
  
 9101( لسنة 1عالن رقم )إ 

 6/1/1019 -األحد:
 -معهد بحوث األلكترونيات عن حاجته لشغل الوظائف التاليه:يعلن 
مساعدى بحاث فى مجاالت تخصص المعهد بتقدير عام جيد جدا على األقل من خريجى إحدى   -أوال:

والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى  94/27كليات الهندسه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 للجامعات.

 . أو علوم فيزياء ماجستير فى الهندسهباحثين مساعدين من الحاصلين على  -ثانيا:
وتقدم الطلبات باليد بإسم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس المعهد على النموذج المعد لذلك بإدارة شئون 

الجيزه  –شارع البحوث ) التحرير سابقا( الدقى  -المركز القومى للبحوث –التوظف بمقر المعهد مبنى الطبيعه 
 من تاريخ النشر اقصاه اسبوعينوذلك فى موعد 

بالمجموعااه النوعيااه  والئحتااه التنفيذيااه 18/6182 طبقااا للقااانون رقاام قياديااه )كااادر عااام(لالوظااائف ا -ثالثااا:
 -لوظائف اإلداره العليا وهى :

 (.مدير عام بالمستوى الوظيفى)مدير عام اإلدارة العامه للشئون العلميه والتعاون الدولى   -

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

تقدم الطلبات بإسم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس المعهد على النموذج المعد لذلك لدى األمانه الفنيه للجنة 
، ولن ترد صور المستندات ويتقدم لهذا  اقصاه شهر من تاريخ اإلعالنالوظائف القياديه وذلك فى موعد 
 اإلعالن العاملون بالمعهد وغيرهم.

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

الجيزه هذا ولن يلتفت إلى الطلبات  –شارع البحوث ) التحرير سابقا( الدقى  -المركز القومى للبحوث –الطبيعه 
 التى ترد بالبريد أوبعد الميعاد أوالغير مستوفاه للشروط والمواصفات 

 رئيس المعهد
 

 أ.د. هشام عزت سالم الديب
 

 6182/ يناير/61حتى يوم   -باحثين مساعدين : –مساعدى بحاث 
 6182/ فبراير/5حتى يوم   -الوظائف القياديه:



 
 التوظفإدارة شئون 

 4701لسنة  (1)اعالن المعهد رقم 
 وظيفة مساعد باحث

الخاضااعة لقااانون  هماان إحاادى كليااات الهنااد سااتقاادير عااام جيااد جاادا علااى األقاال بكااالوريوس هندسااة 
، ماان أقسااام اإللكترونيااات واالتصاااالت أو هندسااة الحاساابات أو قااوى  92/26تنظاايم الجامعااات رقاام 

 1 وآالت كهربيه
 لألقسام الدفعات المطلوبه

   قسام  -قسم الموجات الميكروئيه  -قسم ألكترونيات الطاقه العاليه –قسم الحاسبات والنظم
 معمل الحوسبه السحابيه -قسم بحوث المعلوماتيه –الخاليا الضوئيه 

   ومابعدها 1025دفعات 
 استيفاء المستندات التالية

 * طلب شغل الوظيفة .
 .الكمبيوتر(شهادة الميالد ) شهادة صورة * 

 الرقم القومى.* صورة 
 قف من التجنيد ( بالنسبة للذكور.* شهادة المعاملة العسكرية ) أو المو 

 * شهادة التخرج.
 * شهادة التقديرات المعتمده.

 .(لخريجى الهندسه فقط عن العام األخير) ومايفيد سداد اإلشتراك  * شهادة قيد نقابة المهندسين
  .خرى ا* موافقة مبدئية صريحة من جهة العمل على التقدم لإلعالن بالنسبة للعاملين بجهات 

 التقدم لمجال أو تخصص واحد فقط . *
 (612غرفة رقم ) توظف* تستوفى األوراق من إدارة شئون ال

 مساتوفاة و بعاد الميعااد أو الغيار* هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي تارد بالبرياد أو التاي تقادم قبال أ
 .للشروط 

 رئيس المعهد     مديرعام اإلدارة العامه لتنمية الموارد البشريه
 أ.د. هشام عزت سالم الديب      أ.نور الصباح سيد                

       
  



 إدارة شئون التوظف

 4701لسنة  (1)اعالن المعهد رقم
 مساعد وظيفة باحث

والئحتاه  92/26الخاضعة لقاانون تنظايم الجامعاات رقام  الجامعاتمن إحدى حاصل على الماجستير 
 فى التخصصات والمجاالت المعلن عنها ، التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات

 الشروط والدفعات المطلوبه
  الحصول على تقدير جيد جدا على األقل فى مواد التخصص )الهوائيات   قسم الدوائر الشريطيه

