
 

 
 جامعة االسكندرية  

 أمانة المجالس إدارة شئون
     ======= 

  2012( لسنة 12قرار مجلس الجامعة رقم )
 بتعديل الالئحة الداخلية لصندوق الخدمة 
 التعليمية بالجامعة الصادرة بقرار مجلس

 1982( لسنة 2الجامعة رقم )
==== 

  -مجلس جامعة االسكندرية: -
 

 واجقيوانمن اجععدجي   1972( جسين  49نظيم  اجااععيار مقي   قانون ت ىبعد االطالع عل
 0جــه 

 اجتنفمذميي   باجالاحيي  1975( جسيين  809قييمام اجسييمد ماييمه اجاعرومميي  مقيي    ىوعليي
  0جقانون تنظم  اجااععار اجساجف اجذكم واجقمامار اجععدج  جه 

    بشينن اجالاحي  اجدايلمي  جويندو  1982( جسين  2وعلى قمام عاليه اجااععي  مقي 
  0اجيدع  اجتعلمعم  باجااعع  

    بشنن أواه اجويمف عين ويندو   1986( جسن  5وعلى قمام عاله اجااعع  مق
  0اجيدع  اجتعلمعم  

   باجتاياو  عين نسيب   26/4/2006وعلى قمام عاليه اجااععي  بالسيته اجعنعقيد   ي
 اجياو  باجعكا آر اجتى تومف عن وندو  اجيدع  اجتعلمعم  بكلمار اجااعع  25%

وععاهييدها واالدام  اجعاعيي  جت طميي  حييا   اجتطييومم ادةييا   جلسيياد  أعةييا  هماييي  
  0اجتدممه 

  وعلى عذكم  اجسمد أعمن اجااععي  اجعسياعد جلشياون اجعاجمي  بياجنظم  ي  اجعوا قي  عليى
اجعقمم  عن عاليه اجااععي    ي  ويمف عيا ميي  بعي   %25اجتااو  عن نسب  

اجذاتم  بت طم  عكا آر اجتوحمح وعكا ين   مياد  كلمار اجااعع  اجتى التسعح عوامدها 
نسييب  اجبحييوس جلسيياد  اجعدمسييمن اجعسيياعدمن واجععمييدمن وحييا   اجتطييومم االةييا   

  0واجعكا آر اجتى تومف شرمماً عن وندو  اجااعع  
    بتعدمل اجالاحي  اجدايلم جويندو   2011( جسن  19وعلى قمام عاله اجااعع  مق

  0 1982( جسن  2ع  اجوادم  بقمام عاله اجااعع  مق   اجيدع  اجتعلمعم  باجااع
  وعلى يطاب اجسمد األستاذ اجدكتوم ععمد كلم  اجتايام  بياقتماا اجكلمي  اجعوا قي  عليى

 %25تعدمل اجحد األقوى جنسب  ومف اجعكا آر عن وندو  اجيدع  اجتعلمعمي  عين 
تحقمقاً جحسن سمم اجععلم  اجتعلمعم  نظماً جتوقف اجومف على االجت اعار  %50اجى 

  0اجةمومم  عن اجعناوم اجوامده بالاح  اجوندو  
   عليييى عييا ايييا   28/4/2012وعلييى عوا قيي  عاليييه اجااععيي  بالسيييته اجعنعقييد   يي

 اجسيياجف اجييذكم وأن مطبييا ذجييل اجتعييدمل علييى وييندو  اجيدعيي  اجععييمو  اجيطييابب
  0 0اجتعلمعم  باجااعع  وكلماترا وععاهدها 

 
 قــــمم
=== 

اجالاح  اجدايلم  جويندو  اجيدعي  اجتعلمعمي  باجااععي  اجويادم  بقيمام عاليه  تعدمل( :   1عاد   
 معا متعلا بنواه االنفا  عين اجويندو  جمتةيعن اجتعيدمل  1982( جسن  2اجااعع  مق   

  -عا ملى :
عيين حوييمل  وييندو  اجيدعيي  اجتعلمعميي  باجااععيي  وكلماترييا  %50تحدمييد عييا معييادل نسييب  

تحقمقيياً وععاهييدها حييدا أقوييى جلعكا ييآر اجتييى معكيين أن توييمف عيين حوييمل  اجوييندو  
جحسيين سييمم اجععلميي  اجتعلمعم وت طميي  عكا ييآر اجتوييحمح اجعقييمم  بقييمام عالييه اجااععيي  

جعسييياعدمن وعكا ييين   مييياد  نسيييب  اجبحيييوس جلسييياد  اجعدمسيييمن ا 2011( جسييين  6مقييي   
وحيا   اجتطيومم ادةيا    26/4/2011واجععمدمن اجعقيمم  بقيمام عاليه اجااععي   ي  

وذجييل باجنسييب  جلكلمييار واجععاهييد اجتييى التسييعح عوامدهييا اجذاتميي  بت طميي  هييذه اجعكا ييآر   
 0اجتى تومف شرمماً عن وندو  اجيدع  اجتعلمعم  باجااعع  اجعقمم وكذا اجعكا آر 

 
 

 0  ومل ى عا مياجفه عن قمامار ل برذا اجقمام عن تاممخ ودومه معع( :     2عاد   
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