالة الراهنة

  التاريخ والبيان  المرتب األساسي  التاريخ والبيان  المرتب األساسي

١٣٤  
الدرجة الثالثة   نهاية ربط٢٩/٦/٢٠٠٦

  بعد االحتفاظ بالمرتب السابق
١٣٤  

 بعد ضم مدة الخدمة ٥/٩/٢٠٠٢
  لسابقةا

   تعيين فعلي٢٩/٦/٢٠٠٦  ١٣٤  ١/٧/٢٠٠٦  ١٣٤
١٠  ٤،٨٠    ١  ١٣،٤٠%  
  %١٠+١/٧/٢٠٠٦  ١٣٨،٨٠  االجمالي١/٧/٢٠٠٦  ١٤٧،٤٠

                             ٤  ١/٧/٢٠٠٧ دورية ةوالع   عالوة دورية١/٧/٢٠٠٧
  ٣٠/٦/٢٠٠٢في %١٠  ١٣،٤٠

٤  
  ٣٠/٦/٢٠٠٢في % ١٠  ٤،٨٠

١٠+١/٧/٢٠٠٧  ١٤٧،٦٠  %١٠+١/٧/٢٠٠٧  ١٦٤،٨٠%  
  ٤   عالوة دورية١/٧/٢٠٠٨   عالوة دورية١/٧/٢٠٠٨

  ٣٠/٦/٢٠٠٣في %١٠  ١٣،٤٠
٤  

  ٣٠/٦/٢٠٠٣في % ١٠  ٤،٨٠
١٠+١/٧/٢٠٠٨  ١٥٦،٤٠  %١٠ +١/٧/٢٠٠٨  ١٨٢،٢٠%    

تابع القرار رقم 
١٠٧  

  
  :مادة ثالثة

 حتي ٥/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ٨٦/٤/١٥٤٣يتم التجاوز عما سبق صرفه طبقا لفتوى الجمعية العمومية رقم 
  ) .لجنة شئون العاملين ( تاريخ اعتماد السلطة المختصة ١٨/٢/٢٠٠٩

  : مادة رابعة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٤/٢  ١١١  

  :مادة أولى
اء المتميز  مدرس مادة اول بكلية التربية النوعية حافز األد–مي عبد الرحمن هراس / تمنح السيدة  -

  . جنيه شهريا لحصولها علي درجة الدكتوراه في أصول التربية ٢٠٠
  :مادة ثانية

 تاريخ اعتماد محضر لجنة ١٨/٢/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة علي هذا القرار اعتبارا من  -
  .شئون العاملين 

  :مادة ثالثة
 المالي للصرف وتحديد المصدر المالي علي جميع اإلدارات المختصة اتخاذ اإلجراءات لتدبير االعتماد -

.  
  :مادة رابعة

  .     على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

٢٤/٢  ١١٢  

   :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات –هاني خالد محمد حسن كحيل / يحدد مرتب المهندس  -

  -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه ) ١٩٥،٣٠(الشيخ بمبلغ بكلية الهندسة بكفر) كيمياء ( الهندسية 
تاريخ  (٢٠/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٦٣(

  ) .استالم العمل بالكلية 
  :مادة ثانية

  .الكلية تاريخ استالم العمل ب ٢٠/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :  مادة ثالثة

  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٥/٢  ١١٣  

 المدرس المساعد بقسم –رجب عبد العزيز السحيمي عبد الرحمن / يحدد مرتب السيد المهندس  :مادة أولى
  -:ضحة علي النحو التالي  شهريا موجنيه ) ٣٧٢،٣٤(الهندسة الكهربية  بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ  (٩/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ١٢٥(
  ) .استالم العمل بالكلية 

   :مادة ثانية
  .تاريخ استالم العمل بالكلية ٩/٢/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

  :  مادة ثالثة
  .     االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه على جميع جهات

٢٦/٢  ١١٤  

  :  مادة أولى
 المدرس بقسم الوراثة بكلية –عال عبد الرحمن عبد الرحمن جالل  / ةيحدد مرتب السيدة الدكتور -

 -:الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي  
 ٢٢٦،٧٠مرتب بعد التعيين جنيـــة                          ال٢٢١،٧٠المرتب قبل التعيين 

  جنيــــة
  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٣/٢/٢٠٠٩ من تاريـــخ ايصرف اعتبار

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من تاريخ +تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

   ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين (٢٣/٢/٢٠٠٩
   مادة ثالثة

  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١/٣  ١١٥  

  : مادة أولى
سالي إبراهيم طه حافظ من أخصائي تمريض ثان إلي أخصائي / تصويب الدرجة المالية للسيدة  -

مالي تمريض أول المنقولة من مستشفيات جامعة طنطا إلي موازنة جامعة كفر الشيخ للعام ال
د من التأشيرات العامة للسنة المالية الحالية اعتبارا من / ٢٠ علي تأشيرة ٢٠٠٨/٢٠٠٩

١/٧/٢٠٠٨   
  :مادة ثانية

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢/٣  ١٢١  

  : مادة أولى
م الهندسة المعمارية بكلية  المدرس المساعد بقس–هبة محمد حسن سليمان / يحدد مرتب السيدة المهندسة  

  -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه ) ١٩٥،٣٠(الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 
تاريخ  (٥/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٦٣(

  ) .استالم العمل بالكلية 
 :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٥/٢/٢٠٠٩تبارا من تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اع -
  : مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢/٣  ١٢٢  

 المدرس المساعد بقسم –منال السيد علي مصطفي علي  / يحدد مرتب السيدة المهندسة :  مادة أولى
موضحة علي النحو شهريا  جنيه) ٢٤٣،٢٨(لهندسة بكفر الشيخ بمبلغ الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية ا

 -:التالي 
تاريخ  (١٠/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ١١١(

  ) .استالم العمل بالكلية 
  :مادة ثانية

  .الم العمل بالكلية  تاريخ است١٠/٢/٢٠٠٩ بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من ايمنح سيادته -
  : مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢/٣  ١٢٣  

  :  مادة أولى
 المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية –محمد بيومي أبو المكارم بيومي / يحدد مرتب المهندس  -

  -:ي النحو التالي  شهريا موضحة علجنيه ) ١٤٨،٨٠(الهندسة بكفرالشيخ بمبلغ 
تاريخ  (٢٦/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٤٨(

  ) .استالم العمل بالكلية 
  :مادة ثانية

  .تاريخ استالم العمل بالكلية  ٢٦/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  : مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  صاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات االخت -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣/٣  ١٢٥  

 المعيد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة –عالء أحمد عمران أبو عياد / يحدد مرتب السيد :  مادة أولى
  -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه ) ١٤٨،٨٠ ( بكفرالشيخ بمبلغ

تاريخ   (١/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) ة إجمالي العالوات الخاصة المضاف% ٢١٠+  جنية ٤٨(
  ) .استالم العمل بالكلية 

 :مادة ثانية
  .تاريخ استالم العمل بالكلية ١/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

 : مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٣  ١٢٩  

 لسابق تمويل درجتها -فتحى عبد العزيز محمد جمعة / ب وضع الدرجة المالية للسيد تصوي:   مادة أولى
  -: وفقا لما يلى ٢٠٠٨لسنة ) ٣٣٤(المالية بقرار وزارة المالية رقم 

وظيفة بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف الهندسة المساعدة ) ١(نقل تمويل عدد  -
زنة مديرية االسكان والمرافق بكفر الشيخ للسنة المالية الى مومن موازنة جامعة كفر الشيخ ا

٢٠٠٨/٢٠٠٩.   
وظيفة بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف الهندسة ) ١(نقل  تمويل عدد  -

كفر الشيخ للسنة جامعة المساعدة من موازنة مديرية االسكان والمرافق بكفر الشيخ الى موازنة 
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩المالية 

يراعى تصويب الوضع بالجهتين المنقول فيها واليها بمشروع موازنة السنة المالية  :مادة ثانية
٢٠٠٩/٢٠١٠  

 . جنيهات ٥منح عالوة الترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية بمقدار :  مادة ثالثة
   :مادة رابعة

لتصبح )  للجامعة تاريخ نقله ( ١/٧/٢٠٠٨  بعالية من مع صرف الفروق المالية للسيد المذكورراتبهيعدل 
 -:كاالتى 

   ةقيرالمرتب بعد الت  قيمة عالوة الترقية  ١/٧/٢٠٠٨المرتب فى 
٢٦٨،٩٦  ٥  ٢٦٣،٩٦  

    :مادة خامسة
  . جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه على
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٧/٣  ١٣٠  

س المساعد بقسم التربية الموسيقية  المدر–أسامة محمد حسين جــاد /  يحدد مرتب السيد : مادة أولى
 شهريا موضحة علي النحو جنيه ) ١٩٧،٣٥( بكلية التربية النوعية بكفرالشيخ بمبلغ )  كمان لأوركسترا(

 ١٩/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٩٣ (-:التالي 
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية (

  :مادة ثانية
  .تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٠٠٩/ ١٩/٢يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من -

  :  مادة ثالثة
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

٧/٣  ١٣١  

ارة  بقسم المحاسبة بكلية التجدرس الم–ابو خزانة أحمد ايهاب محمد / يحدد مرتب السيد :  مادة أولى
  -:موضحة علي النحو التالي شهريا  جنيه) ٢٦٣،٥٠(بكفرالشيخ بمبلغ 

تاريخ  (٢٠٠٩/ ٢٤/٢يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٨٥(
  ) .استالم العمل بالكلية 

   :مادة ثانية
 اعتبارا خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا+ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر  -

  .استالم العمل بالكلية  تاريخ٢٤/٢/٢٠٠٩من
  :مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٧/٣  ١٣٢  

بقسم االحصاء والرياضة المدرس  –سلوي لطفي أحمد الخياط /  يحدد مرتب السيدة الدكتورة :مادة أولى
  -:موضحة علي النحو التالي شهريا  جنيه) ٢٦٣،٥٠(بلغ والتأمين بكلية التجارة بكفرالشيخ بم

تاريخ  (٢٠٠٩/ ٢٣/٢يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٨٥(
  ) .استالم العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا + منح بدل الجامعة المقرر ت -

  .يخ استالم العمل بالكلية تار٢٣/٢/٢٠٠٩من
   مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٠/٣  ١٤٠  

 المدرس المساعد بقسم الهندسة –رباب سامي راشد الجبالي علي /  يحدد مرتب السيدة المهندسة :مادة أولى
  -: شهريا موضحة علي النحو التالي هجني ) ١٩٥،٣٠(الكهربية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ   (٧/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٦٣(
  ) .استالم العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٧/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

   مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/٣  ١٤١  

 المدرس المساعد –محمد اسامة عبد الرحمن علي السمدوني / يحدد مرتب السيد المهندس :  مادة أولى
 شهريا موضحة علي النحو جنيه ) ١٩٥،٣٠(بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ   (٢/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من )جمالي العالوات الخاصة المضافة إ% ٢١٠+ جنية ( -:لي التا
  ) .استالم العمل بالكلية 

  : مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢/٢/٢٠٠٩منح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من ي -

   مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  لقرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا ا -

١٠/٣  ١٤٢  

بقسم الفيزيقا  المعيد –احمد سعيد عبد الرازق بيومي  / يحدد مرتب السيد المهندس :  مادة أولى
 شهريا موضحة علي جنيه ) ١٤٨،٨٠(بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ ) فيزيقا (والرياضيات الهندسية 

  -:النحو التالي 
تاريخ    (٣١/١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) العالوات الخاصة المضافة إجمالي % ٢١٠+  جنية ٤٨(

  ) .استالم العمل بالكلية 
   :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٣١/١/٢٠٠٩منح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من ي -
   مادة ثالثة

    .  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٠/٣  ١٤٣  

 المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية –ياسر زكريا سيد احمد الشافعي  / يحدد مرتب السيد :  مادة أولى
  -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ١٩٤،٧٢(التجارة بكفرالشيخ بمبلغ 

تاريخ   (   ٢٠٠٩/ ٧/٣يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٨٠(
  ) .استالم العمل بالكلية 

   :مادة ثانية
  .تاريخ استالم العمل بالكلية ٧/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتباراً  -

   مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/٣  ١٤٤  

   مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية –فريج سالمة سليم  فتح اهللا / يحدد مرتب السيد المهندس 
  -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ١٨٢،٥٠(الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ     (١/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٥٥(
  ) .استالم العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٢/٢٠٠٩منح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من ي -

   مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١١/٣  ١٤٥  

قسم االقتصاد  األستاذ المساعد ب–محمود عبد الحافظ محمد عبد اهللا / يحدد مرتب السيد الدكتور :  مادة أولى
 : شهريا موضحة علي النحو التاليجنيه) ٣٥٣،٤٠(والمالية العامة بكلية التجارة بكفرالشيخ بمبلغ 

تاريخ   (٢٠٠٩/ ١٥/٢يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ١١٤(
  ) .استالم العمل بالكلية 

 :مادة ثانية
  ستة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من+يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر  -

  تاريخ استالم العمل  ١٥/٢/٢٠٠٩
  مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٥/٣  ١٦٢  

 المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية –سيد عبد الفتاح سيد عبد الفتاح  / يحدد مرتب السيد : مادة أولى
  -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ٣٢١،٠٤(التجارة بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ     (٢٥/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ١٢٥(
  ) .استالم العمل بالكلية 

 :مادة ثانية 
  ) .ريخ استالم العمل بالكلية تا (٢٥/٢/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

  مادة ثالثة
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

١٢/٣  ١٥٢  

العالوة بكلية الزراعة نجاة عبد الحي الششتاوي فني زراعة رابع بكلية الزراعة / منح السيدة :  مادة أولى
 من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ اعتبارا ٢٠٠٨لسنة ) ١١١(التشجيعية الممنوحة لها بموجب القرار 

  -: ليصبح كاآلتي ١٥/٦/٢٠٠٨من 
  الحالة بعد التعديل  الحالة الراهنة

  ١/٧/٢٠٠٧ في ١٣٠،٧٢
  ١/٧/٢٠٠٨ عالوة دورية في ٢

٣٠/٦/٢٠٠٢% ١٠      ٩،٢  
  

  ١/٧/٢٠٠٧ في ١٣٠،٧٢
  ١٥/٦/٢٠٠٨ عالوة تشجيعية في ٢

  ١/٧/٢٠٠٨ عالوة دورية في ٢
  ٣٠/٦/٢٠٠٢فى% ١٠  ٩،٢

  ١/٧/٢٠٠٨ في ١٤٣،٧٤  ١/٧/٢٠٠٨ في ١٤١،٧٤
  . تاريخ نقلها بالجامعة ١/٧/٢٠٠٨تصرف الفروق المالية للسيدة المذكورة بعالية اعتبارا من  :مادة ثانية
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:  مادة ثالثة

١٧/٣  ١٦٣  

 المعيدة بقسم الهندسة –دعاء صالح الدين اسماعيل السيد  / رتب االنسة المهندسة يحدد م: مادة أولى
فقط مائة ثمانية وأربعون جنيها وثمانون قرشا الغير ) ١٤٨،٨٠(المعمارية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 

  -:شهريا موضحة علي النحو التالي 
تاريخ     (١٩/٢/٢٠٠٩ يصرف اعتبارا من )إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٤٨(

  ) .استالمها العمل بالكلية 
  ) .تاريخ استالمها العمل  (١٩/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  :مادة ثانية
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار: مادة ثالثة



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٧/٣  ١٦٤  

 األستاذ بقسم األراضي بكلية الزراعة –نبيل حبيب يوسف بغدادي /  مرتب األستاذ الدكتور يدرج: مادة أولى
   -: ليصبح علي النحو التالي ١٣/٨/٢٠٠٤ حتي ١/٧/١٩٩٩بكفر الشيخ اعتبارا من 

  ١/٧/١٩٩٩المرتب في 

  ٣٠/٦/١٩٩٩المرتب 

  األساسي  ة مضافةعالوة خاص  مجرد
  العالوة الدورية  ١٩٩٤ ةلسن%١٠

األساسي في 
١/٧/١٩٩٩  

  ٤٢٨،٣٤   الزيادة االولي١٠،٠٠  ٢٣،٨٥  ٣٩٤،٤٩  ١٧٧،٥٧  ٢١٦،٩٢

  ١/٧/٢٠٠٠المرتب في 

  ٣٠/٦/٢٠٠٠المرتب في 

  األساسي  عالوة خاصة مضافة  مجرد
  العالوة الدورية  ١٩٩٥لسنة%١٠

ي في ساألسا
١/٧/٢٠٠٠  

  ٤٦٥،١٠   الزيادة الثانية١٠،٠٠  ٢٦،٧٦  ٤٢٨،٣٤ ٢٠١،٤٢  ٢٢٦،٩٢

  ١/٧/٢٠٠١المرتب في 

  ٣٠/٦/٢٠٠١المرتب في 

  األساسي  عالوة خاص مضافة  مجرد
  دورية العالوة ا  ١٩٩٦لسنة%١٠

األساسي 
  ١/٧/٢٠٠١في

    ٥٠٤،٨٤   الزيادة الثالثة١٠،٠٠   ٢٩،٧  ٤٦٥،١٠  ٢٢٨،١٨  ٢٣٦،٦٢
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

تابع القرار رقم 
١٦٤  

   :مادة ثانية
  .إلغاء كل قرار يخالف ذلك -
  :ةلثمادة ثا
  كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

  ١/٧/٢٠٠٢المرتب في 
  ٣٠/٦/٢٠٠٢المرتب في 

  مجرد
عالوة خاصة 

  مضافة
  األساسي

  وة الدوريةالعال  ١٩٩٧لسنة%١٠
االساسي في 

١/٧/٢٠٠٢  

٣٢،٨١  ٥٠٤،٨٤  ٢٥٧،٩٢  ٢٤٦،٩٢  
 الزيادة ١٠،٠٠

  الرابعة
٥٤٧،٦٥ 

  ١/٧/٢٠٠٣المرتب في 
  ٣٠/٦/٢٠٠٣المرتب في 

  مجرد
عالوة خاصة 

  مضافة
  األساسي

  العالوة الدورية  ١٩٩٨لسنة%١٠
االساسي في 

١/٧/٢٠٠٣  

٣٦،٩٥ ٥٤٧،٦٥ ٢٩٠،٧٣  ٢٥٦،٩٢  
 الزيادة ١٠،٠٠  

  الخامسة
٥٩٤،٦٠  

  ١/٧/٢٠٠٤المرتب في 

  ٣٠/٦/٢٠٠٤المرتب في 
  األساسي   مضافةةصاعالوة خ  مجرد

لسنة%١٠
١٩٩٩  

  العالوة الدورية
االساسي في 

١/٧/٢٠٠٤  
٦٣٤،٠٤  -  ٤ ,٣٩  ٥٩٤،٦٠  ٣٢٧،٨٦  ٢٦٦،٩٢  

٢٢/٣  ١٧٣  

 المدرس المساعد بقسم الهندسة –وسام محمد فكري أبو زيد  / يحدد مرتب السيدة المهندسة : مادة أولى
 -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ١٩٥،٣٠(الكهربية بكلية الهندسة بمبلغ 

تاريخ     (٥/٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) ي العالوات الخاصة المضافة إجمال% ٢١٠+  جنية ٦٣(
  ) .استالم العمل بالكلية 

 :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
   :ةلثمادة ثا
      .كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٢/٣  ١٧٤  

  : مادة أولى
 المعيد بقسم الهندسة المعمارية –هيم أحمد عبد القادر   محمود محمد ابرا/ ب السيد المهندس يحدد مرت

 -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ١٤٨،٨٠(بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 
تاريخ     (٢٢/١/٢٠٠٩بارا من يصرف اعت) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٤٨(

  ) .استالم العمل بالكلية 
 :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٢/١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

٢٥/٣  ١٧٥  

 المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية اآلداب  –رشا ناجي محمد محمد   / سيدة يحدد مرتب ال:مادة أولى
 -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ١٩٥،٣٠(بكفر الشيخ بمبلغ 

تاريخ     (٢/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٦٣(
  ) .استالم العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٥/٣  ١٧٦  

اد المنزلي   بقسم االقتصالمدرس –وجيدة محمد نصر عيسوي حماد / يحدد مرتب السيدة الدكتورة :مادة أولى
 -: شهريا موضحة علي النحو التالي جنيه) ٣٠٣،٧٠(بكلية التربية النوعية بكفرالشيخ بمبلغ 

تاريخ   (٢٠٠٩/ ٢٣/٣يصرف اعتبارا من) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ١٣٤(
  ) .استالم العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
 جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا منخمسة + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر  -

