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 وزارة النقل
 هيئة ميناء دمياط

 2/1/9102الصادر بتاريخ  9102لسنة  122قرار رقم 
 وشباب الخريجين بهيئة ميناء دمياط  بشأن تحديد فئات مقابل التدريب للطلبة
 

 هيئة ميناء دمياطربان/ رئيس مجلس إدارة 
    0203لسنة  00بعد االطالع على قانون الهيئات العامة رقم، 
   بشأن الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، 9100لسنة  20وعلى أحكام القانون رقم 
   بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديالته، 0224لسنة  301وعلى القرار الجمهوري رقم 
 بشأن إصدار الئحة شئون  9101لسنة  212يئة ميناء دمياط رقم وعلى قرار رئيس مجلس إدارة ه

تابع )ج( بتاريخ  021العاملين بهيئة ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 
 وتعديالتها، 92/2/9101

  بشأن تعديل أحكام الالئحة  9102لسنة  0119وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم
 ،2/0/9102تابع )أ( بتاريخ  1هيئة ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد التدريبية ب

 ( بشأن تحديد فئات مقابل التدريب 9102 – 2/1وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم )
والمعتمدة  93/1/9102للطلبة وشباب الخريجين بهيئة ميناء دمياط بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 

 السيد الفريق وزير النقل بالموافقة، من
 ــررــــــــــــــــــــــقـ

 
 (ولى األ مادة ) ال

 تحدد فئات مقابل التدريب للطلبة وشباب الخريجين بهيئة ميناء دمياط كما يلي: 
 شباب اخلرجيني طلبة اجلامعات

 بدأ من أول يوليوفترة التدريب لمدة سنة ت فترة التدريب خالل شهري يوليو وأغسطس من كل عام
 وتنتهي آخر يونيو من كل عام 

 قادة القاطرات أو ضباط حركة خريجين التعليم العادي طلبة التعليم العادي طلبة بمصروفات خاصة
 طلبة األكاديمية:

 المتدرب/جنيه/شهر 411
 لجميع التخصصات:

 جنيه/ شهر/ المتدرب011
 المؤهالت العليا:

 جنيه/ شهر/المتدرب911
 ت المتوسطة:المؤهال

 جنيه/ شهر/ المتدرب011

 جنيه/ شهر/ المتدرب9411
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 ) المادة الثانية (
 ."( سنويًا ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك %01" تزاد الفئات بعاليه بنسبة )

 
 ) المادة الثالثة (

 يناء دمياط.تخصص حصيلة هذا القرار للصرف على العملية التدريبية داخل هيئة م
 

 ( رابعةالمادة ) ال
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. 
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                     
 ربان/ طارق شاهين علي شاهين
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