
 عن وظيفة مساعد باحثالبيانات المطلوبه 

 مساعد باحث )معيد(  اسم الوظيفه

 معهد بحوث األلكترونيات جهة العمل

 كادر خاص  -مساعد باحث  نوع الوظيفه

 وزارة البحث العلمى اسم الوزاره

مدن ححددك كليدات الهندسده الخالدعة لقدانون بتقددير جيدد جددا علدى األ دل الحصول على بكالوريوس هندسة  المهارات األساسيه
والئحتدددده التنفيويدددده والتابعدددده للمجلددددس األعلددددى للجامعددددات  مددددن   سددددام   94/27تنظدددديم الجامعددددات ر ددددم 

 .اإللكترونيات واالتصاالت و هندسة الحاسبات و هندسة  وك وآالت كهربيه
 ع األلكترونى للمعهد للتوليح تفصياًل: و المو ويرجع الى لوحة اإلعالنات بالمعهد 

http:-//www.eri.sci.eg/qen/job-opportunities-2018 

 // المهارات الفنيه 

 درجات 6 العدد المطلوب

 6/1/7114 تاريخ بداية اإلعالن

 71/1/7114 تاريخ انتهاء التقدم

بيانددات االتصددال والتقدددم 
 بالجهات

من تاريخ  اسبوعينتقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد  برسم السيد األستاو الدكتور/ رئيس المعهد لمدة  
    النشر بالعنوان التالى:

شددارع البحددوث )التحريددر سددابقا (  1المركددز القددومب للبحددوث  –مبنددى الطبيعددة  –معهددد بحددوث االلكترونيددات 
بددات التددب تقدددم  بددل  و بعددد الميعدداد  و التددى تددرد بالبريددد  و ال يددر هددوا ولددن يلتفددت حلددى الطل 1الددد ب/ الجيددزة 

 1مستوفاة للشروط والمواصفات المطلوبه 

 المستندات المطلوبه
 

 بالمعهد( لتوظف* طلب ش ل الوظيفة )النمووج بشئون ا
 شهادة الميالد ) شهادة الكمبيوتر( صورة من*

 الر م القومى من * صورة 
 شهادة المعاملة العسكرية )  و المو ف من التجنيد ( بالنسبة للوكور  صورة من*
 شهادة التخرج                             صورة من * 
 شهادة التقديرات المعتمدهصورة من * 
 (7118ورة من ايصال السداد عن عام شهادة علوية نقابة المهندسين)وصصورة من * 

 لعمل على التقدم لإلعالن بالنسبة للعاملين بجهات اخرك * موافقة مبدئية صريحة من جهة ا
 ( هوا ولن يلتفت حلى الطلبات التب ترد616غرفة ر م ) التوظف* تستوفى األوراق من حدارة شئون 

 بالبريد  و التب تقدم  بل  و بعد الميعاد  و ال ير مستوفاة للشروط 

 رئيس املعهد /يعتمد            

 أ.د.هشام عزت سالم الديب                                                                                                  



 مساعد البيانات المطلوبه من الجهه لإلعالن عن وظيفة باحث

 ( مدرس مساعد)مساعد باحث  اسم الوظيفه

 معهد بحوث األلكترونيات جهة العمل

 كادر خاص  -مساعد باحث  الوظيفهنوع 

 وزارة البحث العلمى اسم الوزاره

  94/27الخالددعة لقددانون تنظدديم الجامعددات ر ددم  الجامعدداتمددن ححددك  ماجسددتير فددى الهندسددهالحصدول علددى  المهارات األساسيه
مواد  ت واالتصداالت و هندسدة والئحته التنفيويه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  من   سام اإللكترونيدا

  و المو ع األلكترونى للمعهد للتوليح تفصياًل:ويرجع الى لوحة اإلعالنات بالمعهد أو علام فيزايء 

http:-//www.eri.sci.eg/qen/job-opportunities-2018 

 // المهارات الفنيه 

 درجات 9 العدد المطلوب

 6/1/7114 تاريخ بداية اإلعالن

 71/1/7114 التقدم تاريخ انتهاء

بيانددات االتصددال والتقدددم 
 بالجهات

من تاريخ  اسبوعينتقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد  برسم السيد األستاو الدكتور/ رئيس المعهد لمدة  
    النشر بالعنوان التالى:

ريددر سددابقا ( شددارع البحددوث )التح 1المركددز القددومب للبحددوث  –مبنددى الطبيعددة  –معهددد بحددوث االلكترونيددات 
هددوا ولددن يلتفددت حلددى الطلبددات التددب تقدددم  بددل  و بعددد الميعدداد  و التددى تددرد بالبريددد  و ال يددر  1الددد ب/ الجيددزة 

 1مستوفاة للشروط والمواصفات المطلوبه 

 المستندات المطلوبه
 

 بالمعهد( لتوظف* طلب ش ل الوظيفة )النمووج بشئون ا
 شهادة الميالد ) شهادة الكمبيوتر( صورة من*

 الر م القومى من * صورة 
 شهادة المعاملة العسكرية )  و المو ف من التجنيد ( بالنسبة للوكور  صورة من*
 شهادة التقديرات المعتمدهصورة من شهادة التخرج                * صورة من * 

 ساله واألبحاث اوالمقاالت المنشورة* صورة من شهاد الماجستير              * نسخه من الر 
 (7118شهادة علوية نقابة المهندسين)وصورة من ايصال السداد عن عام صورة من * 

 * موافقة مبدئية صريحة من جهة العمل على التقدم لإلعالن بالنسبة للعاملين بجهات اخرك 
 حلى الطلبات التب ترد( هوا ولن يلتفت 616غرفة ر م ) التوظف* تستوفى األوراق من حدارة شئون 

 بالبريد  و التب تقدم  بل  و بعد الميعاد  و ال ير مستوفاة للشروط 

 رئيس املعهد/ يعتمد            

 أ.د.هشام عزت سالم الديب                                                                                                  



 المطلوبه من الجهه لإلعالن عن وظيفةلبيانات ا
 مدير عام الشئون الماليه  اسم الوظيفه

 1معهد بحوث األلكترونيات جهة العمل

 مدير عام بالدرجه الماليه )مدير عام(  المستوك الوظيفى
 1وزارة الدوله لشئون للبحث العلمى  اسم الوزاره

 اإلداره العامه للشئون الماليه التابعه لإلداره المركزيه لشئون  األمانه العامه.تقع هوه الوظيفه على ر س  الوصف العام للوظيفه
تختص هوه الوظيفه باإلشراف والتوجيه ومتابعة نشداط تقسديات اإلداره العامده التدى تقدوم ب عمدال الحسدابات والميزانيده 

 والمشتريات والمخازن والخزينه .

 علنهطبقا لبطا ة الوصف الم المهارات األساسيه
 ن يكددون مسددتوفيا لشددروط الوظيفدده المعلددن عنهددا طبقددا لبطا ددة  -يشددترط فدديمن يتقدددم لشدد ل هددوه لوظيفدده مددا يدد تى : المهارات الفنيه

( نسخ من المستندات الداله على مستوك المهدارات والقددرات الالزمده لشد ل الوظيفده 2الوصف و ن يرفق بطلبه عدد )
وافيا لتطوير الوحده  و  حد انشطتها الرئيسيه لتحسين ادائها وتطوير األنظمه التدى وانجازاته السابقه وان يقدم مقترحا 

تحكم العمل وتبسيط اجراءاته بما يحقق رلا المواطنين ويراعى فى المقترح التطويرك ان يتلدمن اهددافا محددده زمنيده 
 يه والبشريه المتاحهو ابله للقياس والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكانيات المال

 16 لاء مدة  بينيه  درها سنتان فى وظيفه من الدرجه األدنى مباشرة او  لاء مدة كليه فى مجال العمل التقل عن  سنوات الخبره
 سنه بعد الحصول على المؤهل العالى وولك للمتقدمين لش ل الوظيفه من غير العاملين بالحكومه او القطاع العام.

 نثىوكر او ا النوع
 مؤهل عال مناسب المؤهل
 - التقدير
 - العمر

 6/1/7114 تاريخ بداية اإلعالن
 5/7/7114 تاريخ انتهاء التقدم

 واحد عدد األشخاص المطلوبين للوظيفه
تقدم الطلبات والمستندات سالفة الوكر وتسلم باليد لألمانه الفنيه للجنة القيادات برسدم السديد األسدتاو الددكتور/ رئديس  بيانات االتصال والتقدم بالجهات

    من تاريخ النشر بالعنوان التالى:  شهرالمعهد لمدة   
الدد ب/ الجيدزة شدارع البحدوث)التحرير سدابقا (  1المركز القومب للبحدوث  –مبنى الطبيعة  –معهد بحوث االلكترونيات 