  استالم العمل  تاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٥/٣  ١٧٧  

 المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية  –محمد عبد الفتاح عبد المنعم عكاشة  / يحدد مرتب السيد :مادة أولى
فقط مائة أربعة وستون جنيها وثمانون قرشا الغير شهريا ) ١٦٤،٨٠(لية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغبك

 -:موضحة علي النحو التالي 
تاريخ استالم     (٥/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٦٤(

  ) .العمل بالكلية 
  :مادة ثانية

  ).تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٣/٢٠٠٩عة المقرر يصرف اعتبارا من يمنح سيادته بدل الجام -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٥/٣  ١٧٨  

 المدرس المساعد بقسم اآلثار بكلية اآلداب –محمد احمد راضي ابو عرب  / يحدد مرتب السيد :مادة أولى
فقط مائة واحد وتسعون جنيها واثنا عشر  قرشا الغير شهريا موضحة علي ) ١٩١،١٢( غبكفر الشيخ بمبل

  -:النحو التالي 
تاريخ استالم     (٤/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٧٣(

  ) .العمل بالكلية 
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٤/٣/٢٠٠٩ا من يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبار -
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار  :ةلثمادة ثا

٢٥/٣  ١٧٩  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية –ابراهيم ابوالمعاطي ابراهيم المرسي   / يحدد مرتب السيد 

فقط مائة ثمانية وستون جنيها وثمانون قرشا الغير شهريا موضحة ) ١٦٨،٨٠(مبلغاآلداب بكفر الشيخ ب
  -:علي النحو التالي 

تاريخ استالم     (٥/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من ) إجمالي العالوات الخاصة المضافة % ٢١٠+  جنية ٦٨(
  ) .العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٣/٢٠٠٩ا من يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبار -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٦/٣  ١٨٦  

 المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية  –محمد الصغير أبو القاسم همام  / يحدد مرتب السيد : مادة أولى
فقط مائة ثمانية وستون جنيها وثمانون قرشا الغير شهريا  ) ١٦٨،٨٠(بكلية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية (١٢/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من 
  :مادة ثانية

  ).تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٢/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه   هذا القرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ -

٢٦/٣  ١٨٧  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الوثائق والمكتبات بكلية –عماد عبد الستار طه زيدان / يحدد مرتب السيد  -

فقط مائتان وأحد عشر جنيها وستة وثالثون قرشا الغير شهريا ) ٢١١،٣٦(اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية   ( ٥/٣/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من 

  :مادة ثانية
  ).تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٩/٣  ١٨٩  

  : مادة أولى
 المساعد بقسم االحصاء المدرس –عبد اللطيف عبد الحميد  نها / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

فقط مائة ستة وتسعون وخمسون ) ١٩٦،١٢(الشيخ بمبلغ  والرياضة والتأمين بكلية التجارة بكفر
تاريخ استالم العمل بالكلية   (١٦/٢/٢٠٠٩جنيها واثنا عشر قرشا الغير شهريا يصرف اعتبارا من 

. (  
  :مادة ثانية

 .تاريخ استالم العمل بالكلية ١٦/٢/٢٠٠٩دل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا منتمنح سيادتها ب -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٩/٣  ١٩٠  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية –هناء عبد العظيم محمد متولي  / يحدد مرتب السيدة  -

فقط مائة خمس وتسعون جنيها و ثالثون قرشا الغير شهريا ) ١٩٥،٣٠(بكفر الشيخ بمبلغاآلداب 
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (٤/٣/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٤/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  يع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جم -

٢٩/٣  ١٩١  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم اآلثار  بكلية اآلداب –أحمد سعيد ناصف عبد الرحمن  / يحدد مرتب السيد  -

فقط مائتان واثنا عشر جنيها وستة عشر قرشا الغير شهريا ويصرف ) ٢١٢،١٦(بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١١/٣/٢٠٠٩ن اعتبارا م

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١١/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من 

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٢٩/٣  ١٩٢  

  : مادة أولى
 المدرس بقسم االعالم  بكلية اآلداب بكفر –محمد ابراهيم احمد حسن الحفناوي / يحدد مرتب السيد  -

فقط ثالثمائة وعشرون جنيها وستة وسبعه وسبعون قرشا الغير شهريا ) ٣٢٠،٧٧(الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٥/٣/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من 

 :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة اقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + رريمنح سيادته بدل الجامعة المق -

   )تاريخ استالم العمل بالكلية(١٥/٣/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٩/٣  ١٩٣  

  : مادة أولى
ثائق والمكتبات  المدرس المساعد بقسم الو–محمد عبد الرحمن حافظ السعدني / يحدد مرتب السيد  -

فقط مائتان واربعون جنيها وثمانون قرشا الغير شهريا ) ٢٤٠،٨٠(بكلية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٨/٣/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من 

  :مادة ثانية
  ).كلية تاريخ استالم العمل بال (١٨/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٩/٣  ١٩٤  

  : مادة أولى
 المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية –زكريا محمد سالم البربري  / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

ير شهريا  يصرف فقط مائتان ثالثة وستون جنيها وخمسون قرشا الغ) ٢٦٣،٥٠(الهندسة بمبلغ 
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية     (١٢/٣/٢٠٠٩اعتبارا من 

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة اقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٢/٣/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٩/٣  ١٩٥  

 المدرس بقسم اللغات الشرقية  –مريم جمال الدين فوزي عبد العليم / يحدد مرتب السيدة الدكتورة : مادة أولى
فقط مائتان و ستة عشرون جنيها وستة واثنا وتسعون قرشا ) ٢٢٦،٩٢(بكلية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (٢٣/٣/٢٠٠٩الغير شهريا ويصرف اعتبارا من 
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة اقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٣/٣/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

 المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية –سمير احمد السيد قحوف / يحدد مرتب السيد :ولىمادة أ  ١/٤  ١٩٩
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

   -:النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 
 ٢١٣،١٢ جنيــــة                        المرتب بعد التعيين ٢٠٢،١٢المرتب قبل التعيين 

  جنيــــة 
  )موافقة مجلس الجامعة علي التعيين تاريخ  (٢٣/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من 

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة اقليمية و تصرف اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٣/٣/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١/٤  ٢٠٠  

 المدرس بقسم تكنولوجيا –شيماء احمد احمد محمد عبد الرحمن  / يحدد مرتب السيدة الدكتورة : ادة أولىم
   -:التعليم بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

 جنيــــة                        المرتب بعد التعيين ١٨٦،٧٢المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة ١٩٩،٧٢
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٣/٣/٢٠٠٩عتبارا من يصرف ا

    :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة اقليمية و تصرف اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة (٢٣/٣/٢٠٠٩
  .    ه كل فيما يخص على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار  :ةلثمادة ثا

١/٤  ٢٠١  

 المدرس بقسم الرياضيات بكلية التربية –محمد محمد محمود خليفة / يحدد مرتب السيد الدكتور : مادة أولى
   -:بكفر الشيخ علي النحو التالي 

جنيــــة                        المرتب بعد التعيين ١٨٦،٧٠المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة ١٩٩،٧٠

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٣/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من 
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة اقليمية و تصرف اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة (٢٣/٣/٢٠٠٩

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار  :ةلثمادة ثا
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١/٤  ٢٠٢  

 األستاذ المساعد بقسم الكيمياء –سامية محمد حلمي السجيني / يحدد مرتب السيدة الدكتورة : مادة أولى
   -:والفيزياء بكلية التربية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

   جنيــــة٣٥١،١٠ جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٣٤٥،١٠المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/٣/٢٠٠٩ تاريخ يصرف اعتبارا من

  :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي  (٢٣/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر اعتبارا من  -

  ) .التعيين 
   :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١/٤  ٢٠٤  

 امين الجامعة المساعد للشئون - عبد الواحد  ابراهيم مخلوف/  السيد ةتشكل لجنة برئاس :ىمادة أول
  :االدارية وعضوية كل من 

  امين الجامعة المساعد للشئون المالية  .محرم حسين بركات/ السيد  -١
  الدارة الهندسية امدير عام  صباح محمد الحسينى/ المهندسة  -٢
  مدير عام الموازنة والحسابات  ابراهيم جمعة عبد الجيد/ السيد  -٣
  مندوب وزارة المالية بالجامعة  محمود مصطفى الجنزورى/ السيد  -٤
  مدير التوجية المالى واالدارى  عبد اهللا محمود جاد/ السيد  -٥
  ةارمدير الوز  صبحى على خميس/ السيد  -٦
  مدير االستحقاقات   محمد رشدى ابو طب/ السيد  -٧
  تخطيط ومتابعة الخطةمدير ال  محمد رفاعى غنيم/ السيد -٨
  ة وسائل النقلرادا  ابراهيم عبد الحميد صبرة/ المهندس  -٩

ابراهيم عبد الحميد صبرة بشان نظام التشغيل / قيام اللجنة بدراسة المقترح المقدم من المهندس  :مادة ثانية
الكتب الدورية والصيانة للسيارات واإلدارة والمكافات واعداد تصور نهائى فى ضوء القرارات الوزارية و

  .رئيس الجامعة/ د.والقواعد الصادرة فى هذا الشان للعرض على السيد أ
  :مادة ثالثة

  .للجنة الحق فى االستعانة بمن تراه  -
  : مادة رابعة

  )١٠٦٠(يصرف بدل جلسات للجنة طبقا لقرار رئيس الجامعة رقم  -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١/٤  ٢٠٣  

  : مادة أولى
 المدرس بقسم اآلثار  بكلية اآلداب بكفر –عيل البحيري وليد شوقي إسما/ يحدد مرتب السيد الدكتور  -

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٨/٣/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنيه ) ٢٦٣،٥٠(الشيخ بمبلغ
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  )عمل بالكلية تاريخ استالم ال (١٨/٣/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٤  ٢٠٥  

  : مادة أولى
بكلية اآلداب  المدرس المساعد بقسم اإلعالم –وليد محمد الهادي عواد محمد / يحدد مرتب السيد  -

) يخ استالم العمل بالكلية تار   (٥/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ١٩٥،٣٠(بكفر الشيخ بمبلغ
.  
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٤  ٢٠٦  

  : مادة أولى
 المدرس بقسم اآلثار بكلية اآلداب بكفر –محمد المسيري حسام احمد / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٨/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٦٣،٥٠(الشيخ بمبلغ
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  )عمل بالكلية تاريخ استالم ال (١٨/٣/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٤/٤  ٢٠٧  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم االثار بكلية اآلداب بكفر الشيخ –دعاء السيد حامد احمد / يحدد مرتب االنسة  -

  ) .تالم العمل بالكلية تاريخ اس   (٤/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من  جنيه)١٩٥،٣٠( بمبلغ
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٤/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٤  ٢٠٨  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم علم االجتماع بكلية اآلداب –مها عزت محمد أبو ريه / يحدد مرتب السيدة  -

تاريخ استالم العمل بالكلية    (٥/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٣٤،٤٠( بكفر الشيخ بمبلغ
 (  
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  ميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى ج -

٤/٤  ٢٠٩  

  : مادة أولى
 المدرس بقسم ادارة االعمال بكلية –رين حامد محمد ابو وردة يش/ يحدد مرتب السيدة الدكتورة  -

تاريخ استالم العمل    (١/٤/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٦٣،٥٠( التجارة بكفر الشيخ بمبلغ
   ) .بالكلية

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ).تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University
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KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٤/٤  ٢١٠  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم االعالم بكلية اآلداب بكفر –حمد علي ابو العال قنديل م/ يحدد مرتب السيد الدكتور  -

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٥/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٤٠،٨٨( الشيخ بمبلغ
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من  +  يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  )تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٥/٣/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٤  ٢١١  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم علم االجتماع  بكلية –ريم محمد عبد العزيز بارومة / يحدد مرتب السيدة  -

تاريخ استالم    (١٠/٣/٢٠٠٩ارا من  ويصرف اعتبجنيه) ١٦٨،٦٠( اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٠/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من 

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٤/٤  ٢١٢  

 المدرس المساعد بقسم علم النفس  بكلية –رانيا محمد علي علي الفار / ة يحدد مرتب السيد: مادة أولى
تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٦/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من  جنيه)١٩٥،٣٠(اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ

. (  
بالكلية تاريخ استالم العمل  (١٦/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  :مادة ثانية

 (  
   :ةلثمادة ثا

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٤/٤  ٢١٣  

 المدرس المساعد بقسم علم النفس  بكلية –اسماء مصطفي علي ابراهيم / يحدد مرتب السيدة : مادة أولى
يخ استالم العمل بالكلية تار   (٥/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من  جنيه) ١٩٥،٣٠( اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ

 (  
) تاريخ استالم العمل بالكلية  (٥/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  :مادة ثانية

.  
   :ةلثمادة ثا

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٥/٤  ٢٢٠  

  . بشأن تحديد مرتب سيادتها ٨/٢/٢٠٠٩خ بتاري ) ٦٢(الغاء االمر التنفيذي رقم : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة –دينا كمال عبد السالم علي / يحدد مرتب السيدة  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١/٤/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من  جنيه)١٩٥،٣٠( بكفر الشيخ بمبلغ
  :ةلثمادة ثا

  ,) تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩ل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من تمنح سيادتها بد
    :رابعةمادة 

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٨/٤  ٢٣١  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم علم –ممدوح عبد الواحد محمد الحيطي / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

   ٢٣/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٧٧،٨٣(  بكلية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغاالجتماع
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٣/٣/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  يع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جم -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٨/٤  ٢٣٢  

  :مادة أولى
بكلية اآلداب   المدرس بقسم علم االجتماع–دياب  نهي محمد حافظ / يحدد مرتب السيدة الدكتورة  -

تاريخ استالم العمل    (١٦/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٦٣،٥٠( بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .بالكلية 

  :ة ثانيةماد
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (١٦/٣/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٣/٤  ٢٣٦  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم اللغات الشرقية  بكلية –مود مهني محمد عثمان مح/ يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم العمل    (١/٤/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٧٨،٣٢( اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
  ) بالكلية 

  :مادة ثانية
ن خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا م+ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) ستالم العمل تاريخ ا (١/٤/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٤/٤  ٢٣٧  

 :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم االعالم  بكلية –رشا عادل لطفي مصطفي / حدد مرتب السيدة الدكتورة ي -

تاريخ استالم    (١١/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ١٩٥،٣٠(اآلداب   بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .العمل بالكلية 

 :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١١/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
 :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٦/٤  ٢٣٩  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم علم االجتماع  بكلية اآلداب –د فرج موسي السيد عي/ يحدد مرتب السيد  -

تاريخ استالم العمل    (١١/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ١٨٦،٧٨( بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١١/٣/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثة ثاماد

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٦/٤  ٢٤٠  

  :مادة أولى
بقسم علم االجتماع بكلية  المدرس المساعد –هايدي حسام الدين حسن طنطاوي / يحدد مرتب السيدة  -

ل بالكلية تاريخ استالم العم   (١١/٣/٢٠٠٩ اعتبارا من جنيه) ١٨٦،٧٢( بكفر الشيخ بمبلغاآلداب 
 (  
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١١/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٤  ٢٤١  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة –م محمد عبد النبي محمد سال/ يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ    (٢٤/٢/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٣٤٩،٨٠(بكلية التجارة  بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .استالم العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) ستالم العمل بالكلية تاريخ ا(٢٤/٢/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢١/٤  ٢٤٢  

  :مادة أولى
 المعيدة بقسم الهندسة المعمارية –ريهام محمد سمير محمد حسين / يحدد مرتب السيدة المهندسة  -

تاريخ استالم    (١/٢/٢٠٠٩بارا من ويصرف اعتجنيه) ١٦٠،٨٠(بكلية الهندسة  بكفر الشيخ بمبلغ
  ) العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٤  ٢٤٣  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم الهندسة الكهربية  بكلية –سامية غريب علي عبد العال / دة الدكتورة يحدد مرتب السي -

تاريخ استالم    (١٣/٤/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٦٣،٥٠(الهندسة  بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
يا اعتبارا من خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهر+ منح سيادتها بدل الجامعة المقررت -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (١٣/٤/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٤  ٢٤٤  

  : مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة –نهي رمضان عطية عثمان / يحدد مرتب السيدة المهندسة  -

آخر مرتب كانت تتقاضاه بجهة (جنيه شهريا ) ٢٠٥،١٢(لشيخ بمبلغالكهربية بكلية الهندسة  بكفر ا
  ) تاريخ استالم العمل (٣/٢/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من) عملها السابقة

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٣/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات االختصاص  -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢١/٤  ٢٤٥  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة –نهي حسني حمودة حمودة  / يحدد مرتب السيدة المهندسة  -

آخر مرتب كانت تتقاضاه بجهة عملها (جنيه شهريا ) ٢١٨،٩٢( المعمارية بكلية الهندسة  بمبلغ
  تاريخ استالم العمل  ٩/٢/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من) السابقة

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٩/٢/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٤  ٢٤٦  

  :مادة أولى
 المعيدة بقسم الهندسة المعمارية بكلية –ل محمود سارة السعيد خلي/ يحدد مرتب السيدة المهندسة  -

ويصرف ) آخر مرتب كانت تتقاضاه بجهة عملها السابقة(جنيه شهريا ) ١٤٨،٨٠(الهندسة  بمبلغ
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (١/٣/٢٠٠٩اعتبارا من

  :مادة ثانية
  ) .ستالم العمل بالكلية تاريخ ا (١/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/٤  ٢٤٧  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم اللغات الشرقية  بكلية اآلداب –صالح محمد صالح علي  / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

ويصرف اعتبارا )اه بجهة عمله السابقةآخر مرتب كان يتقاض( شهريا )٣٠٩،٨١( بكفر الشيخ بمبلغ
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية(١/٤/٢٠٠٩من 
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  قرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا ال -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٢/٤  ٢٥٣  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم علم االجتماع بكلية – همت بسيوني عبد العزيز محمد/ يحدد مرتب السيدة الدكتورة  -

تاريخ استالم العمل    (١٦/٣/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من جنيه) ٢٦٣،٥٠(اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
 (  
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + عة المقررتمنح سيادتها بدل الجام -
  )استالم العمل تاريخ(١٦/٣/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٢/٤  ٢٥٤  

  :مادة أولى
م الهندسة  المدرس المساعد بقس–نهي عبد السالم محمد الشلبي / يحدد مرتب السيدة المهندسة  -

   ١٠/٣/٢٠٠٩يصرف اعتبارا منو جنيه) ٢١٦،٥٦(الكهربية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية (
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٠/٣/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  صاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات االخت -

٢٧/٤  ٢٥٧  

  :مادة أولى
سم اللغات الشرقية بكلية  المدرس المساعد بق–دعاء محمد الديب عبد الرازق / يحدد مرتب السيدة  -

تاريخ استالم العمل    (٧/٤/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا منجنيه) ٢١٦،١٦( بكفر الشيخ بمبلغاآلداب 
  ) .بالكلية 

  :ةمادة ثاني
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٧/٤/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٧/٤  ٢٥٨  

  :مادة أولى
 الكهربية بكلية  المدرس بقسم الهندسة–ايمان سعد عبدالنبى احمد /يحدد مرتب السيدة الدكتورة  -

تاريخ استالم العمل  (١/٤/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ٣٥٥،٢٢( الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) بالكلية 

 : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٨/٤  ٢٦١  

  مادة أولى
 المدرس بقسم الوثائق والمكتبات بكلية –نصار رمضان عمر احمد  / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم العمل  (٣٠/٣/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنيه ) ٢٦٣،٥٠( اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
  ) ية بالكل
 : مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (٣٠/٣/٢٠٠٩

 :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/٥  ٢٧٢  

  مادة أولى
لهندسة المعمارية بكلية  المعيد بقسم ا– احمد صالح الدين محمد حسن /يحدد مرتب السيد المهندس  -

تاريخ استالم العمل  (١/٤/٢٠٠٩جنيه ويصرف اعتبارا من) ١٤٨،٨٠( بكفر الشيخ بمبلغالهندسة 
  ) بالكلية 

 : مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
 :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٤/٥  ٢٧٣  

  :  مادة أولى
 األستاذ بقسم الطفيليات بكلية –عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

   -:الطب البيطري بكفر الشيخ علي النحو التالي 
   جنيــــة٣٤٧،٦٧جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٣٤١،٤٢المرتب قبل التعيين 

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٨/٤/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 : مادة ثانية

 تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي ٢٨/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر اعتبارا من  -
 التعيين 

   :مادة ثالثة
  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٥  ٢٧٤  

 األستاذ المساعد بقسم التوليد والتناسل – علي محمد علي قارن/  يحدد مرتب السيد الدكتور مادة أولى
   -:والتلقيح الصناعي  بكلية الطب البيطري بكفر الشيخ علي النحو التالي 

   جنيــــة٢٩٦،٣٢ــة                   المرتب بعد التعيين جنيــ٢٩٠،٣٢المرتب قبل التعيين  
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٨/٤/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 : مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس  (٢٨/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا اعتبارا من  -

  ) .الجامعة علي التعيين 
   :ةلثامادة ث
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٥  ٢٧٥  

 األستاذ المساعد بقسم االقتصاد –عادل ابراهيم محمد علي الحامولي/ يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
   -:الزراعي بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٧٩،٣٤ــــة                   المرتب بعد التعيين جني٢٧٣،٣٤المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٨/٤/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 : مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي  ٢٨/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر اعتبارا من  -

 التعيين 
   :مادة ثالثة
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  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

  .    كل فيما يخصه  ع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جمي -

٤/٥  ٢٧٦  

 المدرس بقسم اللغة العربية وآدابها –نجالء علي احمد مشعل / يحدد مرتب السيدة الدكتورة   :مادة أولى
   -:بكلية اآلداب بكفر الشيخ علي النحو التالي 

   جنيــــة٢٠٦،٣٦مرتب بعد التعيين جنيــــة                   ال١٩٦،٣٦المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٨/٤/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٨/٤/٢٠٠٩
  :ةلثدة ثاما

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٤/٥  ٢٧٧  

 المدرس بقسم العلوم البيولوجية –ابراهيم محمد عيد محمد / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
   -:والجيولوجية علم النبات بكلية التربية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

   جنيــــة٢٢٠،٨٨جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢١٥،٨٨ن المرتب قبل التعيي
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٨/٤/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .افقة مجلس الجامعة علي التعيين تاريخ مو (٢٨/٤/٢٠٠٩
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٧/٥  ٢٨٧  

    :مادة أولى
 قا المدرس المساعد بقسم الفيزي–محمد السيد فهمي بدوي  / يحدد مرتب السيد المهندس  -

ويصرف اعتبارا جنيه ) ١٩٥،٣٠(والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١/٤/٢٠٠٩من
 : مادة ثانية

 ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
   :ةلثمادة ثا
  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/٥  ٢٨٩  

  :لىمادة أو
 المدرس المساعد بقسم الهندسة –شريف محمود امام ابراهيم حميدو / يحدد مرتب السيد المهندس  -

   ٢٩/٤/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ١٩١،١٢(الكهربية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (
 : مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٩/٤/٢٠٠٩را من يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبا -
 :مادة ثالثة

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٢/٥  ٢٩٠  

 :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم االعالم بكلية اآلداب –اسامة عبد الحميد محمد محمد / يحدد مرتب السيد  -

تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٢/٤/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منيه جن) ١٩٥،٣٠( بكفر الشيخ بمبلغ
. (  
 : مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٢/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
 :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٢/٥  ٢٩١  

  :مادة أولى
لهندسة  المدرس بقسم ا–مصطفي عبد الخالق الحسيني مصطفي / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

   ٦/٥/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ٢٦٣،٥٠(بكفر الشيخ بمبلغالكهربية بكلية الهندسة 
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية (
 : مادة ثانية

قليمية تصرف شهريا  اعتبارا من خمسة جنيهات عالوة إ+ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (٦/٥/٢٠٠٩

 :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٤/٥  ٣٠٠  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية –مجدي اسرائيل سالمة يعقوب / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم    (٢٢/٤/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ٣٢٤،٢٠( بكفر الشيخ بمبلغالهندسة
  ) .العمل بالكلية 

 : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٢/٤/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  صاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات االخت -

١٩/٥  ٣١٠  

 :مادة أولى
الوثائق والمكتبات بكلية  المدرس بقسم – مجدى ابراهيم جرجس مسيحه /يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم العمل  (١/٤/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ٣٤٢،٢٧( كفر الشيخ مبلغاالداب 
  )الكلية

 : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا من + سيادته بدل الجامعة المقرريمنح  -

 ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (١/٤/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١/٦  ٣٢١  

ستاذ بقسم االراضي بكلية الزراعة  اال–محمد علي محمد القماح / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
   -:بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٦٠٨،٨٥جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٦٠٢،٨٥المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/٥/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

تاريخ موافقة مجلس  (٢٦/٥/٢٠٠٩اعتبارا من شهريا معة المقرر يصرف يمنح سيادته بدل الجا: مادة ثانية
  ) .الجامعة علي التعيين 

  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار :ةلثمادة ثا

٢٦/٥  ٣١٧  

 طبيب بيطرى ثان بكلية الطب البيطرى عالوة –ياسر مصطفى السيد الديب /  يمنح السيد :مادة أولى
 .تشجيعية لحصولة على درجة الدكتوراة وقدرها خمسة جنيهات ليصبح راتبة كاالتى 

  المرتب بعد العالوة  قيمة العالوة  المرتب قبل العالوة
٢٤٣  ٥  ٢٣٨  

 جنية ٢٠٠يمنح السيد المذكور بعالية حافز االداء المتميز لحصولة على درجة الدكتوراة وقدره : مادة ثانية
 . جنية فقط الغير ١٩٥عالوة التشجيعية ليصبح الحافز ويتم استنزال قيمة ال

تاريخ اعتماد محضر  ( ٢٤/٥/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القرار اعتبارا من : مادة ثالثة
  )لجنة شئون العاملين 

 . على جميع االدارات المختصة اتخاذ االجراءات لتدبير االعتماد المالى للصرف :مادة رابعة
  .على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة : ة خامسةماد

٢٩/٥  ٣١٨  

- طبيب بيطرى اول باالدارة البيطرية بالمحلة الكبرى–خالد محمد خالد منصور / يمنح السيد : مادة أولى
حصولة على  جنيه شهريا ل٢٠٠غربية والمنتدب للعمل بكلية الطب البيطري بكفر الشيخ حافز االداء المتميز 

 . درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم البيطرية وكذا بدل العدوى وبدل التفرغ 
  : مادة ثانية

تاريخ اعتماد محضر  ( ٢٤/٥/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية النترتبة على هذا القرار اعتبارا من  -
 ) .لجنة شئون العاملين

  : مادة ثالثة
لتدبير االعتماد المالى للصرف وتحديد المصدر المالى على جميع االدارات المختصة اتخاذ االجراءات  -

. 
  :مادة رابعة
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

  .على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة 

١/٦  ٣٢٢  

 االستاذ المساعد بقسم البساتين –طارق عبد العزيز وهبه شلبي / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
   -:حو التالي بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي الن

  جنيــــة٢٩١،٩١جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢٨٥،٩١المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/٥/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

   :مادة ثانية
ة مجلس الجامعة علي تاريخ موافق (٢٦/٥/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من 

  التعيين 
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا

١/٦  ٣٢٣  

 االستاذ المساعد بقسم الهندسة –محمد عبد العزيز محمد الطويل / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
   -:الزراعية بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٨٥،٠٢جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢٧٩،٠٢المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/٥/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :مادة ثانية
عة تاريخ موافقة مجلس الجام (٢٦/٥/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

  ) .علي التعيين 
    :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١/٦  ٣٢٤  

 االستاذ المساعد بقسم الهندسة – حسن السيد أبو الهنا نبيهه/ حدد مرتب السيدة الدكتورة ي  :مادة أولى
   -:الزراعية بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

 جنيــــة٤٥١،٨٨جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٤٤٥،٨٨المرتب قبل التعيين       
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/٥/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :مادة ثانية
  )عة تاريخ موافقة مجلس الجام (٢٦/٥/٢٠٠٩منح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من ت -
    :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١/٦  ٣٢٥  

 االستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية –خالد محمد عبد الفتاح الطلي / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
   -:اآلداب بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٨٩،٦٥ــــة                   المرتب بعد التعيين جني٢٨٣،٦٥المرتب قبل التعيين 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٦/٥/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

    :مادة ثانية
  تاريخ موافقة مجلس الجامعة ٢٦/٥/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -

  :مادة ثالثة
  .    كل فيما يخصه  االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات  -

١/٦  ٣٢٦  

 المدرس بقسم الفيرولوجيا بكلية الطب –ماجد حسن جمعة حميدة  / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
  -:البيطري بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٣٩،٣٢يين جنيــــة                   المرتب بعد التع٢٣٤،٣٢المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٦/٥/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٦/٥/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  ميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى ج -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١/٦  ٣٢٧  

 المدرس بقسم التربية –محمود اسماعيل محمد يوسف الدهشان  / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
  -:الموسيقية بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٤٠،٨٠               المرتب بعد التعيين جنيــــة    ٢٣٤،٨٠المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٦/٥/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .التعيين تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي  (٢٦/٥/٢٠٠٩من
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١/٦  ٣٢٨  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة –والء مصطفي محمد ابو العال / يحدد مرتب السيد المهندس  -

   ٢/٤/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ٢٦٥،٨٠( المعمارية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (
  :مادة ثانية

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢/٤/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١/٦  ٣٢٩  

  :مادة أولى
 المعيد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية –وسيم محمد كمال هالل  / يحدد مرتب السيد المهندس -

تاريخ استالم    (٢٠/٥/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنيه ) ١٤٨،٨٠(الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .ة تاريخ استالم العمل بالكلي (٢٠/٥/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣/٦  ٣٣٢  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم االجتماع بكلية اآلداب –هند محمد المأمون مكي محمود / يحدد مرتب السيدة  -

ويصرف ) ابقةآخر مرتب كانت تتقاضاه بجهة عملها الس(  جنيه )٢٤٢،٨٦( بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (٧/٤/٢٠٠٩اعتبارا من

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٧/٤/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٨/٦  ٣٣٤  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة –بدير بدير يوسف أبو العنيين / يحدد مرتب السيد المهندس  -

ويصرف جنيه ) ٢١٦،١٦( بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ) الكترونيات واتصاالت (الكهربية شعبة 
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية    (١٨/٥/٢٠٠٩اعتبارا من 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٨/٥/٢٠٠٩لجامعة المقرر يصرف اعتبارا من يمنح سيادته بدل ا -
  :ةلثمادة ثا
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

١٨/٦  ٣٤٦  

  :مادة أولى
المدرس  بقسم الهندسة المدنية بكلية   – علي محمد عبد اهللا ابو زيد/ يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم    (٢٨/٥/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنيه ) ٣٢٠،١٠( ندسة بكفر الشيخ بمبلغاله
  ) .العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٨/٥/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع جهات  -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٨/٦  ٣٤٧  

  :مادة أولى
 المدرس  بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة –فتوح محمد فتوح شاكر / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم العمل بالكلية    (٢/٦/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنية ) ٢٦٣،٥٠( بكفر الشيخ بمبلغ
 (  

  :يةمادة ثان 
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢/٦/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه  -

١٨/٦  ٣٤٨  

  :مادة أولى
 المعيد بقسم الهندسة المعمارية –يد محمد محمد  مصطفي عبد الحم/ يحدد مرتب السيد المهندس  -

تاريخ استالم (١٣/٦/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنية ) ١٤٨،٨٠( بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٣/٦/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثامادة ث
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٨/٦  ٣٤٩  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية –عمرو صقر شربيني محمد / يحدد مرتب السيد الدكتور -

تاريخ استالم العمل ( ٨/٦/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا من جنيه ) ٢٦٣،٥٠( الهندسة بكفر الشيخ مبلغ
  )ليةبالك
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٨/٦/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٨/٦  ٣٥٠  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم علم النفس بكلية –فاتن طلعت قنصوه قنصوه عامر / يحدد مرتب السيدة الدكتورة  -

تاريخ استالم العمل    (٢/٦/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنيه ) ٢٦٣،٥٠( اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ
  ) .بالكلية 

  : مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢/٦/٢٠٠٩من
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٢/٦  ٣٥٧  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم الهندسة المعمارية –انجي حسن سعيد عبد المعطى / يحدد مرتب السيدة الدكتورة  -

تاريخ استالم  (١٨/٦/٢٠٠٩ويصرف اعتبارا منجنية ) ٢٦٣،٥٠( بكفر الشيخ بمبلغلهندسة بكلية ا
  ) العمل 

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ استالم العمل بالكلية (١٨/٦/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٩/٦  ٣٦٧  

 المدرس بقسم المبيدات بكلية –اماني محمد محمود حمزة  / يحدد مرتب السيدة الدكتورة   :مادة أولى
  -:الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٢٤،٩٠جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢١٩،٩٠المرتب قبل التعيين 
  ) .ريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين تا   (٢٢/٦/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

  :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٢/٦/٢٠٠٩من
    :ةلثمادة ثا
      .كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٩/٦  ٣٦٨  

 المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية –نجالء قدري مختارللو/ يحدد مرتب السيدة الدكتورة   :مادة أولى
  -:التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٠٦،٥٦جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ١٩٣،٥٦المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٢/٦/٢٠٠٩ارا من ويصرف اعتب

    :مادة ثانية
 خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا من+ تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٢/٦/٢٠٠٩
    :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  ذا القرارعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ ه -

٢٩/٦  ٣٦٩  

 المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية –محمد علي ناجي المعداوي  / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
  -:التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٠٦،٥٦ جنيــــة                   المرتب بعد التعيين١٩٣،٥٦المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٢/٦/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر  :مادة ثانية
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٢/٦/٢٠٠٩من

   :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  ع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جمي -

٢٩/٦  ٣٧٠  

 المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية –احمد محمد محمد خضر  / يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

 ٢٠٦،٥٦ المرتب بعد التعيين    جنيــــة                  ١٩٣،٥٦المرتب قبل التعيين 
  جنيـــــة

  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٢/٦/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر  :مادة ثانية

   .)تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٢/٦/٢٠٠٩من
    :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٩/٦  ٣٧١  

 المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم –محمد رضوان ابراهيم ابوحشيش  / يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة١٩٩،٧٢جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ١٨٦،٧٢المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٢/٦/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

    :مادة ثانية
 خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا من+ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .قة مجلس الجامعة علي التعيين تاريخ  مواف (٢٢/٦/٢٠٠٩
   :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٨/٦  ٣٧٢  

 كبير –كبير اخصائيين ( يمنح السادة المذكورين بالكشوف شاغلى وظيفة١/٧/٢٠٠٩ اعتبارا من :مادة أولى
اتها العالوة الدورية المستحقة لكل منهم فى بدرجة مدير عام بالجامعة ووحد)  كبير كتاب –فنيين 

 . لمن بلغ راتبة الربط الثابت٩٤ لسنة ٢٠٣ والزيادة المقررة بالقانون ١/٧/٢٠٠٩
من االجر االساسى % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٤ لسنة ٨٦ضم العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  :مادة ثانية

تبارها جزء ال يتجزء من االجر االساسى فى  واع١/٧/٢٠٠٩ الى االجر االساسى فى ٣٠/٦/٢٠٠٤فى 
 وذلك تطبيقا لما هو موضح بالكشوف بما ال يتجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية االعلى مباشرة ١/٧/٢٠٠٩

 على ان تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من ٩٤ لستة ٢٠٣طبقا الحكام القانون رقم 
١/٧/٢٠٠٩.  

  :مادة ثالثة
  .ع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة على جمي -

٦/٧  ٣٧٩  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة -وفيق محمد إبراهيم محمد  /يحدد مرتب السيد -

  ).تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٩/٦/٢٠٠٩شهريا يصرف اعتبارا من جنيه ) ٢٦٣،٥٠(بمبلغ 
  :مادة ثانية

  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٢٩/٦/٢٠٠٩ادته بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من يمنح سي -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٨/٦  ٣٧٣  

 يمنح السادة العاملين بادارة الجامعة ووحداتها الموضحة اسماؤهم ١/٧/٢٠٠٩  اعتبارا من :مادة أولى
 ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ والزيادة المقررة بالقانون ١/٧/٢٠٠٩كشوف المرفقة العالوة الدورية المستحقة فى بال

 . لمن بلغ راتبة الربط الثابت 
من االجر االساسى % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٤ لسنة ٨٦  ضم العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم :مادة ثانية

واعتبارها جزء ال يتجزء من االجر االساسى فى  ١/٧/٢٠٠٩ الى االجر االساسى فى ٣٠/٦/٢٠٠٤فى 
 وذلك تطبيقا لما هو موضح بالكشوف المرفقة بما ال يتجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية االعلى ١/٧/٢٠٠٩

 وذلك على النحو الموضح بالكشوف المرفقة لهذا القرار ٩٤ لستة ٢٠٣مباشرة طبقا الحكام القانون رقم 
  .١/٧/٢٠٠٩لية المترتبة على ذلك اعتبارا من على  ان تصرف الفروق الما

   : مادة ثالثة
  .على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -

٦/٧  ٣٨٠  

  :مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم الهندسة -رانيا أبو المعاطى على سالم   /يحدد مرتب اآلنسة المهندسة  -

تاريخ استالم  (١/٧/٢٠٠٩ريا يصرف اعتبارا من شه) ٢٠١،٦٠(المدنية بكلية الهندسة بمبلغ 
  )العمل بالكلية 

  :مادة ثانية
  . تاريخ استالمه العمل بالكلية١/٧/٢٠٠٩تمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/٨  ٤٢٢  

 األستاذ بقسم الوراثة بكلية –على احمد محمد أبو شوشة  /تب السيد األستاذ الدكتوريحدد مر  :مادة أولى
  -:الزراعة التالي

  .جنيه ٤٣٠،٤٩ جنية                        المرتب بعد التعيين ٤٢٤،٢٤المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/٧/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :ادة ثانيةم
 تاريخ موافقة مجلس ٢٧/٧/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر

  الجامعة
  :ةلثمادة ثا

  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٧/٧  ٤١٣  

  :مادة أولى
 العلوم لحين إنشاء وحدة حسابية بكلية العلومقيام الوحدة الحسابية بكلية التربية بأعمال الحسابات بكلية 

  :مادة ثانية
قيام االدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة بكافة أعمال المشتريات الخاصة بكلية العلوم طبقا للقواعد              

 .القانونية 
  :مادة ثالثة

 ). أماكن إدارية - أثاث–عهدة (نقل تبعية إدارة المعامل واألقسام العلمية من كلية التربية الى كلية العلوم 
  :مادة رابعة

  . ١/٨/٢٠٠٩ينفذ هذا القرار اعتبارا من 

٢٧/٩  ٤٧٧  

 المدرس بقسم ادارة االعمال –عبد العزيز على عبد المنصف مرزوق /  مرتب السيد الدكتوريحدد :مادة أولى
غير شهريا  يصرف اعتبارا فقط مائتان اثنان وسبعون جنيها ال) ٢٧٢،٠٠(بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ 

  )تاريخ استالم العمل بالكلية (١/٩/٢٠٠٩من 
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة اقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر  -
   تاريخ استالمه العمل بالكلية١/٩/٢٠٠٩
  :مادة ثالثة

  يخصهعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما  -

٣/٨  ٤٢٣  

 األستاذ المساعد بقسم النبات –مصطفى السيد عبد الحميد شلبى   /يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:الزراعى بكلية الزراعة التالي

  .جنيه ٣٣٧،٢٤ جنية                        المرتب بعد التعيين ٣٣١،٢٤المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/٧/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :  مادة ثانية
تاريخ موافقة (٢٧/٧/٢٠٠٩هريا اعتبارا من تاريخ  شفيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر -

  )مجلس الجامعة على التعيين
    :ةلثمادة ثا
  .      كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣/٨  ٤٢٤  

 األستاذ المساعد بقسم الطب –غادة محمود جمعة إبراهيم   /لسيده الدكتورةايحدد مرتب   :أولىمادة 
  -:الشرعي بكلية الطب البيطري  التالي

  .جنيه ٢٨٥،٨٦ جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٧٩،٨٦المرتب قبل التعيين 
  ) جلس الجامعة على التعيين تاريخ موافقة م (٢٧/٧/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس  (٢٧/٧/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فتمنح سيادتها بدل الجامعة المقرر يصر

  ) .الجامعة على التعيين 
 :ةلثمادة ثا

  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٣/٨  ٤٢٥  

 األستاذ المساعد بقسم الطب –طارق احمد عبد الهادى محمد   /سيد الدكتوريحدد مرتب ال :مادة أولى
  -:الشرعي بكلية الطب البيطري  التالي