هدددوا ولدددن يلتفدددت حلدددى الطلبدددات التدددب تقددددم  بدددل  و بعدددد الميعددداد  و التدددى تدددرد بالبريدددد  و ال يدددر مسدددتوفاة للشدددروط  1
 1والمواصفات المطلوبه 

 المطلوبهالمستندات 
وفقدددددددددددًا ألحكدددددددددددام القدددددددددددانون 

بإصددددددددار  دددددددانون  81/7116
الخدمدددددددده المدنيدددددددده والئحتدددددددده 
التنفيويه الصدادره بقدرار رئديس 

الددددددددددددوزراء ر ددددددددددددم مجلددددددددددددس 
1716/7112 

  تقددارير كفايددة  –المددؤهالت األعلددى  –بيددان الحالددة الوظيفيددة للمتقدددم مولددحًا بهددا الت هيددل العلمددى معتمددد
الوظائف اإلشرافية والقيادية التى شد لها  –الخبرة النوعية والزمنية  –األداء عن آخر ثالث سنوات سابقة 

صل عليها فى مجال الحاسب اآللدى والل دات األجنبيدة وغيرهدا  الشهادات والدورات التدريبية الحا –المتقدم 
عداد البحوث والدراسات سابقة العمل فى مهدام مماثلده او متقاربده حن  – ما يفيد األشتراك فى المؤتمرات وا 

 وجدت 

  ن تم محوها  1بيان يفيد عما حوا تم تو يع جزاءات من عدمه حتى وا 

  9صور شمسيه مقاس  2عددx6 نسخ من األوراق المقدمه 2* عدد                   حديثه 

هشام عزت سالم الديبرئيس المعهد   .د.



  

 البيانات المطلوبه من الجهه لإلعالن عن وظيفة
 دارة العامه للشئون العمليه والتعاون الدولىمدير عام اإل اسم الوظيفه

 1معهد بحوث األلكترونيات جهة العمل

 مدير عام -بالمستوك الوظيفىمدير عام   المستوك الوظيفى

 1وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  اسم الوزاره

** تقع هوه الوظيفه على ر س اإلدارة العامه للشئون العلميه والتعاون الدولى التابعه لنائب رئيس المعهد للتطوير التكنولدوجى  الوصف العام للوظيفه
 والشئون العلميه والدوليه.

وظيفه بإعداد الموازنات الخاصه بالتعاون الدولى وباإلشراف على تنفيو ومباشرة اعمال االمانه العامه للجدان ** تختص هوه ال
 اإليفاد والمشروعات والشئون العلميه ومتابعة الموفدين وتلقى التقارير والتوصيات من الساده  علاء هيئة البحوث.

 طبقا لبطا ة الوصف المعلنه المهارات األساسيه

 ن يكدون مسدتوفيا لشدروط الوظيفده المعلدن عنهدا طبقدا لبطا دة الوصدف و ن  -يشترط فيمن يتقدم لش ل هوه لوظيفه مدا يد تى : المهارات الفنيه
( نسخ من المستندات الداله على مستوك المهارات والقدرات الالزمده لشد ل الوظيفده وانجازاتده السدابقه وان 2يرفق بطلبه عدد )
لتطوير الوحده  و  حد انشطتها الرئيسيه لتحسين ادائها وتطوير األنظمده التدى تحكدم العمدل وتبسديط اجراءاتده يقدم مقترحا وافيا 

بما يحقق رلا المواطنين ويراعى فى المقترح التطويرك ان يتلمن اهدافا محدده زمنيه و ابله للقياس والتطبيق ومشدتمله علدى 
 بشريه المتاحهوسائل التحقيق فى حدود اإلمكانيات الماليه وال

سنه  16 لاء مدة  درها سنتان على األ ل فى وظيفه من الدرجه األدنى مباشرة  و  لاء مدة كلية فى مجال العمل التقل عن  سنوات الخبره
 وولك للمتقدمين من غير العاملين بالحكومه  و القطاع العام.