  .جنيه ٣٠٦،٨٠جنية                        المرتب بعد التعيين ٣٠٠،٨٠المرتب قبل التعيين 
  ) يين تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التع (٢٧/٧/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس  (٢٧/٧/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر

  ) .الجامعة على التعيين 
  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار  :ةلثمادة ثا

٣/٨  ٤٢٦  

 المدرس بقسم الوثائق –بد الرحمن حافظ السعدنى   محمد ع /يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:والمكتبات بكلية اآلداب التالي

  .جنيه ٢٦٠،٧٦٠جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٥٥،٧٦المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/٧/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 شهريا اعتبارا من تاريخ فخمسة جنيهات عالوة إقليمية  تصر+سيادته بدل الجامعة المقرريمنح  :مادة ثانية
  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/٧/٢٠٠٩

  .      كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار :ةلثمادة ثا
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣/٧  ٤٢٧  

 العاملين بادارة الجامعه وكلياتها بما تجاوز نهاية ربط الدرجة استرداد ما تم صرفه لبعض السادة :مادة أولى
  .م١/٧/٢٠٠٩حتى ١/٧/٢٠٠٨االولى وذلك خالل الفترة من 

  الجهة  االسم
المرتب فى 

١/٧/٢٠٠٨  
  ١/٧/٢٠٠٩المرتب فى 

 ٦١٣،٠١ ٥٧٣،٧٤  ادارة الجامعة  حكم عبد اللطيف على يونس
 ٦٢٠،٠١ ٥٨٠،٥٤ ادارة الجامعة  محمد رفاعى غنيم

 ٦٠٦،٦٦ ٥٦٧،١٧ ادارة الجامعة  محمرم حسين بركات
 ٦١١،٦٧ ٥٧٢،٠٤ الزراعة  فوزى عبد العزيز عامر

 ٥٩٩،٢٢ ٥٦١،٠٤  الزراعة  مسعد بسيونى ابو شعيشع
 ٥٩٩،٥٣ ٥٦١،٣٣  الزراعة  ابراهيم فتوح ابراهيم قنديل

 ٦٠٤،٥٠ ٥٦٥،٣١  التربية  احمد محمد السيد النجار
  .    كل فيما يخصه   جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جميع :مادة ثانية 

٦/٨  ٤٣٦  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم علم النفس –محمود عبد الرحمن عبد الحميد الجندي   /يحدد مرتب السيد الدكتور -

يصرف  )أخر مرتب كان يتقاضاه بجهة عملة السابقة ( شهريا جنيه ) ٣٥٠،٩٠(بكلية اآلداب  بمبلغ 
  ).تاريخ استالم العمل بالكلية  (٤/٨/٢٠٠٩اعتبارا من 

 :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  . تاريخ استالمه العمل بالكلية٤/٨/٢٠٠٩
 :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٨/٨  ٤٣٧  

  :لىمادة أو
 المدرس المساعد بقسم -محمد ابراهيم يوسف محمد البلقاسى  /  يحدد مرتب السيد المهندس -

يصرف اعتبارا من جنيه ) ٢٠١،٦٠(الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ
  )تاريخ استالم العمل بالكلية (٢٨/٧/٢٠٠٩
  :مادة ثانية

  .  تاريخ استالم العمل بالكلية ٢٨/٧/٢٠٠٩ا من يمنح سيادتة بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبار -
  :ةلثمادة ثا
  .     كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٩/٨  ٤٥١  

  األستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية -بديعة عبد الرحمن بيصار  /يحدد مرتب السيدة الدكتورة :مادة أولى
  -:الزراعة على النحو التالي

  .جنيه ٥٥٦،٢٧ جنية                        المرتب بعد التعيين ٥٥٠،٠٢لمرتب قبل التعيين ا
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٤/٨/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :مادة ثانية
تاريخ موافقة (٢٤/٨/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر -

  ).س الجامعة على التعيين مجل
  :ةلثمادة ثا
  .      كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٩/٨  ٤٥٢  

  األستاذ المساعد بقسم امراض -مشيرة عباس محمد العباسي  /يحدد مرتب السيدة الدكتورة  :مادة أولى
  -:الدواجن بكلية الطب البيطري  على النحو التالي

  . جنيه ٣٥٢،٣٩ جنية                        المرتب بعد التعيين ٣٤٦،٣٩بل التعيين المرتب ق
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٤/٨/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

تاريخ موافقة (٢٤/٨/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر :مادة ثانية
  )معة على التعيين مجلس الجا

   :ةلثمادة ثا
  .      كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٧/٨  ٤٤٥  

د الجندى المدرس بقسم االقتصاد الزراعى وصفاء عبد القادر محم/ يدرج مرتب السيدة الدكتورة  :مادة أولى
  -:بكلية الزراعة على النحو التالي 

االساسى 
  المجرد

قيمة 
العالوة 
  الدورية

  االجمالى
العالوة الخاصة 

  المضافة
  االجمالى  قيمة الزيادة

اجمالى 
  التاريخ  المرتب

  جنية  قرش
قر
  ش

  جنية  قرش  جنية  قرش  جنية  قرش  جنية  قرش  جنية  قرش  جنية

١/٧/
٢٠٠٧  

٤١٤  ٢٧  ٢٥٣  ٢٧  ٢٥  ٦٥  ٢٢٧  ٦٢  ١٦١  ٠٠  ٦  ٠  ١٥٥  ٠٠  

١/٧/
٢٠٠٨  

٤٤٨  ٠٧  ٢٨١  ٠٧  ٢٧  ٨٠  ٢٥٣  ٢٧  ١٦٧  ٠٠  ٦  ٠  ١٦١  ٠٠  

١/٧/
٢٠٠٩  

٤٨٤  ٢٧  ٣١١  ٢٧  ٣٠  ٢٠  ٢٨١  ٠٧  ١٧٣  ٠٠  ٦  ٠  ١٦٧  ٠٠  

  
  :مادة ثانية

   تاريخ استالم العمل بالكلية دون صرف اى فروق مالية٦/٧/٢٠٠٩يتم الصرف اعتبارا من 
  :مادة ثالثة

  .   كل فيما يخصه  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٢٩/٨  ٤٥٣  

    :مادة أولى
رجب عبد العزيز السحيمى المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية /رتب السيد الدكتوريحدد م -

  -:الهندسة على النحو التالي
  . جنيه ٤٠٤،٦١ جنية                        المرتب بعد التعيين ٣٩٩،٦١المرتب قبل التعيين 

  )  على التعيين تاريخ موافقة مجلس الجامعة (٢٤/٨/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
  :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا اعتبارا من تاريخ + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين (٢٤/٨/٢٠٠٩

  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٩/٩  ٤٦٤  

  :   مادة أولى
 المدرس المساعد بقسم اللغات الشرقية بكلية االداب -مسعود ابراهيم حسن على / يحدد مرتب السيد -

  )تاريخ استالم العمل بالكلية (٣١/٨/٢٠٠٩ يصرف اعتبارا من  جنيه)٢٣٦،٢٤( بكفر الشيخ بمبلغ
  :مادة ثانية

  . العمل بالكلية  تاريخ استالم٣١/٨/٢٠٠٩يمنح سيادتة بدل الجامعة المقرر يصرف اعتبارا من  -
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣٠/٨  ٤٥٧  

  :مادة أولى
وعضوية  .محرم حسين بركات امين الجامعة المساعد للشئون المالية / تشكيل لجنة برئاسة السيد  -

   -:كل من 
  الوظيفة  االسم
  عضوا  تربيةأمين كلية ال  صابر محمد سالمة/ السيد 
  عضوا  مدير إدارة التوجيه المالي  عبد اهللا محمد جاد/ السيد
  عضوا  مدير إدارة المخازن  شلبي شحاتة صالح/ السيد 
  عضوا  مدير الشئون المالية بكلية التربية  الشرنوبى محمد الشرنوبى/ السيد 
  عضوا  معاون كلية العلوم  عزت حافظ محمد/ السيد 
  عضوا  رئيس مخازن كلية العلوم  ميمسعد حامد بيو/ السيد 
  عضوا  رئيس عمال كلية العلوم  مصطفى عبد الجواد الخطيب/ السيد 
  عضوا  ادارة المشتريات والمخازن بكلية التربية  عماد الدين يوسف إسماعيل/ السيد 
  :مادة ثانية

ية المعامل  بشان نقل تبع٢٧/٧/٢٠٠٩ بتاريخ ٤١٣يكون مهمة اللجنة تفعيل ما جاء بالقرار رقم  -
وتقرير موقف )  أماكن إدارية – أثاث –عهدة ( واالقسام العلمية من كلية التربية إلى كلية العلوم 

 .هذه العهدة قبل قرار إنشاء كلية العلوم واقتراح إعادة توزيعها طبقا الحتياجات كل كلية 
   :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٤/١٠  ٤٩٠  

 ٩٢عددهم ( يمنح بعض السادة العاملين المنقولين إلى الجامعة ١/٧/٢٠٠٧اعتبارا من  :مادة أولى
 والزيادة المقررة بالقانون ١/٧/٢٠٠٩المستحقة فى العالوة الدورية ) الموضحة اسماؤهم بالكشوف

   .الثابت لمن بلغ راتبة الربط ٩٤ لسنة ٢٠٠٣
  :مادة ثانية

من االجر % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٤ لسنة ٨٦وة الخاصة المقررة بالقانون رقم ضم العالوة العال -
وذلك  ١/٧/٢٠٠٩ جزء ال يتجزء من االجر االساسى فى ه واعتبار٣٠/٦/٢٠٠٩االساسى فى 

تطبيقا لما هو موضح بالكشوف بما ال يتجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية االعلى مباشرة طبقا الحكام 
على ان تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من  ٩٤  لسنة٢٠٣القانون رقم 

١/٧/٢٠٠٩. 
  :ةلثمادة ثا
  .     على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه -

٧/١٠  ٤٩٣  

  :مادة أولى
% ٦٠منح العاملين الشاغلين لوظيفة سباك بادارة الجامعة وكلياتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة  -
ن االجر االساسى شهريا ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا بشرط القيام م

ن اإلدارات المسئولة م الصرف والمجارى وتقديم تقارير دورية طباعمال وصيانة دورات المياة وصيانة خطو
  .لصرف للعاملين بوظيفة سباك عن االداء ومدى االستحقاق للبدالت نظير االعمال المكلفين بها واستمرار ا

 :مادة ثانية
  .    على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٧/٩  ٤٧٢  

  : مادة أولى
 اخصائى شئون طالب ثالث بكلية االداب عالوة –احمد سامى عبد الرحيم المشد / يمنح السيد  -

 -:ليصبح راتبة كاالتى تشجيعية لحصوله على درجة الماجستير وقدرها اربعة جنيهات 
المرتب قبل العالوة فى 

١٧/٧/٢٠٠٩  
  قيمة العالوة

خ اعتماد لجنة ي تار١٨/٧/٢٠٠٩المرتب بعد العالوة 
  شئون العاملين

١٧٧،٦٠  ٤  ١٧٣،٦٠  

  
  : مادة ثانية

 جنيه ويتم استنزال قيمة ١٠٠يمنح حافز االداء المتميز لحصولة على درجة الماجستير وقدرة  -
  جنية فقط الغير ٩٦جيعية ليصبح الحافز العالوة التش

  : مادة ثالثة
تاريخ اعتماد محضر  (١٨/٧/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القرار اعتبارا من  -

 ). لجنة شئون العاملين 
  : مادة رابعة

 .على جميع االدارات المختصة اتخاذ االجراءات لتدبير االعتماد المالى للصرف  -
  :مادة خامسة

  .على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٤/١٠  ٤٨٨  

  : مادة أولى
زهية سالم عبد الحميد جبريل مهندس زراعى ثالث بمطعم المدن الجامعية عالوة / تمنح السيدة  -

 .تشجيعية لحصولها على درجة الماجستير وقدرها اربعة جنيهات ليصبح راتبها كاالتى 
 فى المرتب قبل العالوة

٢٨/٩/٢٠٠٩  
  قيمة العالوة

  خ اعتماد لجنة ي تار٢٩/٩/٢٠٠٩المرتب بعد العالوة 
  شئون العاملين

١٧٧،٦٠  ٤  ١٧٣،٦٠  

  
  :مادة ثانية

 جنيه ١٠٠تمنح السيدة المذكورة بعالية حافز االداء المتميز لحصولها على درجة الماجستير وقدرة  -
 .  جنية فقط الغير٩٦فز ويتم استنزال قيمة العالوة التشجيعية ليصبح الحا

  : مادة ثالثة
تاريخ اعتماد محضر  (٩/٢٠٠٩ /٢٩تصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القرار اعتبارا من  -

 ) . لجنة شئون العاملين
  : مادة رابعة

 .على جميع االدارات المختصة اتخاذ االجراءات لتدبير االعتماد المالى للصرف  -
  :مادة خامسة

  .االختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصةعلى جميع جهات  -

٦/١٠  ٤٩١  

  :مادة أولى
 :الث شئون عاملين بادارة الجامعة طبقا لالتىمحمد مصطفى عبد النبى اخصائى ث/ يعدل مرتب السيد  -

  
  الحالة بعد التعديل  الحاله الراهنة  البيان

 ٧٩،٢٠  ٩٧،٢٠   تعيين خدمات معاونة١/٧/٢٠٠٤

 ١٣٣،٦٠ ١١٣،٨٠  ٢٠٠٠ لسنة ٥ مكرر ق ٢٥ادة  تسوية بالم٢٧/١٢/٢٠٠٤

 ١٤٢،٤٠ ١٢٠،٤٠  ٢٠٠٠لسنة %١٠+  عالوة دورية ١/٧/٢٠٠٥

 ١٥١،٢٠ ١٢٨،٠  ٢٠٠١لسنة %١٠+  عالوة دورية ١/٧/٢٠٠٦

 ١٦٠،٠ ١٣٦،٦٠  ٢٠٠٢لسنة %١٠+  عالوة دورية ١/٧/٢٠٠٧
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

 ١٦٨،٨٠ ١٤٣،٦٠  ٢٠٠٣لسنة %١٠+  عالوة دورية ١/٧/٢٠٠٨

 ١٧٧،٦٠ ١٥١،٩٢  ٢٠٠٤لسنة %١٠+ ة دورية  عالو١/٧/٢٠٠٩

  
  :مادة ثانية

 .الجامعة العمل ب الى  وهو تاريخ نقله١/٧/٢٠٠٩تبارا من يتم صرف الفروق المالية اع -
  :ةلثمادة ثا
  .   كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٧/١٠  ٤٩٤  

بالمجموعة  اخصائى سالمة وصحة مهنية ثالث منال السيد محمد شعبان/ تمنح السيدة   :مادة أولى
بكلية التربية التخصصية لوظائف السالمة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ والمنتدبة حاليا 

 ١٩٦ من جامعة طنطا مبلغ وقدرة ٣٠/١/٢٠٠٨حافز االداء المتميز لحصولها على درجة الدكتوراه فى 
  ) تاريخ انتدابها (  ١/١/٢٠٠٩جنية اعتبارا من 

  :مادة ثانية
  كلية ال تاريخ انتدابها للعمل ب١/١/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القرار اعتبارا من  -
   :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/١٠  ٤٩٧  

 المدرس بقسم المناهج وطرق -بيد العشرى  فتحى رزق ع/  يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى 
  -:التدريس بكلية التربية بكفر الشيخ على النحوالتالي

  .جنيه ٢٥٠،١٢جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٤٥،١٢المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

  :نيةمادة ثا
 شهريا اعتبارا من تاريخ فخمسة جنيهات عالوة إقليمية  تصر+يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٠/١٠  ٤٩٨  

 المدرس بقسم اللغة الفرنسية  بكلية – ضحى محمود محمد السعيد /دكتورةيحدد مرتب السيدة ال  :مادة أولى
  -:اآلداب على النحوالتالي

  .جنيه ٣٠١،٣٦جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٩٦،٣٦المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 شهريا اعتبارا من فخمسة جنيهات عالوة إقليمية  تصر+ بدل الجامعة المقررامنح سيادتهت: انيةمادة ث
  ) .تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩تاريخ 
  :ةلثمادة ثا
  .   كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/١٠  ٤٩٩  

 المدرس بقسم علم النفس بكلية –هناء عبد العظيم محمد متولى /دكتورةيحدد مرتب السيدة ال :مادة أولى
  -:اآلداب على النحوالتالي

  .جنيه ٢٢٣،٦٠جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٠١،٦٠المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :يةمادة ثان
 شهريا اعتبارا من تاريخ فخمسة جنيهات عالوة إقليمية  تصر+ بدل الجامعة المقررامنح سيادتهت -

  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/١٠  ٥٠٠  

 المدرس بقسم الصحة والطب –احمد مرسى عبد الجواد المسلمانى   /توريحدد مرتب السيد الدك  :مادة أولى
  -:الوقائى بكلية الطب البيطرى على النحوالتالي

  .جنيه ٢٥٨،٥٦جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٥٣،٥٦المرتب قبل التعيين 
  ) التعيين تاريخ موافقة مجلس الجامعة على  (٢٨/٩/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
 شهريا اعتبارا من تاريخ فخمسة جنيهات عالوة إقليمية  تصر+يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩
  .    كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٠/١٠  ٥٠١  

 المدرس بقسم رياض االطفال –سامية محمد محمد جاويش    /د مرتب السيدة الدكتورةيحد  :مادة أولى
  -:بكلية التربية على النحو التالي

  .جنيه ٢٣٢،٦٨جنية                        المرتب بعد التعيين ٢٢٥،٦٨المرتب قبل التعيين 
  ) التعيين تاريخ موافقة مجلس الجامعة على  (٢٨/٩/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
 شهريا اعتبارا من تاريخ فتصرخمسة جنيهات عالوة إقليمية +مقرر بدل الجامعة الامنح سيادتهت -

  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٨/٩/٢٠٠٩
  :ةلثمادة ثا
  .    كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢١/١٠  ٥٠٧  

  :مادة أولى
ابراهيم المعداوى على الصياد طبيب بيطرى اول بكلية الطب البيطرى /  بدل التفرغ للسيد صرف -

  . تاريخ انتدابة للعمل بالكلية طرفكم ٣/٨/٢٠٠٥وذلك اعتبارا من 
 :مادة ثانية

  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه -

٢٦/١٠  ٥١٥  

 اخصائى شئون تعليم اول بكلية التربية الرياضية عالوة –اوى شتالشمحمد السيد / يمنح السيد  :مادة أولى
  :جة الدكتوراة قدرها خمسة جنيهات ليصبح راتبه كاالتىعلمية تشجيعية لحصولة على در

المرتب قبل العالوة فى 
٢٤/١٠/٢٠٠٩  

  قيمة العالوة
   ٢٤/١٠/٢٠٠٩المرتب بعد العالوة فى 

  تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين

٣٤٣،٥٦  ٥ ٣٣٨،٥٦ 

) جنية ٢٠٠(يمنح السيد المذكور بعالية حافز االداء المتميز لحصولة على درجة الدكتوراة وقدره  :مادة ثانية
  .  جنية ال غير ١٩٥ويتم استنزال قيمة العالوة التشجيعية ليصبح الحافز 

تاريخ محضر   ( ٢٤/١٠/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القرار اعتبارا من  :ةلثمادة ثا
  ) لجنة شئون العاملين 

  .على جميع االدارات المختصة اتخاذ االجراءات لتدبير االعتماد المالى للصرف  :مادة رابعة
  :مادة خامسة

  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٦/١٠  ٥١٦  

  
   :مادة أولى

خالد محمد خالد منصور طبيب / عدوى وبدل التفرغ للسيد يصرف فروق حافز التميز وكذا بدل ال -
بكلية الطب البيطرى اعتبارا للعمل المنتدب غربية و/ باالدارة البيطرية بالمحلة الكبرى بيطرى اول 

تاريخ موافقة محضر لجنة  ) ٢٤/٥/٢٠٠٩تاريخ انتدابة للعمل بالكلية وحتى  ( ٢٤/٧/٢٠٠٨من 
ط على السيد المذكور بعالية تقديم شهادة من جهة عملة االصلية شئون العاملين على الصرف ويشتر

  زدواجية الصرف دم صرف هذان البدالن منها منعا إلبع
   :مادة ثانية

  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/١١  ٥٣٤  

  :مادة أولى
  .يام للجميع اثابة على جهودهم المتميزة مكافاة العاملين والعامالت بالمدينة الجامعية طالبات بعشرة ا -

  
 :مادة ثانية

  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢/١١  ٥٢٨  

  :مادة أولى
محمد عبد الفتاح ابو سيف من اخصائى تغذية وتدبير منزلى ثالث بكلية / تصويب وضع الدرجة المالية للسيد 

د من التاشيرات العامة للسنة /٢٠ر منزلى ثان بالكلية تطبيقا للتاشيرة الزراعة الى اخصائى تغذية وتدبي
 مع مراعاة ترحيل الدرجة الثانية التى رقى اليها بالجهة المنقول منها بدال من ٢٠٠٩/٢٠١٠المالية الحالية 

  الثالثة  
 يراعى تصويب الدرجة بالجهتين المنقول منها واليها بمشروع موازنة السنة :مادة ثانية

  ٢٠٠٩/٢٠١٠المالية
 . منح عالوة الترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية خمسة جنيهات  :ةلثمادة ثا

  : مادة رابعة
يعدل راتبة مع صرف الفروق المالية للسيد المذكور بعالية من تاريخ ترقيتة الى الدرجة الثانية  -

  : لتصبح كاالتى١/٧/٢٠٠٨

المرتب قبل 
العالوة 

٣٠/٦/
٢٠٠٨  

يمة ق
عالوة 
  الترقية

المرتب فى 
١/٧/

٢٠٠٨  

قيمة 
العالوة 
الدورية 

١/٧/
٢٠٠٨  

نسبة 
فى % ١٠
٣٠/٦/

٢٠٠٨  

اجمالى 
المرتب فى 

١/٧/
٢٠٠٨  

العالوة 
الدورية 

١/٧/
٢٠٠٩  

نسبة الـ 
فى % ١٠
٣٠/٦/

٢٠٠٤  

اجمالى 
المرتب فى 

١/٧/
٢٠٠٩  

٢٥٥،٢٦ ١٥،١٦  ٥ ٢٣٥،١٠  ١٤  ٥ ٢١٦،١٠  ٥ ٢١١،٦٠ 

  : مادة خامسة
  .  كل فيما يخصه يع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى جم -

٥/١١  ٥٤١  

 االستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية –عزة منصور احمد القطاوى  /يحدد مرتب السيدة الدكتورة :مادة أولى
  -:الطب البيطرى على النحو التالي

  .جنيه ٤٥٩،٩٢لتعيين جنية                        المرتب بعد ا٤٥٣،٦٧المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة  (٢٧/١٠/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر -

  ).مجلس الجامعة على التعيين 
  .    نفيذ هذا القراركل فيما يخصهعلى جميع جهات االختصاص ت  :ةلثمادة ثا



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٥/١١  ٥٤٢  

 االستاذ المساعد بقسم الصحة والطب –وائل فوزى محمد التراس  /يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:الوقائى بكلية الطب البيطرى على النحوالتالي

  .جنيه ٣٤٤،٧٤جنية                        المرتب بعد التعيين ٣٣٨،٧٤المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة  (٢٧/١٠/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فصريمنح سيادته بدل الجامعة المقرر ي -

  ).مجلس الجامعة على التعيين 
  :ةلثمادة ثا
  .    لقراركل فيما يخصهعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا ا -

٥/١١  ٥٤٣  

  :مادة أولى
 االستاذ بقسم الصحة والطب –سامي عبد العزيز عبد الوهاب الميدانى  /يحدد مرتب السيد األستاذ الدكتور

  -:يالوقائي بكلية الطب البيطري على النحو التال
  .جنيه ٤٩٣،٥١ن جنية                        المرتب بعد التعيي٤٨٧،٢٦المرتب قبل التعيين 

  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

تاريخ موافقة  (٢٧/١٠/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر -
  ).مجلس الجامعة على التعيين 

  .    ا القراركل فيما يخصهعلى جميع جهات االختصاص تنفيذ هذ:ةلثمادة ثا

٥/١١  ٥٤٤  

 االستاذ المساعد  بقسم الجغرافيا –احمد محمد ابو المجد ابو زيد   /يحدد مرتب السيد الدكتور :مادة أولى
  -:بكلية اآلداب على النحوالتالي

  .جنيه ٣٧٦،٨٠جنية                        المرتب بعد التعيين ٣٧٠،٨٠المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/١٠/٢٠٠٩اعتبارا من تاريخ يصرف 

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة  (٢٧/١٠/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر -

  ).مجلس الجامعة على التعيين 
  .    هكل فيما يخص على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٥/١١  ٥٤٥  

 األستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية –نيفين يحي عبد السالم  /يحدد مرتب السيدة األستاذة الدكتورة :مادة أولى
  -:اآلداب على النحو التالي

  .جنيه ٤٩٨،٢٦جنية                        المرتب بعد التعيين ٤٩٢،٠١المرتب قبل التعيين 
  ) تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين  (٢٧/٧/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس  (٢٧/١٠/٢٠٠٩ شهريا اعتبارا من تاريخ فيمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصر

  ).الجامعة على التعيين 
  .    كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا

٥/١١  ٥٤٦  

 األستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية –أحمد ابراهيم طه المغربي  / يحدد مرتب السيد الدكتور  :ة أولىماد
  العلوم بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٣٣٤،٦٩جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٣٢٨،٦٩المرتب قبل التعيين 
  ) .  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين تاريخ   (٢٧/١٠/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
تاريخ  موافقة مجلس الجامعة  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا  اعتبارا من

  ) .علي التعيين 
  :ةلثمادة ثا

  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه

٥/١١  ٥٤٧  

 األستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة –محمد عبد الغني جبر / السيد الدكتور يحدد مرتب  :مادة أولى
  -:بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٦٢٦،٢٧جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٦١٦،٢٧المرتب قبل التعيين 
  ) .ي التعيين تاريخ  موافقة مجلس الجامعة عل   (٢٧/١٠/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
تاريخ  موافقة مجلس  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا  اعتبارا من -

  ) .الجامعة علي التعيين 
  :ةلثمادة ثا
  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٥/١١  ٥٤٨  

 األستاذ المساعد بقسم انتاج الدواجن –ن يونس عبيد  طارق أمي/ يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٩٤،٨٨جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢٨٨،٨٨المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٧/١٠/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :ادة ثانيةم
تاريخ  موافقة مجلس  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا  اعتبارا من -

  ) .الجامعة علي التعيين 
  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه:ةلثمادة ثا

٥/١١  ٥٤٩  

األستاذ المساعد بقسم الصناعات الغذائية  –أمين كمال أمين عمار  / يحدد مرتب السيد الدكتور   :مادة أولى
  -:بكلية الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

  جنيــــة٢٨٤،٨٦جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢٧٨،٨٦المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٧/١٠/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
تاريخ  موافقة مجلس  (٢٧/١٠/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر يصرف شهريا  اعتبارا من -

  ) .الجامعة علي التعيين 
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/١١  ٥٥٠  

 المدرس بقسم التاريخ بكلية –  نبيل رياض عبد المولي أحمد عابدين/ يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
يصرف اعتبارا من ) أخر مرتب كان يتقاضاة بجهة عمله السابقة () ٣٦٦،١٩(اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ 

  )تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢٢/١٠/٢٠٠٩
 :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) .تاريخ  استالم العمل بالكلية  (٢٢/١٠/٢٠٠٩من

  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٠/١١  ٥٥١  
  :مادة أولى

 المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية – محمد عبد الغني القطب  /يحدد مرتب السيد الدكتور -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

تاريخ استالم العمل  (١/١١/٢٠٠٩ف اعتبارا من يصر) ٢٧٢،٠٠(الهندسة بكفر الشيخ بمبلغ 
  )بالكلية 

 :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) تاريخ  استالم العمل بالكلية (١/١١/٢٠٠٩من
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

١٥/١١  ٥٦٠  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم إدارة األعمال بكلية –خالد محمد عبد الفتاح شرف  / يحدد مرتب السيد الدكتور  -

تاريخ استالم العمل  (٢٥/١٠/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من جنيه ) ٢٧٢،٠٠(التجارة بكفر الشيخ بمبلغ 
  )بالكلية 

 :مادة ثانية
ت عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا خمسة جنيها+ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ) .تاريخ  استالم العمل بالكلية  (٢٥/١٠/٢٠٠٩من
   :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

١٨/١١  ٥٧٠  

 وائل محمد حمودة الجزار طبيباً بيطري ثان بالمجموعة النوعية لوظائف الطب /يمنح السيد   :مادة أولى
البيطري بكلية الطب البيطري عالوة تشجيعية قدرها خمسة جنيهات لحصوله علي درجة الدكتوراه ليصبح 

  -:راتبه كاآلتي 

  قيمة العالوة  ٢٨/٩/٢٠٠٩المرتب قبل العالوة فى 
   ٣٠/٩/٢٠٠٩المرتب بعد العالوة فى 

  تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين

٢٥٢،٤٨  ٥ ٢٤٧،٤٨ 

 :مادة ثانية
ح السيد المذكور حافز األداء المتميز لحصوله علي درجة الدكتوراه وقدره مائتان جنيها وتم استنزال قيمة يمن

 . جنيها ١٩٥العالوة التشحيعية من الحافز ليصبح 
   :ةلثمادة ثا

تاريخ اعتماد السلطة المختصة  ( ٢٩/٩/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة علي هذا القرار اعتبارا من 
 ) .ر لجنة شئون العاملين لمحض

  : مادة رابعة
 .علي جميع اإلدارات المختصة اتخاذ اإلجراءات لتدبير االعتماد المالي للصرف 

  : مادة خامسة
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار

٢٤/١١  ٥٧٧  

مدرس بقسم الهندسة الكهربية شعبة  ال–رجب عبد العزيز السحيمي / يعدل مرتب السيد الدكتور :  مادة أولى
  -:بكلية الهندسة بكفر الشيخ ليصبح علي النحو التالي ) القوي واآلالت الكهربية (

 ٤٠٥،١١ جنيــــة                    المرتب بعد التعيين ٤٠٠،١١المرتب قبل التعيين 
  جنيـــــة

  )عة علي التعيين تاريخ موافقة مجلس الجام (٢٤/٨/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  (٢٤/٨/٢٠٠٩من

  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه:ةلثمادة ثا
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٥/١١  ٥٨٣  

  :مادة أولى
 المدرس بقسم االحصاء والرياضة والتأمين –وليد محمد عفيفي محمد  / رتب السيد الدكتوريحدد م -

أخر مرتب كان يتقاضاة بجهة عمله السابقة يصرف ) ٢٣٣،٦٠(بكلية التجارة بكفر الشيخ بمبلغ 
  )تاريخ استالم العمل بالكلية  (١٦/١١/٢٠٠٩اعتبارا من 

 :مادة ثانية
خمسة جنيهات عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا + قرريمنح سيادته بدل الجامعة الم -

  )  استالم العمل بالكليةتاريخ(١٦/١١/٢٠٠٩من
   :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/١٢  ٥٨٥  

علم الحيوان بكلية  األستاذ بقسم –سماء محمد السعيد بكر / يحدد مرتب السيدة األستاذة الدكتورة  :مادة أولى
   :العلوم بكفر الشيخ علي النحو التالي

  جنيــــة٤٣٧،٢٣جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٤٣٠،٩٨المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٣/١١/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس الجامعة  (٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف شهريا  اعتبارا من ررتمنح سيادتها بدل الجامعة المق

  ).علي التعيين
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا

٣/١٢  ٥٨٦  

 األستاذ المساعد بقسم التربية الفنية –أماني محمد شاكر محمد  / يحدد مرتب السيدة الدكتورة  :مادة أولى
  -:ية التربية النوعية بكفر الشيخ علي النحو التالي بكل

  جنيــــة٢٧٦،٢٦جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٢٧٠،٢٦المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٣/١١/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
افقة مجلس تاريخ مو (٢٣/١١/٢٠٠٩ف شهرياً اعتبارا منتمنح سيادتها بدل الجامعة المقرريصر -

  ).الجامعة علي التعيين
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -
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تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣/١٢  ٥٨٧  

 األستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية –سمير أحمد محمد الشاذلي / يحدد مرتب السيد الدكتور :  مادة أولى
  -:الطب البيطري  بكفر الشيخ علي النحو التالي بكلية 

  جنيــــة٣٣٥،٠١جنيــــة                   المرتب بعد التعيين ٣٢٩،٠١المرتب قبل التعيين 
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين    (٢٣/١١/٢٠٠٩ ويصرف اعتبارا من

 :مادة ثانية
تاريخ موافقة مجلس  (٢٣/١١/٢٠٠٩ا  اعتبارا منيمنح سيادته بدل الجامعة المقرريصرف شهري -

  ).الجامعة علي التعيين
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/١٢  ٥٨٨  

 المدرس بقسم الباثولوجية –محمد فهمي محمد أبو العزب  / يحدد مرتب السيد الدكتور:  مادة أولى
  -:لبيطري بكفر الشيخ علي النحو التالي األكلينيكية بكلية الطب ا

 ٢٥٨،٥٦ جنيــــة                  المرتب بعد التعيين ٢٥٣،٥٦المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة 

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

 ٢٣/١١/٢٠٠٩ت عالوة إقليمية تصرف شهريا  اعتبارا منخمسة جنيها+ يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر
  ) .تاريخ  موافقة مجلس الجامعة علي التعيين (

  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا

٣/١٢  ٥٨٩  

األدوية  (اوجي المدرس بقسم الفارماكول–محمود قنديل السيد قنديل  / يحدد مرتب السيد الدكتور:  مادة أولى
  -:بكلية الطب البيطري بكفر الشيخ علي النحو التالي ) 

 ٢٣٢،١٠ جنيــــة                  المرتب بعد التعيين ٢٢٧،١٠المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة 

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

صرف شهريا  اعتبارا خمسة جنيهات عالوة إقليمية ت+ بدل الجامعة المقرريمنح سيادته  -
  ٢٣/١١/٢٠٠٩من

  :ةلثمادة ثا



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/١٢  ٥٩٠  

 األستاذ المساعد بقسم البساتين بكلية –عالء الدين سعد خليل عمر / دكتوريحدد مرتب السيد ال:  مادة أولى
  -:الزراعة بكفر الشيخ علي النحو التالي 

ب بعد التعيين ت جنيــــة                  المر٢٩٩،٨٣المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة ٣٠٥،٨٣

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

تاريخ  موافقة مجلس  (٢٣/١١/٢٠٠٩ اعتبارا منيصرف شهريا  يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -
  ) .الجامعة علي التعيين 

  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٣/١٢  ٥٩١  

 األستاذ المساعد بقسم الصناعات –سمير يوسف عبده السناط / يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:ة بكفر الشيخ علي النحو التالي الغذائية بكلية الزراع

 ٢٨١،٤٦ب بعد التعيين ت جنيــــة                  المر٢٧٥،٤٦المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة 

  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

تاريخ  موافقة مجلس الجامعة  (٢٣/١١/٢٠٠٩ارا منيصرف شهريا  اعتب يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر
  ) .علي التعيين 

  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٣/١٢  ٥٩٢  

  :مادة أولى
 األستاذ المساعد بقسم الصناعات الغذائية بكلية –محمد فوزي عثمان محمد عبده / يحدد مرتب السيد الدكتور

  -:كفر الشيخ علي النحو التالي الزراعة ب
 ٢٨١،٤٦ب بعد التعيين ت جنيــــة                  المر٢٧٥،٤٦المرتب قبل التعيين 

  جنيــــة 
  )تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 

 :مادة ثانية
تاريخ  موافقة مجلس الجامعة  (٢٣/١١/٢٠٠٩ منيصرف شهريا  اعتبارا يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر

  ) .علي التعيين 
  . كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار:ةلثمادة ثا -٣

٣/١٢  ٥٩٣  

 األستاذ المساعد بقسم النبات الزراعي –جبر عبد الونيس نصر القط / يحدد مرتب السيد الدكتور  :مادة أولى
  -:لشيخ علي النحو التالي بكلية الزراعة بكفر ا

ب بعد التعيين ت جنيــــة                  المر٢٩١،٦٣المرتب قبل التعيين 
  جنيــــة ٢٩٧،٦٣

  ).تاريخ موافقة مجلس الجامعة علي التعيين  ( ٢٣/١١/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ 
 :مادة ثانية

تاريخ  موافقة مجلس  (٢٣/١١/٢٠٠٩يمنح سيادته بدل الجامعة المقرريصرف شهريا  اعتبارا من -
  ) .الجامعة علي التعيين 

  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٦/١٢  ٥٩٨  

  :مادة أولى
 أخصائي شئون إدارية أول بكلية االداب بالمجموعة –سالم عبد الحميد عبد العزيز شريف / الترخيص للسيد 

علي أن تكون أيام % ) ٥٠(مية اإلدارية بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر النوعية لوظائف التن
من كل ) األربعاء , الثالثاء ,  األثنين ،األحد ( من كل أسبوع وأيام األجازة ) الخميس ,السبت ( العمل 
 .أسبوع 

 :مادة ثانية
  .٢٠١٠ينفذ هذا القرار اعتبارا من شهر يناير  -
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه ميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرارعلى ج -

٧/١٢  ٦٠٣  

  :مادة أولى
 المعيد بقسم التاريخ بكلية اآلداب بكفر الشيخ بمبلغ –هشام علي أبو النجاه علي / يحدد مرتب السيد  -

  )تاريخ استالم العمل بالكلية  (٢/١٢/٢٠٠٩يصرف اعتبارا من تاريخ جنيه  ) ١٥٣،٦٠(
 :مادة ثانية

تاريخ  استالم العمل  (٢/١٢/٢٠٠٩يصرف شهريا  اعتبارا من منح سيادته بدل الجامعة المقرري -
  ).بالكلية 

  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٨/١٢  ٦٠٤  

  :مادة أولى
ة بكلية الهندسة  المعيد بقسم الهندسة الكهربي–ايهاب محمد رزق عبد الجواد / يحدد مرتب السيد  -

تاريخ استالم العمل  (٢/١٢/٢٠٠٩تبارا من تاريخ عيصرف اجنيه  ) ١٥٣،٦٠(بكفر الشيخ بمبلغ 
  )بالكلية 

 :مادة ثانية
تاريخ  استالم العمل  (٢/١٢/٢٠٠٩يصرف شهريا  اعتبارا من يمنح سيادته بدل الجامعة المقرر -

  ).بالكلية 
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه ذ هذا القرارعلى جميع جهات االختصاص تنفي -



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٨/١٢  ٦٠٥  

  :مادة أولى
 المعيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة –أحمد صبحي عوض السيد خليل / يحدد مرتب السيد  -

تاريخ استالم العمل  (٢/١٢/٢٠٠٩يصرف اتبارا من تاريخ جنيه  ) ١٥٣،٦٠(بكفر الشيخ بمبلغ 
  )بالكلية 

 :مادة ثانية
تاريخ  استالم العمل (٢/١٢/٢٠٠٩ل الجامعة المقرريصرف شهريا  اعتبارا منيمنح سيادته بد -

  )الكليةب
   :ةلثمادة ثا
  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه -

٣١/١٢  ٦٢٤  

 طبيب بيطري أول بكلية –الصياد على إبراهيم المعداوي / وقف صرف حافز األداء المتميز للسيد :مادة أولى
 .ب البيطري لعدم موافقة لجنة شئون العاملين وصدور قرار من السلطة المختصة بذلك الط

 :مادة ثانية
للمذكور لعدم وجود مستند  ١/٧/٢٠٠٨استرداد المبالغ التي تم صرفها بطريق الخطأ اعتباراً من -

 .قانوني لصرف حافز األداء المتميز 
  :ةلثمادة ثا
  .هالقرار اعتبارا من تاريخهذا ينفذ  -

  :مادة رابعة
  .  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه -

١٢/١٢  ٦٠٨  

  :مادة أولى
 لجنة خاصة لمراجعة الشهادات الصادرة من إدارة شئون العاملين وإقرارها قبل تسليمها للجنة تشكيل -

  -:فض المنازعات وهم علي النحو التالي 
  الوظيفة  االسم  م
  رئيسا  مدير عام شئون العاملين  يم الشيشينيأحمد ابراه/ السيد   ١

 عضواً  )كادرعام(مدير إدارة شئون التوظف  نبيه محمد محمد علــي/ السيد   ٢

 عضواً  )كادرخاص(مدير إدارة شئون التوظف  تيسير محمد الدسوقي بدر/ اآلنسة   ٣

 عضواً  مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات  ماهر السعيد الظنان/ السيد   ٤



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ       رقمججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