 وكر او انثى النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

 - التقدير

 - العمر

 6/1/7114 تاريخ بداية اإلعالن

 5/7/7114 تاريخ انتهاء التقدم
 واحد عدد األشخاص المطلوبين للوظيفه
تقدم الطلبات والمستندات سالفة الوكر وتسلم باليد على النمووج المعد لدك األمانه الفنيه للجنة القيادات برسم السيد األستاو  بيانات االتصال والتقدم بالجهات

المركز  –مبنى الطبيعة  –معهد بحوث االلكترونيات    الدكتور/ رئيس المعهد لمدة شهر من تاريخ النشر بالعنوان التالى:
هوا ولن يلتفت حلى الطلبات التب تقدم  بل  و بعد الميعاد  و  1شارع البحوث)التحرير سابقا ( الد ب/ الجيزة  1القومب للبحوث 

ويرجع الى لوحة اإلعالنات بالمعهد  و المو ع األلكترونى  التى ترد بالبريد  و ال ير مستوفاة للشروط والمواصفات المطلوبه
 job-opportunities-2018/ http:-//www.eri.sci.eg/qen          تفصيالً للمعهد للتوليح 

 المطلوبهالمستندات 

 81/7116وفقددًا ألحكددام القددانون 
بإصددددار  دددانون الخدمددده المدنيددده 
والئحتدده التنفيويدده الصددادره بقددرار 
رئدددددديس مجلددددددس الددددددوزراء ر ددددددم 

1716/7112 

  تقدارير كفايدة األداء عدن  –المدؤهالت األعلدى  –بيان الحالة الوظيفيدة للمتقددم مولدحًا بهدا الت هيدل العلمدى معتمدد
 –الوظدددائف اإلشدددرافية والقياديدددة التدددى شددد لها المتقددددم  –الخبدددرة النوعيدددة والزمنيدددة  –آخدددر ثدددالث سدددنوات سدددابقة 

ما يفيدد األشدتراك  –ب اآللى والل ات األجنبية وغيرها  الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاس
عداد البحوث والدراسات سابقة العمل فى مهام مماثله او متقاربه حن وجدت   فى المؤتمرات وا 

  ن تم محوها  1بيان يفيد عما حوا تم تو يع جزاءات من عدمه حتى وا 

  9صور شمسيه مقاس  2عددx6 األوراق المقدمه نسخ من 2* عدد                حديثه 

 هشام عزت سالم الديبرئيس المعهد   .د.



 9101( لسنة 1عالن رقم )إ 
 6/1/1019 -األحد:

 -معهد بحوث األلكترونيات عن حاجته لش ل الوظائف التاليه:يعلن 
مساعدك بحاث فى مجاالت تخصص المعهد بتقدير عام جيد جدا على األ ل من خريجى ححدك كليات   - وال:

 والئحته التنفيويه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات. 94/27الهندسه الخالعه لقانون تنظيم الجامعات ر م 
 .  و علوم فيزياء ماجستير فى الهندسهباحثين مساعدين من الحاصلين على  -ثانيا:

وتقدم الطلبات باليد بإسم السيد األستاو الدكتور/ رئيس المعهد على النمووج المعد لولك بإدارة شئون التوظف 
الجيزه وولك فى موعد  –شارع البحوث ) التحرير سابقا( الد ى  -المركز القومى للبحوث –بمقر المعهد مبنى الطبيعه 

 من تاريخ النشر ا صاه اسبوعين
بالمجموعده النوعيده لوظدائف  والئحتده التنفيويده 81/7116 طبقدا للقدانون ر دم قياديه )كادر عدام(لالوظائف ا -ثالثا:

 -اإلداره العليا وهى :
 (.مدير عام بالمستوك الوظيفى)مدير عام اإلدارة العامه للشئون العلميه والتعاون الدولى   -

 عام( مدير عام اإلدارة العامه للشئون الماليه بالمستوك الوظيفى ) مدير -

تقدم الطلبات بإسم السيد األستاو الدكتور/ رئيس المعهد على النمووج المعد لولك لدك األمانه الفنيه للجنة 
  ولن ترد صور المستندات ويتقدم لهوا اإلعالن  ا صاه شهر من تاريخ اإلعالنالوظائف القياديه وولك فى موعد 

 العاملون بالمعهد وغيرهم.
 -رونى التالى:ويرجع الى الرابط األلكت

http:-//www.eri.sci.eg/qen/job-opportunities-2018 
وبوابة الحكومه األلكترونيه ولوحة اإلعالنات الداخليه بالمعهد لمراجعة الشروط التفصيليه بمقر المعهد مبنى 

الجيزه هوا ولن يلتفت حلى الطلبات التى  –شارع البحوث ) التحرير سابقا( الد ى  -المركز القومى للبحوث –الطبيعه 
 ترد بالبريد  وبعد الميعاد  وال ير مستوفاه للشروط والمواصفات 

 رئيس المعهد
 

 أ.د. هشام عزت سالم الديب
 

 7114/ يناير/71حتى يوم   -باحثين مساعدين : –مساعدك بحاث 
 7114/ فبراير/5حتى يوم   -الوظائف القياديه:

 