 عضواً  مسئول األجازات شئون العاملين  همت مصطفي عبد العزيز/ السيدة   ٥

 عضواً  مسئول األجازات شئون هيئة التدريس  هدي بهجت إبراهيم بدوي/ السيدة   ٦

 عضواً  مسئول الملفات  مصطفي مصطفي حجازي/ السيد   ٧

    :مادة ثانية
 ةبل النقدي لرصيد األجازات المقررعة الشهادات المرسلة لصرف المقاجتكون لجنة مسئولة عن مرا -

 . قانونا إلي لجنة فض المنازعات علي أن تعتمد الشهادات من السيد األمين المساعد للشئون اإلدارية 
  :ةلثمادة ثا
  .  كل فيما يخصه على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٢٣/١٢  ٦١٩  

ني معمل ثان بكلية التربية النوعية بالمجموعة أيمن محمود طلحة الشيتاني ف/ عودة السيد  :مادة أولى
 ٢٠٠٩ لسنة ١٠٥٥٧ فني المعامل إلي عمله بعد حبسه اإلحتياطي علي ذمة القضية رقم النوعية لوظائف

 وصرف أجره اعتبارا من ذلك ٥/١٢/٢٠٠٩جنح قسم أول كفر السيخ من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ 
 .التاريخ

 :مادة ثانية
 .وقفه من راتبه وكذا مساءلته تأديباً لحين الفصل في الدعوي الجنائية تأجيل صرف ما تم  -
  :ةلثمادة ثا
 عدم اسناد اى عهد واعمال مالية الى المذكور  -

  : مادة رابعة
 . انقطاع بدون اجر ٥/١٢/٢٠٠٩وحتى ٢٥/١١/٢٠٠٨تساب الفترة من اح -

  : مادة خامسة
  .  يخصهكل فيما  على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار -

٦/١٢  ٦٠٠  

  :مادة أولى
كلية التربية النوعية عن عمله بقوة القانون ب –أمين معمل ثاني  - أيمن محمود طلحة الشيتاني/  السيدوقف

 جنح قسم أول كفر الشيخ مع إيقاف صرف نصف ٢٠٠٩ لسنة ١٠٥٥٧لحبسه احتياطيا في القضية رقم 
  . من تاريخ حبسههأجر

  :مادة ثانية
  عودته الى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية عندعرض االمر -
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  ـــرارــــــــــــص القــــنـ

٢٣/١٢  ٦٢٠  

  :مادة أولى
 يمنح السادة العاملين المنقولين الى الجامعة الموضحة اسماؤهم بالكشوف ١/٧/٢٠٠٩اعتبارا من  -

 لمن بلغ ٩٤  لسنة٢٠٠٣ والزيادة المقررة بالقانون ١/٧/٢٠٠٩العالوة الدورية المستحقة فى 
 . راتبة الربط الثابت 

  :مادة ثانية
من االجر االساسى فى % ١٠ وقيمتها ٢٠٠٤ لسنة ٨٦ ضم العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم - 

 واعتباره جزء ال يتجزء من االجر االساسى فى ١/٧/٢٠٠٩ الى االجر االساسى فى ٣٠/٦/٢٠٠٤
بما ال يتجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية االعلى مباشرة  وذلك تطبيقا لما هو موضح بالكشوف ١/٧/٢٠٠٩

 وذلك على النحو الموضح بالكشوف المرفقة لهذا القرار على ان ٩٤ لستة ٢٠٣طبقا الحكام القانون رقم 
  .١/٧/٢٠٠٩تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 

  : مادة ثالثة
  .ار كل فيما يخصة على جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القر -

  



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ

  
�ـــــــ�زات�  ا

  
 أ�	� ��م ا������/ ��ارات ا�
	� ا����ذ 
  ��٢٠٠٩م 

  
  

 



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ      ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ

رقم   مدة األجازة
  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

  عماد الدين محمد   ١٤/١  ١٣
أخصائي شئون 

بالدرجة  إدارية 
  الثانية

كلية 
  الزراعة

١/١٠/
٢٠٠٨  

٣٠/٩/
٢٠٠٩  

أجازة خاصة بدون مرتب     
لمدة عـام  ثـانى عـشر        

  رعاية أسرة

  وليد متولي عبد الفتاح   ١٨/١  ١٦
مهندس حاسبات 

وتحكم الى 
  بالدرجة الثانية

كلية 
  الهندسة

٣/١/
٢٠٠٩  

٢/١/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب  لمدة عـام للعمـل       

  بدولة السعودية

  بفاطمة ابو سريع رج  ١٩/١  ٢٠
أخصائي أشراف 

 وإسكان 
  بالدرجة الثانية

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

عودة من أجازة فى 
١٧/١/٢٠٠٩  

عودة من أجـازة خاصـة      
بدون مرتب عام لرعايـة     

  الطفل

  احمد فتحى احمد   ١٩/١  ٢٢
مهندس كهرباء 
  بالدرجة الثالثة

إدارة 
  الجامعة

١٣/٢/
٢٠٠٩  

١٢/٢/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
ــل ــب للعم ــة مرت  بدول
   خامسمالسعودية لمدة عا

  فاطمة مرسى محمد  ١٩/١  ٢٣
أخصائي مكتبات 
  بالدرجة األولى

إدارة 
  الجامعة

١٧/١/
٢٠٠٩  

١٦/١/
٢٠١٠  

أجازة خاصة بدون مرتب    
  لرعاية والدتها

  محمد محمد فوزي   ٢٧/١  ٣١
فني شئون 

هندسية بالدرجة 
  األولى

كلية 
  الزراعة

  عودة من أجازة فى
١٥/١/٢٠٠٩  

ن أجـازة خاصـة     عودة م 
  بدون مرتب

  احمد محمد صبح  ٣/٢  ٥٤
كبير أخصائيين 
  شئون تعليم

كلية 
التربية 
  النوعية

٢٢/٩/
٢٠٠٨  

٢٥/٩/
٢٠٠٨  

أجازة اعتيادية واسـترداد    
  ما تم خصمه 
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ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم   مدة األجازةججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

١٤/٢  ٧٦  
رضا مـصطفى عبـد     

  العزيز أبو غريبة
كاتب بالدرجة 

  الثالثة
إدارة 
  الجامعة

١/١/
٢٠٠٩  

٢٨/١/
٢٠٠٩  

  أجازة اعتيادية 

  سامية صبحي الفقى  ١٤/٢  ٧٧
أخصائي رعاية 
شباب بالدرجة 

  األولى

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

١٥/٢/
٢٠٠٩  

١٤/٢/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
لرعاية األسرة لمدة عـام     

  ثالث

  إيهاب احمد إبراهيم   ١٤/٢  ٨٢
أخصائي مكتبات 
ووثائق بالدرجة 

  األولى

كلية 
التربية 
  النوعية

١/٣/
٢٠٠٩  

٢٨/٢/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب للعمل بالكويت لمدة    

  عام ثان

٢٤/٢  ١١٠  
صبريه عبـد الفتـاح     

  البحيرى
سفرجى اول 
  بالدرجة الثالثة

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

١٦/٢/
٢٠٠٩  

١٥/٢/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب رعاية االسره لمدة    

  عام سابع

  معيد  عالء احمد عمران   ٢/٣  ١٢٠
كلية 
  رةالتجا

  عودة من تجنيد  ١/٣/٢٠٠٩

٧/٣  ١٣٤  
ممدوح عبـد العلـيم     

  مصطفى خليفة
كاتب سكرتارية 
  ومحفوظات رابع

كلية 
  الزراعة

٥/١١/
٢٠٠٨  

٤/١١/
٢٠٠٩  

ــام   ــازة للع ــد أج تجدي
العشرون للعمـل بدولـة     

  الكويت

  احمد عثمان غازى   ١٢/٣  ١٥٣
سائق اول 
  بالدرجة الثالثة

إدارة 
  الجامعة

٤/٣/٢٠٠٩  
زة خاصـة   عودة من أجـا   

بدون مرتب للعمل بدولـة     
  قطر
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  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

  حمادة السعيد احمد   ٢٩/٣  ١٩٦
أخصائي رياضى 

  ثالث
كلية 
  التربية

٣/٣/
٢٠٠٩  

٢/٣/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب رعاية األسرة    

  لمدة عام ثان

  وليد محمد إبراهيم   ٢٩/٤  ٢٦٢
فني أجهزة طبية 

  ثالث
المجمع 
  الطبى

٢٨/٤/
٢٠٠٩  

٢٧/٤/
٢٠١٠  

 األجـازة الخاصـة     تجديد
بدون مرتب للعمل بدولـة     

   سابعمالسعودية لمدة عا

  محمد صالح إبراهيم   ٣٠/٤  ٢٦٩
أخصائي تغذية 

  ثالث

مطعم 
المدن 
  الجامعية

٢٩/٤/٢٠٠٩  
عودة من أجـازة خاصـة      

 مرتب لمدة عام رابع     بدون
   المريضلرعاية والده

٢٣/٥  ٣١٤  
إيناس عبـد الـرحمن     

  مصطفى ليمونة
أخصائي إسكان 

  لثثا

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

١٥/٤/
٢٠٠٩  

١٣/٦/
٢٠٠٩  

أجازة وضع لمـدة ثـالث      
  شهور

٨/٦  ٣٤٠  
إسماعيل أبو اليزيـد     

  إسماعيل
أخصائي رياضي 

  ثالث
كلية 
  التجارة

١/٦/٢٠٠٩  
عود من أجـازة خاصـة      
بدون مرتب لرعاية والدته    

  المريضة لمدة عام اول

  أمير السيد أبو الخير  ٢٢/٦  ٣٥٦
أخصائي شئون 

  لية أولما
كلية الطب 
  البيطري

٣/٦/
٢٠٠٩  

٢/٦/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب لمـدة عـام ثـامن       
مرتب لمرافقة زوجته التي    

  تعمل بدولة السعودية

٦/٧  ٣٨١  
عبد الحميـد إبـراهيم     

  الجنيهى
أخصائي مكتبات 

  ثالث
كلية 
  الزراعة

١٦/٧/
٢٠٠٩  

١٥/٧/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
س مرتب لمدة عـام سـاد     

  عشر للعمل بدولة الكويت

٦/٧  ٣٨٢  
ايمان إبـراهيم عبـد     

  الحليم
  صيدلى ثالث

المجمع 
  الطبي

١/٧/٢٠٠٩  
عودة من أجـازة خاصـه      

  بدون مرتب



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم   مدة األجازةججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

١٤/٧  ٤٠١  
اشرف عاطف محمـد    

  الحفناوى
أخصائي مكتبات 

  ووثائق ثان
إدارة 
  الجامعة

١/٩/
٢٠٠٩  

٣١/٨/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب للعمل بدولة قطـر     

  لمدة عام رابع عشر

  امانى محمد محمد   ١٤/٧  ٤٠٣
فنى تمريض 

  ثالث
المجمع 
  الطبي

١٢/٧/
٢٠٠٩  

١٠/٧/
٢٠١١  

أجازة خاصة بدون مرتب    
  لمدة عامين لرعاية طفلها

١٨/٧  ٤٠٥  
سامية عبد اهللا حسين    

  قنديل
أخصائي رعاية 

  شباب اول

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

١٣/٧/٢٠٠٩  
عودة من االجازه الخاصة    

  ن مرتب لرعاية طفلهابدو

١٨/٧  ٤٠٦  
محمد ناصـف عبـد     

  القادر احمد
أخصائي شئون 

  ادارية ثالث
إدارة 
  الجامعة

١٨/٧/
٢٠٠٩  

١٧/٧/
٢٠١٠  

أجازة خاصة بدون مرتب    
لرعاية والدته المريـضة    

  لمدة عام اول

٢٧/٧  ٤١٥  
وفاء محمد طة عبـد     

  الحميد
أخصائي اسكان 

  ثالث

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

٢٢/٧/٢٠٠٩  
عودة من أجـازة خاصـة      
بدون مرتب رعاية طفـل     

  لمدة عامين

  احمد عبد الوهاب سالم  ١/٨  ٤٢٠
أخصائي 

دراسات عليا 
  وبحوث ثالث

كلية 
  الهندسة

٩/٧/
٢٠٠٩  

٨/٧/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب عام ثـامن للعمـل      

  بدولة الكويت

٤/٨  ٤٣٠  
ياســر صــديق عبــد 

  المقصود
  مهندس ثالث

كلية 
  الهندسة

٣١/٨/
٢٠٠٩  

٣٠/٨/
٢٠١٠  

تجديد األجازة خاصة بدون    
مرتب عام سادس للعمـل     

  بدولة الكويت

  نهاد السيد عطية   ٤/٨  ٤٣١
أخصائي شئون 

  تعليم أول

كلية 
التربية 
  النوعية

٦/١١/
٢٠٠٩  

٥/١١/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب عام ثـامن للعمـل      

  بدولة السعودية



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم   مدة األجازةججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

  على السيد إبراهيم   ١١/٨  ٤٤٠
أخصائي 

  تماعي ثاناج
كلية 
  التربية

٢/١٢/
٢٠٠٩  

١/١٢/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب لمدة عام ثالث     

  لرعاية والدة المريض

  يسرى محمد السيد   ١٥/٨  ٤٤١
أخصائي مكتبات 

  ثالث
كلية الطب 
  البيطرى

١/٩/
٢٠٠٩  

٣١/٨/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب عام سـادس     
ــة   ــل بدول ــشر  للعم ع

  السعودية

  مهندس ثالث  عطية احمد إبراهيم  ١٧/٨  ٤٤٣
كلية الطب 
  البيطري

١/٩/
٢٠٠٩  

٣١/٨/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب عام سـادس     

  للعمل بدولة السعودية

١٧/٨  ٤٤٤  
وفاء محمد طه عبـد     

  الحميد
أخصائي إسكان 

  ثالث

المدينة 
الجامعية 
  طالبات

١٦/٨/
٢٠٠٩  

١٥/٨/
٢٠١٠  

أجازة خاصة بدون مرتب    
ام اول لمرافقة زوجهـا     ع

  للعمل بالسعودية

  سعد نصر على شعبان  ٢٦/٨  ٤٥٠
أخصائي مكتبات 

  ثالث
كلية 
  التربية

١٠/٩/
٢٠٠٩  

٩/٩/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب عام ثـانى عـشر      

  للعمل بدولة البحرين

٣٠/٨  ٤٥٦  
ايهاب احمد جـاب اهللا     

  سعد
أخصائي مكتبات 

  ثالث
  كلية اآلداب

١/٩/
٢٠٠٩  

٣١/٨/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب لمـدة عـام      
حادي عشر للعمل بدولـة     

  السعودية



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم   مدة األجازةججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

١٥/٩  ٤٦٧  
ــد  ــد ســامي عب احم

  الرحيم المشد
أخصائي شئون 

  طالب ثالث
  كلية اآلداب

١٦/٩/
٢٠٠٩  

١٥/٩/
٢٠١٠  

أجازة خاصة بدون مرتب    
عــام اول للعمــل بدولــة 

  السعودية

١٧/٩  ٤٧١  
احمد حياة الدين عبـد     

  الكريم
ئي شئون أخصا

  مالية اول
كلية 
  التربية

١/٩/
٢٠٠٩  

٣١/١٠/
٢٠١٠  

تجديد أجازة خاصة بدون    
مرتب لمرافقـة زوجتـه     
للعمل بدولة الكويت لمـدة     

  عام رابع عشر

٥٠٢  
١٢/
١٠  

إســـماعيل الـــسيد 
  هنداوى

معاون خدمة 
بالدرجة 
  السادسة

كلية 
  الزراعة

٣٠/٩/٢٠٠٩  

عودة من أجـازة خاصـة      
بدون مرتب عـام ثـاني      

للعمـل بدولـة    وعشرين  
  السعودية

٥٠٦  
٢١/
١٠  

أسامه ريـاض عبـد     
  الرحيم

  فنى أشعة ثالث
كلية الطب 
  البيطري

٢١/١٠/
٢٠٠٩  

٢٠/١٠/
٢٠١٠  

أجازة خاصة بدون مرتب    
عــام أول للعمــل بدولــة 

  السعودية

  سوسن احمد النواصرة  ٢/١١  ٥٢٩
أخصائي شئون 

  إدارية أول
كلية 
  التجارة

٨/١٠/
٢٠٠٩  

٧/١٠/
٢٠١٠  

 الخاصـة   تجديد األجـازة  
  بدون مرتب لمدة عام ثان

٥٥٢  
١٢/
١١  

وفاء سيد عبد العزيز    
  حسن

أخصائي 
دراسات عليا 
  وبحوث ثان

كلية الطب 
  البيطرى

٢/١١/
٢٠٠٩  

١/١١/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتـب عـام ثـان       

  لرعاية والدها

٥٥٩  
١٤/
١١  

محمد ناصـف عبـد     
  القادر احمد

أخصائي شئون 
  ادارية ثالث

إدارة 
  تابعةالم

٤/١١/٢٠٠٩  
عودة من أجـازة خاصـة      
بدون مرتب لرعاية والدته    

  المريضة



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     رقم   مدة األجازةججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  القرار

تـار
يخ 
  القرار

  نص القرار  إلى  من  الجهة  ةــالوظيف  مـــاالس

٣/١٢  ٥٨٤  
ــد  ــد ســامي عب احم

  الرحيم
أخصائي شئون 

  طالب ثالث
  كلية 
  اآلداب

٢٢/١١/٢٠٠٩  
عودة من أجـازة خاصـة      
بــدون مرتــب عــام اول  

  للعمل بدولة السعودية

  معيد  هشام على ابو النجاه    ٦/١٢  ٥٩٩
  كلية 
  اآلداب

  عودة من أجازة تجنيد  ١/١٢/٢٠٠٩

  معيد  احمد صبحي عوض   ٧/١٢  ٦٠١
كلية 
  الهندسة

  عودة من أجازة تجنيد  ١/١٢/٢٠٠٩

  معيد  إيهاب محمد رزق   ٧/١٢  ٦٠٢
كلية 
  الهندسة

  عودة من أجازة تجنيد  ١/١٢/٢٠٠٩

٦١٢  
١٣/
١٢  

  مصطفى السيد الموافى
أخصائي اسكان 

  ثالث

المدينة 
الجامعية 
  طالب

١١/١٢/
٢٠٠٩  

١٠/١٢/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب عـام ثالـث      

  للعمل بدولة السعودية

٦١٧  
٢٣/
١٢  

عمـاد الـدين محمـد    
  المغازى

أخصائي شئون 
  إدارية ثان

كلية 
  الزراعة

١/١٠/
٢٠٠٩  

٣٠/٩/
٢٠١٠  

تجديد األجـازة الخاصـة     
بدون مرتب عـام ثالـث      

  عشر بالداخل

  
  



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University
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  أحمد عاصي حاتم محمود  ١٨/١  ١٨

الدرجة الثالثة بالمجموعة 
التخصصية لوظائف التعليم 
بمديرية التربية والتعليم 

  خبكفر الشي

  امعيةإدارة المدن الج
وحدة إدارة المشروعات 

  )ندباً(بالجامعة 

  أشرف حسين سويلم  ١٨/١  ١٩
المجموعة الفنية لوظائف 
الهندسة المساعدة بمديرية 
  الشئون الصحية بكفر الشيخ

المعمل المركزي بإدارة 
  الجامعة

  )ندباً(كلية الهندسة 

  جيهان مصطفي متولي  ٢١/١  ٢٦
أخصائي مكتبات بالدرجة 

  األولي
  كلية اآلداب  تربية النوعيةكلية ال

٢٤/٢  ١٠٥  
 عبداهللا أحمد عبداهللا

  الفرماوى
  كلية التربية الرياضية  كلية الهندسة  فني شئون هندسية ثان

  أخصائي شئون تعليم ثان   رمضان محمد إبراهيم
االدارة العامة للدرسات 

  والبحوثالعليا 

  كلية اآلداب  خصائي شئون إدارية أولأ  سالم عبدالحميد شريف

  كاتب شئون مالية ثان  إبراهيم عبدالحميد غازي
االدارة العامة للمشتريات 

  والمخازن

٢٤/٢  ١٠٨  

  أخصائي إجتماعي ثالث  أحمد علي سيد أحمد

  كلية التربية النوعية

  )ندبا (كلية الهندسة



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ر/. ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
  ال�0ار

�3ری1 
  ال�0ار

  ال:�9 ال&��0ل إل��9  ال:�9 ال&��0ل ���9  ال��7�8  ا56ــــــــــــــــ.

  وحيد أحمد عبد القادر  ٢/٣  ١٢٤
كاتب بالدرجة الثانية 

  ةالمكتبي
دن االدارة العامة للم

  الجامعية
اإلدارة العامة للدرسات 

  )ندباً(العليا والبحوث 

   الجامعية طالبةالمدين  مهندس زراعي ثالث  حافظ إبراهيم حافظ  ١٧/٣  ١٧١
اإلدارة العامة لرعاية 

  الشباب

  كلية التربية النوعية  إدارة الجامعة  فني شئون هندسية أول  صالح سالم عبدالجواد  ٢٨/٣  ١٨٨

٣١/٣  ١٩٧  
  مود أحمدأشرف مح

  شاويش
  كلية التجارة  سائق متعاقد

إدارة وسائل النقل 
  والحركة بالجامعة

عالء الدين محمد 
  أبوالنور

  كلية الزراعة

  كلية التربية   جمال سعد الخولي

  كلية التجارة  رضا فتحي عبد الحميد

  كلية الطب البيطري  المنعم ذكيالسيد عبد 

  كلية الهندسة  كارم خلف اهللا عبدالرازق

  كلية التربية النوعية  جمعة السيد عبد الوهاب

  كلية التربية الرياضية  أشرف فايز عبد المجيد

  كلية اآلداب  عصام حسن عبد الجواد

٥/٤  ٢٢١  

  أسامة عبد الجواد شلبي

  سائق متعاقد
إدارة وسائل النقل 
  والحركة بالجامعة

  كلية التجارة
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  مطعم المدن الجامعية  مهندس زراعي ثالث  حمد علي أحمد صفاأ  ٧/٤  ٢٢٩
ة لشئون اإلدارة العام

  التعليم والطالب

٢٢/٤  ٢٤٨  
 مماجدة عبد السال
  أبوشعيشع

كاتب بالدرجة األولي 
  المكتبية

اإلدارة العامة لشئون 
  العاملين

  )ندباً(كلية التجارة 

  كاتب شئون عاملين أول  فاطمة خضر عامر  ٢٦/٥  ٣١٥
رة شئون التعليم إدا

  بالجامعة
  كلية التربية الرياضية

   من بعدمركز التعليم  مطعم المدن الجامعية  فني زراعة وتغذية ثان   عامرصبحي نصر أحمد  ٢٦/٥  ٣١٦

  كلية الهندسة   حاسبات وتحكم آليةمهندس  أماني يوسف مصطفى   ١٧/٦  ٣٤٢
وحدة إدارة مشروعات 

  التطوير بالجامعة

  أخصائي رعاية شباب أول   سالمةن المحسوفاء عبد  ١٦/٦  ٣٤٣
اإلدارة العامة لرعاية 

  الشباب
  كلية التربية الرياضية

١٦/٦  ٣٤٤  
 عصام حامد عبد الفتاح

  الموافى
  كلية الطب البيطري  أخصائي شئون تعليم ثاني

اإلدارة العامة لرعاية 
  الشباب بالجامعة

١/٧  ٣٧٤  
 عبد ملمياء عبد السال
  الوهاب

يات  الكترونةمهندس
  واتصاالت كهربية

وحدة مشروعات  إدارة
  التطوير

   مركز الخدمة العامة

  عبد الفتاح ابراهيمسعد   ١٢/٧  ٣٩٧
معاون خدمة أول بكلية 

  التربية النوعية

المجموعة النوعية 
لوظائف الخدمات 

   الدرجة الرابعةالمعاونة

المجموعة النوعية 
الحرفية لوظائف الحركة 

   الدرجة الرابعةوالنقل

  فني تغذية وزراعة  حمادة هاشم سعد
اإلدارة العامة للمدن 

  الجامعية
١٥/٧  ٣٩٩  

  كاتب شئون مالية  أرزاق عبد القادر شلبي
اإلدارة العامة للموازنة 

  والحسابات

  كلية العلوم
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  كلية العلوم  كلية التربية  أخصائي شئون تعليم أول  حسني عبد الفتاح محمد  ١/٨  ٤١٩

  ربيعمد أحرشاد محمد 
سفرجي ثان بالدرجة 

  ةالرابع
  المدينة طالب

عبد البصير عبد اللطيف 
  عرفة

سفرجي ثان بالدرجة 
  ةالرابع

  ٤/٨  ٤٢٩  المدينة طالب

  فتحي محمد غازي
سفرجي ثان بالدرجة 

 ةالرابع
  ادارة الجامعة

  كلية العلوم

  فني معمل ثان  بسيوني علي بسيوني

  فني معمل ثان  عبد الرحمن عبد اللطيف

  فني معمل أول  أليس إسحاق حنا

  فني معمل ثان  محمد عبد القادر سافوح

  أخصائي سالمة وصحة  منال السيد محمد شعبان

  فني شئون هندسية ثان  محمد مصطفي سعفان

  كاتب شئون عاملين أول  محمد مصطفي فتوح

  كاتب شئون عاملين أول  مزينب طلحة غان

  فني زراعة ثالث  مصطفي عبد الفتاح

  ون خدمة ممتازامع  فتحي فهيم محمد

  عامل معمل أول  مصطفي عبد الجواد

  نجار أول  عوض اهللا علي محمد

٢٧/٧  ٤١٤  

  كمبيوتر  سعاد عبد المنعم محجوب

  كلية العلوم  كلية التربية

  كلية العلوم  بيةكلية التر  كمبيوتر  نورا السيد راشدتابع القرار رقم 
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زيزان عبد الحميد 
  الكومي

  خدمات معاونة

  خدمات معاونة  أمين محمد محمود أحمد

  خدمات معاونة  عبد العزيز بالل حسن

  خدمات معاونة  سومة محمود مظال

  خدمات معاونة  عفاف محمود محمد

  خدمات معاونة  رضا ابراهيم محمود

  أخصائي شئون ادارية أول  محمد السيد حسن بلتاجي

  كاتب شئون مالية أول  تهاني سيد محمد سلطان

  كاتب شئون مخزنيه أول  مسعد حامد بيومي

  فني معمل ثان  مجدي السيد مصطفي

  كمبيوتر  مروة محمد زكي

٤١٤  

  خدمات معاونة  فتحي السيد خليفة

  كبير أخصائي شئون تعليم  أفراج سعد الجمل

  أخصائي شئون تعليم  مني فؤاد عبد العزيز

  أخصائي رعاية شباب   رزقعيشة محمد محمود

  كاتب رابع  رين نوفل عبد المعطييش

  كاتب شئون مالية  عثمان محمود عثمان

  فني شئون هندسية  عزت حافظ محمد

  كاتب شئون إدارية  ابتسام محمد عبد اهللا

٤/٨  ٤٢٨  

  كاتب ثان  أمال إبراهيم السيد

  كلية العلوم  ___
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  أخصائي تغذية  محمد صالح إبراهيم

  كاتب شئون إدارية  السيد محمد يوسف

  فاطمة حسن متولي
حاسبات (تعاقد مهندس م

  )وتحكم آلي
٣٠/٨  ٤٥٤  

  منال طلبة السيد
حاسبات (تعاقد مهندس م

  )م آليوتحك

  كلية الهندسة
وحدة إدارة مشروعات 

  التطوير بالجامعة

  زينب محمد السيد إبراهيم  ٣٠/٨  ٤٥٥
مهندس الكترونيات 

   كهربيةتواتصاال
وحدة مشروعات إدارة 

  ةالتطوير بالجامع
  

  مركز الخدمة العامة

  هالة مصري السيد  ١/٩  ٤٥٨
لي بالدرجة آمدرس حاسب 

  الثانية
  شئون التعليمإدارة 

  
  إدارة الحسابات الخاصة

  لخليمحمد تامر أحمد   ٥/٩  ٤٦١
سائق ثالث بالدرجة 

  الخامسة
  )ندبا (كلية العلوم  إدارة الجامعة

  فني شئون هندسية رابع  سعيد عبد العزيز محمد   ٢٧/٩  ٤٧٥
اإلدارة العامة للشئون 

  اإلدارية
  مركز التطوير بالجامعة

  اإلدارة العامة للمكتبات  حاسبات وتحكم آليمهندس   رين حسن موسي سالميش
شروعات وحدة إدارة م

 التطوير

  كلية الهندسة حاسبات وتحكم آليمهندس   فاطمة حسن متولي
وحدة إدارة مشروعات 

 التطوير
٢٨/٩  ٤٧٨  

  كلية الهندسة حاسبات وتحكم آليمهندس   منال طلبة السيد الزيني
وحدة إدارة مشروعات 

 التطوير

٢٩/٩  ٤٧٩  
عبد العاطي إبراهيم 

  عبدالعاطي
  كلية الزراعة   ة وسائل النقلإدار  حرفي ممتاز بالدرجة الثانية
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  مركز التعليم المفتوح  كلية اآلداب  أخصائي متابعة أول  محمد محمد الشريف  ٤/١٠  ٤٨٧

  كلية التربية  فني تمريض ثالث  أحالم عبد الهادي أحمد

  كلية العلوم  فني تمريض ثالث  وسيمة محمد الجزار

  كلية التجارة  ض رابعفني تمري  وفاء فهمي السيد

  كلية الزراعة  فني تمريض رابع  شيماء أحمد عبد العزيز

٢٦/١٠  ٥١٣  

  فني تمريض ثالث  محمد محمد عباس

  المجمع الطبي

  كلية التربية النوعية

٢٦/١٠  ٥١٧  
عبد الفتاح محمود عبد 

  الفتاح
سباك صحي أول بالدرجة 

  الثالثة
  كلية العلوم  كلية الطب البيطري

٢٦/١٠  ٥١٨  
تاح عبد الرؤف عبد الف

  طوالن
  إدارة المشتريات   المدن الجامعية  أخصائي شئون مالية ثالث

  أخصائي رياضي أول  عمرو السيد مصطفي  ٢٦/١٠  ٥١٩
اإلدارة العامة لرعاية 

  الشباب
  كلية العلوم

  خالد رمضان عطية   ٢١/١١  ٥٣٧
 أخصائي نظم ولوائح

  بالدرجة الثانية
اإلدارة العامة للشئون 

  القانونية
  كلية العلوم

  ٢١/١١  ٥٧٣  أخصائي تغذية  فوزي عبد العزيز عامر

  فني زراعي  نعيممحمد إيمان جابر 

  كلية العلوم  كلية الزراعة
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  كاتب شئون إدارية  ماجدة عزت محمود

  أخصائي رعاية شباب  إسماعيل شعبان غزي

  معاون خدمة ممتاز  محمد السيد أبو الجالجل

  فني زراعي  لششتاويجاة عبدالحي ان
٢٤/١١  ٥٧٨  

  فني زراعي  إبراهيم عامرعلى أحمد 

  
 كلية الزراعة

  
 كلية التربية الرياضية

  كبير أخصائيين  جنيت سيدهم جرجس

  ١٣/١٢  ٦١١  كاتب سكرتارية ومحفوظات  ادرنجاة مراد محمود م

مسعد بسيوني أبو 
  شعيشع

  أخصائي تغذية

 كلية الزراعة

  
  كلية العلوم
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  كاتب شئون إدارية ثان  سامي سليم إبراهيم ميخائيل
القيام بأعباء ومهام أمين مخزن رئيسي 

  للمدن الجامعية

  كاتب شئون مخزنيه ثان  على هنداوى عبد ربه هالل
بأعباء أمين مخزن المدينة القيام 

  الجامعية طالبات
١٩/١  ٢١  

  كاتب ثان  هالل عبد الحي محسن 
القيام بأعباء أمين مخزن المدينة 

  الجامعية طالب

  ياسر محمد ابو النور ابراهيم  ١٢/٥  ٢٩٩
هندسة مساعدة بالدرجة الثالثة 

  بالمدن الجامعية 
القيام بعمل أمين مخزن مطعم المدن 

  الجامعية

  اسر محب إسماعيل شاهيني  ٢٣/٥  ٣١٣
بالدرجة الثالثة وظائف هندسية 

  بالمدن الجامعية 
القيام بالعمل بغرف حفظ األضابير 

  باإلدارة العامة للمدن الجامعية

  اخصائى فنون ثان بإدارة الجامعة   وسام مصطفى غانم   ١/٧  ٣٧٥
عودتها للعمل كل الوقت بدال من جزء 

  .١/٧/٢٠٠٩من الوقت اعتبارا من 

  إدارة الجامعة   ناهد عنتر ابو العمايم   ٢٩/٧  ٤١٨
القيام بأعمال ومهام مدير إدارة أمانة 

  . المجالس بكلية التربية

  مدير إدارة شئون مكتبات الكليات   منا عبد الستار سليمان   ٢٦/٨  ٤٤٩
القيام بأعباء ومهام مكتبة كلية العلوم 
  .بجانب عملها لحين تدبير أمين مكتبة 

  حمد قطب السيد الصباغ م  ٧/١٠  ٤٩٦
بالدرجة الثالثة وظائف مكتبية 
  باإلدارة العامة للشئون اإلدارية

القيام بأعمال مندوب الصرف بوحدة 
  . إدارة مشروعات التطوير
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  فنى زراعي بالدرجة الثالثة  محمد عبد الغفار بيومي  ٣/١١  ٥٣١
القيام بعمل أمين مخزن بالمدينة 

  الجامعية طالب

  كاتب بالدرجة الرابعة  يد محمد إبراهيم النجارالس  ١٨/١١  ٥٧١
القيام بأعمال مندوب صرف لمركز 

  المعلومات والتطوير
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  رقم   حفظ الوظيفة
  القرار

 تاريخ
  القرار

  ةــــالوظيف  مــــــاالس
  إلى  من

  سيوني محمد بازفيصل ب  ٢٨/١  ٣٣

  هندسة المعيد بقسم 
 ةشعبة هندسية الميكانيك

  القوي الميكانيكية 
  كلية الهندسةب

  لحين انتهاء تجنيده  ١٧/٨/٢٠٠٨

  أحمد صبحي عوض السيد  ١٢/٢  ٧٥
  معيد بقسم 

  الهندسة المدنية 
  كلية الهندسةب

  لحين انتهاء تجنيده  ١٥/١٠/٢٠٠٨

  محمد فكرى عطا اهللا  ٥/٩  ٤٦٢
م التدريب معيد بقس

الرياضى بكلية التربية 
  الرياضية

  لحين انتهاء تجنيده  ١٣/٧/٢٠٠٩
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رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

  محمود السيد شحاتة  ١٢/٣  ١٥٤
أخصائي تغذية 

مطعم المدن  -ثالث
  الجامعية

  : مادة أولى
تخفيض العقوبة من خصم يومين من راتبه بموجب القرار 

   إلي خصم يوم من راتبه ٢٨/١/٢٠٠٩ في ٣٢رقم 
  :مادة ثانية

  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه

  زاهية سالم عبد الحميد  ١٢/٣  ١٥٥
أخصائى زراعى 

 مطعم المدن –ثالث 
  الجامعية

 بموجب القرار ان خصم يومين من راتبهتخفيض العقوبة م
   عقوبة االنذار إلي ٢٨/١/٢٠٠٩ في ٣٢رقم 

١٢/٣  ١٥٦  
حــسين حــسين فتحــي 

  السعدني
  أمين كلية التجارة

خصم ثالثة أيام من راتبه نظير تقصيره في اتخاذ إجراءات 
الماوى السيد عبد القادر محمد / وقف صرف راتب السيد 

النقطاعه عن العمل بتاريخ  كاتب شئون ادارية ثان بالكلية
  ١/١١/٢٠٠٨الى٦/٤/٢٠٠٨

٢/٥  ٢٧٠  
ــرحمن  ــد ال ــان عب نعم

  الرويني

سائق أول بالدرجة 
 إدارة -الثالثة

  الجامعة

خصم يوم من راتبه لما هو ثابت في حقه من قيادة 
 دون أمر تشغيل يوم ١٢٤٣/٩للسيارة رقم 

١٨/١/٢٠٠٩  

٢/٥  ٢٧١  
ــيم    ــد العظ ــد عب خال

  الفرماوي
 -قد متعا سائق

  إدارة الجامعة

لما هو ثابت فى حقه من كتاب  مجازاة المذكور :مادة أولى
النيابة اإلدارية بكفر الشيخ عن مخالفة أمر تشغيل يوم 

حمدي السعيد سالم / وقبول المرافق ١٨/١/٢٠٠٩
عقوبة اإلنذار مع  بالغير مدرج اسمه بأمر التشغيلالصحفى 

  .التكرارالتنبيه عليه بتشديد العقوبة في حالة 
قيام السيد مدير إدارة وسائل النقل بالتنبيه  :مادة ثانية

على السائقين باإلدارة العامة للجامعة ووحداتها بضرورة 
  .فقين بخط السير وااللتزام بة اكتابة أسماء المر
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

١٢/٥  ٢٩٧  
ــد  ــسيد محم ــادية ال ش

  الشربينى
كاتب شئون ادارية 

   كلية التربية–أول 

 من خصم يومين من راتبها وبةتخفيض العق:مادة أولى
 الى خصم يوم من ٤/٣/٢٠٠٩فى ) ٢(بموجب القرار رقم 

  راتبها
  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه: مادة ثانية

  عامل معمل ثالث  جمعه أبوالمعاطى أحمد   ١٢/٥  ٢٩٨

 العقوبة من خصم عشرة أيام من راتبه تخفيض: مادة أولى
 الى ٢٤/٢/٢٠٠٩ الصادر فى) ١(بموجب القرار رقم 

  سبعة ايام من راتبه لألسباب الموضحه بمذكرة التحقيق
  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه: مادة ثانية

  أشرف الشحات سعد  ٢/٦  ٣٣١
 –متعاقد  سائق

كلية التربية 
  الرياضية

 من السير المجازاة بخصم يوم من راتبه لما ثبت فى حقه
اظ بخطوط  واالحتف١٨/١/٢٠٠٩بدون خط سير يوم 

السير لأليام السابقة مع تشديد العقوبة فى حالة التكرار 
  مستقبالً

  محمد لطفي يوسف
مدير إدارة النشاط 

  الرياضي

  احمد خميس بدير 
اخصائى رياضي 

  ثالث

  :مادة أولى
  لما هو منسوب إليهمنظيرا اإلنذار المجازاة بعقوبة 

٨/٧  ٣٩٥  

  فوزية إبراهيم هيكل
 مدير عام رعاية

  الشباب
  :مادة ثانية

   بضرورة المتابعة الدقيقة العمال مرؤسيهاالتنبيه الشفوي

  حمادة هاشم سعد  ١٥/٨  ٤٤٢
فنى تغذية ثالث 
بمطعم المدن 

  الجامعية

خصم خمسة أيام من راتبه لما هو ثابت في حقه المجازاة ب
واالنصراف بالرغم  بالتوقيع في دفتر الحضور قيامهمن 

بالغة بإرسال إو٢٠٠٩/ ١٢/٧  يوممن التشطيب عليه
  . يومية الغياب
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  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

  هنداوى نعمان ابوالعنين 
سائق اول بالدرجة 

الثالثة بإدارة 
  الجامعة

١٨/٧  ٤٠٧  

  صالح سالم عبد الجواد
فني شئون هندسية 
أول بكلية التربية 

  النوعية

ن امعة نفقات إصالح السيارة نظرا ألتحمل الج: مادة أولى
هذا الحادث يعتبر من قبيل األخطاء المرفقية التي تتحمل 

  .ظف أضرارها جهة اإلدارة الخاضع لها المو
خصم هنداوى نعمان ب/  السيد-١مجازاة كل من :مادة ثانية

إبالغ الشرطة قيامه بلعدم ه نتيجة خمسة أيام من راتب
خصم صالح سالم ب/  السيد -٢،   بالواقعةوتحرير محضر

يوم من راتبه لما هو ثابت في حقه من عدم إمساك سجل 
  .ح.ع٢٩٠حوادث رقم 
ل النقل بإمساك سجل التنبيه على إدارة وسائ:مادة ثالثة
 . ح وااللتزام بنصوص الالئحة المالية .ع٢٩٠حوادث 

بنتيجة للمحاسبات مخاطبة الجهاز المركزي :مادة ثالثة
  .  التحقيق

٢٣/٨  ٤٤٧  
إبراهيم عبـد اهللا محمـد     

  على

اخصائى شئون 
ارة مالية أول بإد

 والقائم الجامعة
بعمل مدير ادارة 
  الحسابات الخاصة

    :مادة أولى
  . هخصم ثالثة أيام من راتبه لما نسب إليالمجازاة ب
على الجهات المعنية القيام باإلعالن عن  :مادة ثانية

الشيكات المفقودة طبقا لنصوص الالئحة المالية مع تحمل 
  . المذكور مصاريف اإلعالن

٢٧/٩  ٤٧٦  
ــة  ــاح  عرف ــد الفت عب
  البحيرى

معاون خدمة أول 
بالدرجة الثالثة 
باستراحة أعضاء 
  هيئة التدريس

  :مادة أولى
نظير عدم حضور النوبتجية يوم خصم ثالث نوبتجيات 

  .من نوبتجيات شهر سبتمبر وذلك ١٣/٧/٢٠٠٩
  :مادة ثانية

   أجازة عارضة١٣/٧/٢٠٠٩احتساب يوم 

  محمد لطفي يوسف  ٢٩/٩  ٤٨٠

لنشاط مدير إدارة ا
  الرياضي 

باإلدارة العامة 
  لرعاية الشباب

خصم يومان من راتبه لما هو ثابت المجازاة ب:مادة أولى
  .في حقه من مذكرة التحقيق

جر عمال أ بدون ١٦،٩،٨/٤/٢٠٠٩اعتبار أيام :مادة ثانية
  بقاعدة األجر مقابل العمل 
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  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

  احمد محمد جاويش  ٢٩/٩  ٤٨١
اخصائى شئون 
  طالب اول 

  دسةبكلية الهن

اإلنذار لما هو ثابت فى حقه من مذكرة المجازاة بعقوبة 
  . التحقيق

  فوزى محمد على الفجال  ١٨/١٠  ٥٠٥
  كاتب شئون 
  مالية أول 
  بكلية التجارة

خصم سبعة أيام من راتبه لما هو ثابت في حقه  المجازاة ب
  . نتيجة التحقيق مع تحميله القيمة المالية للطابع ب

٢٦/١٠  ٥١٤  
 ونى محمــدسيبــحنــان 
   الغريب

كاتب شئون إدارية 
العامة دارة اإلأول ب

لشئون التعليم 
  والطالب

اإلنذار لما هو ثابت فى حقها من نتيجة مجازاة بعقوبة 
  .التحقيق

  عوض منصور على  ٢٨/١٠  ٥٢١

ير ادارة شئون مد
والتسجيل الدراسة 

العامة دارة اإلب
لشئون التعليم 

  والطالب

  :مادة اولى
  الث أيام من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق خصم ثمجازاة ب
  :مادة ثانية

  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه

عبد الرازق إبراهيم حسن          
معاون خدمه ممتاز 

  بالمجمع الطبي
٢٨/١٠  ٥٢٢  

  صباح على إبراهيم
عامل مؤقت 
  بالمجمع الطبي

  مجازاة كل منهما بعقوبة اإلنذار
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  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

  د الرحمن محمد محمد عب

مدير إدارة الشئون 
المالية واإلدارية  
باإلدارة العامة 
  لرعاية الشباب

  نور الهدى حسن حمودة 
سفرجى ثان 
باإلدارة العامة 
  لرعاية الشباب

  دولت عبد الوهاب محمد 
معاون خدمة ممتاز 
باإلدارة العامة 

  بلرعاية الشبا

٢٨/١٠  ٥٢٣  

ياسـمين حــسن محمــد  
  خفاجي 

معاون خدمة ممتاز 
باإلدارة العامة 
  لرعاية الشباب

  
  :مادة أولى

  خصم ثالثة ايام لكل من السادة المذكورين
  

  :مادة ثانية
تنقل عاملة من السادة الموضح اسماؤهم بعاليه واالحتفاظ 

  بعاملتين باالدارة العامة لرعاية الشباب
  

  :مادة ثالثة
 مدير عام رعاية –ة السيدة فوزية ابراهيم هيكل مجازا

الشباب بالجامعة بعقوبة االنذار الهمالها فى متابعة أداء 
  العاملين تحت رئاستها

  شدوان ابراهيم شعبان 
بالمبنى االدارى 
باإلدارة العامة 
  للمدن الجامعية

  .خصم ثالثة ايام 

  محمد السيد عبد الحافظ 

سباك صحي أول 
بالدرجة الثالثة 
بالمدينة الجامعية 

  طالب

الثة أيام لتقاعسه في أداء عملة وارتدائه   الجلباب خصم ث
  .أثناء ساعات العمل بالمدينة 

٢٨/١٠  ٥٢٤  

  عدد خمسة موظفين 
المدينة الجامعية 

  طالب
  .  خصم خمسة أيام من كل منهم 
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  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

ــدد  ــفرجى ، ٢ع   ١ س
 نجـار   ١معاون خدمة ،    

 ١ كهربــائي ، ٢أول ، 
 فني ديـزل ،     ١سباك ،   

   عامل ١٥

المدينة الجامعية 
  طالب

  .خصم ثالثة أيام من كل منهم   -١
قيام إدارة المدينة الجامعية طالب بإتباع نفس خطوات  -٢

  .األداء بالتسكين المتبعة بالمدينة طالبات 

  محمد جمعة سيونى 
مدير عام المدن 

  الجامعية
  .اإلنذار لإلهمال في متابعة أداء العاملين تحت رئاسته 

 ١ مــدير إدارة ، ٢عــدد
 ٤مـدير مطعـم ،      نائب  

ــة ،   ــصائى تغذي  ٦اخ
  مشرف تغذية 

مطعم المدن 
  الجامعية

  . خصم خمسة ايام من كل منهم

٢٨  ٥٢٥  

 ٢ طبـــاخ ، ٧عـــدد 
 عامل  ١٤سفرجى ثان ،    
  . خدمات معاونة 

مطعم المدن 
  الجامعية

  .خصم ثالثة أيام من كل منهم

  إبراهيم عبد الحميد صبره  ٣/١١  ٥٣٥
مدير إدارة وسائل 

النقل بإدارة 
  لجامعةا

اإلنذار لما هو ثابت فى حقه ويشدد المجازاة بعقوبة 
  .الجزاء فى حالة    التكرار

  صالح سالم عبد الجواد  ٣/١١  ٥٣٦
فنى شئون هندسية 

 كلية التربية -أول
  النوعية

تخفيض العقوبة من خصم يوم من راتبه بموجب القرار 
   الى عقوبة االنذار١٨/٧/٢٠٠٩ فى ٤٠٧رقم 

٣/١١  ٥٣٨  
كبير أخصائيين    فتحي السعدنى حسين

شئون مالية بكلية 
 وامين جارةتال

  .حفظ التحقيق 
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  القرار

  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

  الكلية سابقا

  موسى محمود موسى 

اخصائى رعاية 
شباب أول بكلية 

 القائم بعمل التجارة
  معاون الكلية

خصم يوم من راتبه لما هو ثابت في حقه بمذكرة  
  .  التحقيق

  محمد عبد الحميد البالط
ول سفرجى أ

بالدرجة الثالثة 
  بكلية التجارة

 من راتبه لما هو ثابت في حقه بمذكرة خصم يومان
  .  التحقيق

  إبراهيم عبد الحميد صبره  ١٤/١١  ٥٥٧
مدير إدارة وسائل 

النقل بإدارة 
  الجامعة

 بمجازاته بعقوبة اإلنذار يرفع الجزاء الموقع عليه والقاض
 في ٥٣٥قرار وتشديد العقوبة في حالة التكرار بموجب ال

٣/١١/٢٠٠٩  

١٤/١١  ٥٥٨  
صالح محمـد محمـود     

  عمارة 

سائق أول بالدرجة 
الثالثة بإدارة 

  الجامعة
  . خصم يوم من راتبه لما هو ثابت في حقهالمجازاة ب

  فوزى محمد على الفجال  ١٧/١١  ٥٦٧

كاتب شئون مالية 
أول بكلية التجارة 
والقائم بعمل 
مسئول الفرقة 
  االولى انتساب

  :ولىمادة ا
 فى ٥٠٥تخفيض الجزاء الموقع بموجب القرار رقم 

 والقاضى بخصم سبعة ايام من راتبه االى ١٨/١٠/٢٠٠٩
  االكتفاء بخصم اربعة ايام فقط 

  :مادة ثانية
  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه

  عمرو السيد رزق   ١٧/١١  ٥٦٨

مدير ادارة الجوالة 
والخدمة العامة 
والمعسكرات 

عامة باإلدارة ال

  :مادة أولى
  . اإلنذار لما نسب إلية بالتحقيق المجازاة بعقوبة  -١
 واحتساب ١٢/٩/٢٠٠٩ يوم  المذكورإلغاء توقيع -٢

ذلك من رصيد أجازاته إن كان يسمح وفى حالة 
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

 . عدم سماح الرصيد يحتسب بدون اجر  لرعاية الشباب
  :مادة ثانية

  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه

  ة هاشم محمدحماد  ٢١/١١  ٥٧٤
 -فنى تغذية ثالث
  كلية العلوم

  :مادة أولى
 فى ٤٤٢تخفيض الجزاء الموقع بموجب القرار رقم 

 بخصم خمسة ايام من راتبه الى االكتفاء ١٥/٥/٢٠٠٩
  بخصم ثالثة ايام فقط من المرتب

  :مادة ثانية
  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه

١٢/١٢  ٦٠٩  
عمرو الـسيد مـصطفي     

  رزق
 رياضي أخصائي

   كلية العلوم-أول
خصم يوم من راتبه لما هو ثابت في حقه المجازاة ب

  .بمذكرة التحقيق

  صالح محمد خليل  ٢٠/١٢  ٦١٤

كاتب شئون إدارية 
  إدارة الجامعة-أول

ومسئول غرفة 
  الحفظ

خصم يومان من راتبه لماهو ثابت في حقه المجازاة ب
  .بمذكرة التحقيق

٢٣/١٢  ٦١٨  
ــد الحم ــراهيم عب ــد  إب ي

  صبره

مدير ادارة وسائل 
إدارة النقل ب

  الجامعة

 ايام من راتبه لماهو ثابت ةخصم ثالثالمجازاة ب:مادة أولى
  . المرفقةمذكرة التحقيقمن في حقه 
  : مادة ثانية

  .صرف النظر عن تبليغ النيابة العامة

  يوسفمحمد لطفي   ٢٠/١٢  ٦١٥

مدير إدارة النشاط 
الرياضي بالجامعة 

امة االدارة العب
  رعاية الشبابل

  :مادة أولى
عقوبة اإلنذار مع تشديد العقوبة في حالة المجازاة ب

  .التكرار
  :مادة ثانية
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  نوع الجزاء  الوظيفــــــة  االســــــــم

  محمد محمد طوالن

أخصائي رعاية 
االدارة شباب ثان ب
رعاية العامة ل

  الشباب

  ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه

ــد  ــف اهللا عب ــارم خل ك
  الرازق

 –سائق متعاقد 
  لية الهندسةك

يام مع تحمله قيمة إصالح تلفيات خصم خمسة أالمجازاة ب
 حكومة مضاف إليها ١٣٢٠/٩السيارة رقم 

وذلك لماهو ثابت في حقه بمذكرة  مصاريف ادارية%١٠
  ٣١/١٢  ٦٢٣  .التحقيق

مصطفي فتوح مـصطفي    
  الحياطي

فني شئون هندسية 
  ثان  كلية الهندسة

ي حقه بمذكرة خصم يوم من راتبه لماهو ثابت فالمجازاة ب
  .التحقيق

  صالح سالم عبد الجواد
فنى شئون هندسية 
أول بكلية التربية 

  النوعية
٢/٦  ٣٣٠  

  محمود السيد محمد رجب
  سائق متعاقد 
  بادارة الجامعة

التنبيه على كال منهما بضرورة التأكد من سالمة السيارة 
  قبل الخروج بها وتشديد الجزاء فى حالة التكرار
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 ��٢٠٠٩م 

  
  

 



 

KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     KKKKafrelsheikhججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ     ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ
KKKKafrelsheikh University

ففففرررر    ااااللللششششــــــــــــــــييييخخخخ      ججججااااممممــــععععةةةة    ككككــــ

رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  نص القـــرار  الوظيفـــــة  االســــــم

  صفوت محمد عبد الفتاح
ــالب  ــئون ط ــصائي ش ــاني(أخ   ) ث

  بكلية الهندسة

  راوية الشاملي إبراهيم 
حرفي ممتاز زراعة وتغذية بالمدينـة      

  طالبات
  معاون خدمة ممتاز بالمدينة طالبات   فاطمة محمد الصعيدي

  ز بالمدينة طالباتعاون خدمة ممتام  عزيزة السيد حسن عياد

  فريدة محمود رمضان 
سفرجي ثان زراعة وتغذيـة حرفيـة       

  بالمدينة طالبات

  اميمة فهمي إبراهيم 
سفرجي ثان زراعة وتغذيـة حرفيـة       

 بالمدينة طالبات

  ام هاشم السيد السقا
سفرجي ثان زراعة وتغذية حرفية 

 بالمدينة طالبات

  نور الهدى حسن حمودة
ن زراعة وتغذية حرفية سفرجي ثا

 بالمدينة طالبات

٢٤/٢  ١٠٦  

  ياسمين حسن عبدالعاطي 
 زراعة وتغذية بـاإلدارة     زحرفي ممتا 

  العامة لرعاية الشباب 

  محو الجزاء الموقع على العـاملين      

ـ     أن المدونة اسماؤهم واعتبارها ك

لم يكن بالنسبة للمستقبل مع رفع      

كافة أوراق الجزاءات وكل إشارة     

  .إليها من ملف خدمة كل منهم 

  

  أحمد محمد السيد النجار 
أخصائي شـئون ماليـة أول بكليـة        

  التربية  
١٠/٣  ١٧٠  

  كاتب شئون إدارية أول بكلية التربية   يأحمد محمد الشرنوب

محو الجزاء الموقع على العاملين  -
المدونة اسماؤهم واعتبارها كأن 

كن بالنسبة للمستقبل مع رفع لم ي
كافة أوراق الجزاءات وكل إشارة 

  .إليها من ملف خدمة كل منهم 

  حسين فتحي السعدني 
كبير أخصائيين شئون ماليـة وقـائم       

  بعمل أمين كلية التجارة
٤/٤  ٢١٤  

  موسي محمود موسي
أخصائي رعايـة شـباب أول بكليـة        

  التجارة

ـ  ٧٥٠ إلغاء قرار الجزاء رقم      -  ي  ف
 والقاضي  بخـصم     ١٨/١/٢٠٠٩

  .ثالثة أيام من راتب كل منهم 
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  نص القـــرار  الوظيفـــــة  االســــــم

  معاون خدمة أول بكلية التجارة  سامي محمود طــه

  محمد إبراهيم الحايس 
أخصائي رعايـة شـباب أول وقـائم        

  بأعمال أمين كلية اآلداب 

  ٤/٤  ٢١٥  معاون بكلية اآلداب  مصطفي إبراهيم سالم

  معاون خدمة بكلية اآلداب   فتحي السيد الشهاوي

 فـي   ٧٥٠ الجزاء رقم     إلغاء قرار  - 
 والقاضي بخـصم    ١٨/١/٢٠٠٩

  .ثالثة أيام من راتب كل منهم

  فاطمة خضر عامر
كاتب شـئون عـاملين أول بـإدارة        

  الجامعة

  ٢٣/٤  ٢٥٥  كاتب شئون إدارية أول بإدارة الجامعة  حنان بسيوني غريب

  عصام الدين عبد السالم 
أخصائي شـئون ماليـة أول بكليـة        

  التربية

 محو الجزاء الموقع على العاملين      - 
لمدونة اسماؤهم واعتبارها كـأن     ا

لم يكن بالنسبة للمستقبل مع رفع      
كافة أوراق الجزاءات وكل إشارة     

  .إليها من ملف خدمة كل منهم 

  معاون خدمة ممتاز بكلية التربية    زغلولمحمد حسن

٢٩/٧  ٤١٧  

  معاون خدمة ممتاز بكلية التربية   فتحي فهيم محمد

 محو الجزاء الموقع علـى العـاملين       
المدونة اسماؤهم واعتبارها كـأن     
لم يكن بالنسبة للمستقبل مع رفع      
كافة أوراق الجزاءات وكل إشارة     

  .إليها من ملف خدمة كل منهم 

   يوسف حنااليس
كاتب شـئون إداريـة أول بالمدينـة        

  الجامعية طالبات 

  ٢٦/١٠  ٥١٢  ة اآلداب كاتب شئون إدارية أول بكلي  محمد راشد متولي عيسي

  فنــي معمل ثان بكلية العلوم  عبد الرحمن عبد اللطيف 

محو الجزاء الموقع على العاملين      -
المدونة أسماؤهم واعتبارها كأن    
لم يكن بالنسبة للمستقبل مع رفع      
كافة أوراق الجزاءات وكل إشارة     

  .إليها من ملف خدمة كل منهم 
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  نص القـــرار  الوظيفـــــة  االســــــم

  أميرة علي سعد الدين
أخصائي شـئون ماليـة أول بكليـة        

  التربية 

  كاتب شئون إدارية أول بكلية التربية   أحمد محمد الشرنوبي

  دزهية سالم عبد الحمي
مهندس زراعي ثالث بمطعـم المـدن       

  الجامعية 

٢٤/١١  ٥٧٩  

  محمود السيد شحاتة
أخصائي تغذية ثالث بمطعـم المـدن       

  الجامعية 

 محو الجزاء الموقع علـى العـاملين       
المدونة أسماؤهم واعتبارها كـأن     
لم يكن بالنسبة للمستقبل مع رفع      
 كافة أوراق الجزاءات وكل إشارة    

  .إليها من ملف خدمة كل منهم 
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رقم 
  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارـــــــ القنــص  الوظيفـــة  االســـــم

  خالد جمعة محمد علي داوود  ٥/٤  ٢٢٢
مهندس اتصاالت 

  والكترونيات بكلية الهندسة
ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ

٢٩/٣/٢٠٠٩  

١٣/٤  ٢٣٥  
ياسر عبد المجيد محمد 

  مصطفي 
سبات وتحكم آلي مهندس حا

    بإدارة التخطيط بالجامعة-

ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ
تاريخ انقطاعه عن    (١٤/٣/٢٠٠٩

  )العمل

  مهندس مدني  هند سعيد علي البالط  ٢٠/٦  ٣٥١
ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ

١/٦/٢٠٠٩  

  سائق متعاقد  سامي عبد العزيز عباس   ٢٠/٦  ٣٥٢
ــاء  ــارا  الإنهـ ــد اعتبـ تعاقـ

   ٣١/٥/٢٠٠٩من

   مهندس مدني بكلية الهندسة   شيماء عبد الخالق محمد  ٢٥/٦  ٣٦٠
ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ

٢٣/٥/٢٠٠٩  

  سائق متعاقد  إسماعيل خطاب الشهاوي   ٢٦/٨  ٤٤٨
ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ

١/٨/٢٠٠٩  

  سائق متعاقد بكلية الزراعة  عالء الدين محمد أبو النور  ١٣/٧  ٣٩٦

ـ  تعاقـد اعتبـا   ال إنهاء   -١  نرا م
٦/٧/٢٠٠٩  
وليد محمد فرج   /  نقل السائق    -٢

من إدارة وسائل النقـل بالجامعـة       
للعمل بكلية الزراعـة بـدال مـن        

عالء الدين محمـد أبـو      / السائق  
   أنهي تعاقده يالنور الذ
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  القرار

تاريخ 
  القرار

  رارـــــــ القنــص  الوظيفـــة  االســـــم

  والء السيد محرم
مهندسة الكترونيات 
  واتصاالت   كهربية

١/٩  ٤٥٨  

   مصطفي السقادهدية محم
مهندسة الكترونيات 
  واتصاالت كهربية

يلغي التعاقد لكل منهما اعتبارا من      
  .هتاريخ

  سائق متعاقد  أشرف محمود أحمد شاويش  ١٥/٩  ٤٦٨
ــار  ــد اعتب ــاء التعاق ــن اإلغ  م

٣١/٨/٢٠٠٩  

  مهندس مدني  إيمان محمد محمد حسان  ٢٧/٩  ٤٧٤
ــارا    ــد اعتبـ ــاء التعاقـ إلغـ

بناءاً (  االنقطاع   ١٢/٩/٢٠٠٩من
  )علي طلبها 

١٨/١١  ٥٦٩  
شعبان عبد المقصود علي 

  رفاعي 
  مهندس حاسبات وتحكم آلي

ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ
  )بناءاً عن اعتذاره  (١/١١/٢٠٠٩

  مهندس معماري  أحمد محمد عبد اهللا عامر  ٦/١٢  ٥٩٧
ــن    ــارا م ــد اعتب ــاء التعاق إلغ

تاريخ انقطاعه عن    (٩/١١/٢٠٠٩
  )العمل

  حاسبات وتحكم آليمهندس   كريم أحمد عبد العزيز  ٣١/١٢  ٦٢٦
تعاقد اعتبارا مـن تاريخـه      الإلغاء  
العتذاره عن العمل لـسفره     ( وذلك  

  )خارج البالد 
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