 اوتموجات كهرومغناطيسه(. -الكهرومغناطيسيهاوهندسة الموجات 

   ومابعدها 7019عام  فى الهندسهالحصول على درجة الماجستير  قسم األلكترونيات الدقيقه  
 لاوم فيزيااء ( الحصاول علاى ماجساتير)تخصاص هندساة ماواد أو ع  معمل تطبيقاات الناانو تكنولاوجى 

 ومابعدها 1025عام 
 استيفاء المستندات التالية

 صورة الرقم القومى*    شهادة التخرج*   * طلب شغل الوظيفة 
 شهادة الميالد ) شهادة الكمبيوتر* صورة    * شهادة التقديرات المعتمده 

 * شهادة الماجستير + نسخة من رسالة الماجستير + المقاالت واألبحاث المنشورة
 .رة للذكو * شهادة المعاملة العسكرية ) أو الموقف من التجنيد ( بالنسب

 .(ومايفيد سداد اإلشتراك عن العام األخير لخريجى الهندسه فقط* شهادة قيد نقابة المهندسين. )
 * موافقة مبدئية صريحة من جهة العمل على التقدم لإلعالن بالنسبة للعاملين بجهات اخرى. 

 .(612* تستوفى األوراق من إدارة شئون التوظف غرفة رقم )
و بعاد الميعااد أو الغيار مساتوفاة الطلبات التي تارد بالبرياد أو التاي تقادم قبال أ * هذا ولن يلتفت إلى

 للشروط.
 

 مديرعام اإلدارة العامه لتنمية الموارد البشريه
        أ.نور الصباح سيد           

 رئيس المعهد          
 أ.د. هشام عزت سالم الديب            111صفيه



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 
 مساعد باحث 2618( لسنة 8اعالن رقم )

 
 92/26من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهندسعلى ان يكون 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه
 الشروطالمؤهل و  القسم

 قسم -2

 الحاسبات والنظم
 العدد المطلوب

(8) 

او هندسة حاسبات أو اإلتصاالت  أن يكون املتقدم حاصل على بكالوريوس اهلندسه قسم هندسة األلكرتونيات -
ما بعدها بتقدير جيد جدا على األقل من إحدى كليات اهلندسه اخلاضعه لقانون تنظيم و  1025دفعات  الكهربيه 

 جامعات.والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى لل 94/21اجلامعات رقم 
 الذكاء اإلصطناعى -اجملال : -
 سوف يتم حتديد موضوع التسجيل لدرجة املاجستري مبعرفة جملس القسم ولن يعتد أبى تسجيل سابقا. -

 
    
 رئيس المعهد        
   
  أ.د. هشام عزت سالم الديب       
  



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 مساعد باحث 2618( لسنة  8 اعالن رقم )
 

 92/26من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 
 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه

 الشروطالمؤهل و  القسم

 قسم 
 الكترونيات الطاقه العاليه

 الطاقه وتحويل 
 العدد المطلوب

(1) 

أن يكون املتقدم حاصل على بكالوريوس اهلندسه الكهربيه قسم  قوى وآالت كهربيه  دفعات   -
بعدها بتقدير جيد جدا على األقل من إحدى كليات اهلندسه اخلاضعه لقانون تنظيم وما 1025

 والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات. 94/21اجلامعات رقم 
التسجيل لدرجة املاجستري مبعرفة جملس القسم ولن يعتد أبى تسجيل سوف يتم حتديد موضوع   -

 .سابقا

 رئيس المعهد      
   
    أ.د. هشام عزت سالم الديب     



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 
 مساعد باحث 6182( لسنة 8اعالن رقم )

 
 92/26من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه
 الشروطالمؤهل و  القسم

قسم الموجات 
 الميكروئيه

 العدد المطلوب
(1) 

بتقدير تراكمى جيد جدا  الكهربيه أن يكون  املتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة األلكرتونيات أو اإلتصاالت  * 
والئحته  94/21وما بعدها من جامعة معرتف هبا من وخاضعه لقانون تنظيم اجلامعات رقم  1025أو أعلى دفعات 

 التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات.
أو  Opticsاهلوائيات أو امليكرويف أو اجملاالت الكهرومغناطيسيه أو ضوئيات  -املطلوبه: مادة التخصص* 

 Optical Communications  اتصاالت ضوئيه
 امتياز -تقدير مادة التخصص :* 
  سوف يتم حتديد موضوع التسجيل لدرجة املاجستري مبعرفة جملس القسم ولن يعتد أبى تسجيل سابقا *

 
 رئيس المعهد      
   
    أ.د. هشام عزت سالم الديب     



 معهد بحوث األلكترونيات
 التوظفإدارة شئون 

       
 مساعد باحث 6182( لسنة 8اعالن رقم )

 92/26من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 
 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه

 الشروطالمؤهل و  القسم
معمل الحوسبة 

 السحابيه
العدد 

 (8المطلوب)

 والنظم أو اإلتصاالت واأللكرتونيات  احلاسباتقسم أو شعبة  املتقدم حاصل على بكالوريوس هندسه أن يكون -
وما بعدها بتقدير عام جيد جدا على األقل من إحدى كليات اهلندسه اخلاضعه لقانون تنظيم  1025دفعات

 .والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات 94/21اجلامعات رقم 
 يفضل أن يكون متوافقا من أحد التخصصات ىف  جمال احلوسبة السحابيه أو احلاسبات فائقة األداء -: الاجمل -
 ىف احلوسبه السحابيه أو احلاسبات فائقة األداء.أن يكون مشروع التخرج   -
 يفضل من لديه خربة علميه أو عملية ىف جمال احلوسبه السحابيه أو احلاسبات فائقة األداء. -
 املقابله الشخصيه.أن جيتاز  -
  يعتد أبى تسجيل ماجستري مت تسجيله قبل تسلم العمل ىف حالة قبول املتقدم.لن  -

 رئيس المعهد      
   
    أ.د. هشام عزت سالم الديب     



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 
 مساعد باحث 2618( لسنة 8اعالن رقم )

 
 92/26من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات هكليات الهند سمن خريجي إحدى على ان يكون 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه
 الشروطالمؤهل و  القسم

 قسم
 الخاليا الضوئيه 

 العدد المطلوب
(8) 

وما بعدها بتقدير  1025دفعات    اإللكرتونيات –أن يكون املتقدم حاصل على بكالوريوس اهلندسه الكهربيه   -
والئحته التنفيذيه  94/21جيد جدا على األقل من إحدى كليات اهلندسه اخلاضعه لقانون تنظيم اجلامعات رقم 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات.
 اجملال العام : اهلندسه الكهربيه.  -
 يكون تقديرها امتياز.على ان تصنيع اخلالاي الشمسيه ووحدات ختزين الطاقه   -:مادة التخصص  -
   سوف يتم حتديد موضوع التسجيل لدرجة املاجستري مبعرفة جملس القسم ولن يعتد أبى تسجيل سابقا -

 
 رئيس المعهد      
   
    أ.د. هشام عزت سالم الديب     



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

  

 
 مساعد باحث 6182( لسنة 8اعالن رقم )

 
 92/26من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه
 الشروطالمؤهل و  القسم

 قسم

 بحوث المعلوماتيه
 العدد المطلوب

(8) 

 هندسة احلاسبات او   اإلتصاالت واإللكرتونيات أن يكون املتقدم حاصل على بكالوريوس هندسه
وما بعدها بتقدير عام جيد جدا على األقل من إحدى كليات اهلندسه اخلاضعه لقانون تنظيم  1025دفعات

 والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  94/21اجلامعات رقم 
 احلاسبات فائقة اجلودة بتقدير جيد جدا على األقل -: اجملال 
 .لن يعتد أبى تسجيل ماجستري مت تسجيله قبل تسلم العمل ىف حالة قبول املتقدم 
  قد تطرق اىل جمال احلاسبات فائقة اجلودة وتطبيقاهتايفضل أن يكون مشروع التخرج. 

 
 رئيس المعهد      
   
    أ.د. هشام عزت سالم الديب     



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 مساعد باحث 6182( لسنة 8اعالن رقم )
من الجامعات الخاضعة  وحاصال على الماجستير  همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه 92/26لقانون تنظيم الجامعات
 الشروطالمؤهل و  القسم

 قسم

 الدوائر الشريطيه 
 العدد المطلوب
 باحث مساعد

(6) 

إحدى كليات اهلندسه اخلاضعه  بكالوريوس هندسة األلكرتونيات واإلتصاالت من أن يكون املتقدم حاصل على  -
 والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات. 94/21لقانون تنظيم اجلامعات رقم 

 جيد جدا على األقل.( تقدير متوجات كهرومغناطيسيه -كهرومغناطيسيهالوجات امل - وائياتاهلمادة التخصص ) -
اخلاضعه لقانون تنظيم  اجلامعاتإحدى  التخصص املذكور من  أن يكون املتقدم حاصل على درجة املاجستري ىف   -

 .والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات 94/21اجلامعات رقم 
 يقوم املتقدم بعمل حماضرة للقسم عن رسالة املاجستري اخلاصه به ويعد ذلك ضمن نقاط التقييم.سوف  -
موضوع مسجل أبى  جملس القسم مبعرفة جملس القسم ولن يعتدالدكتوراه حتديد موضوع تسجيل لدرجة  سوف يتم -

 سابقا للحصول على درجة الدكتوراة.
 

 رئيس المعهد      
   
    هشام عزت سالم الديبأ.د.      



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 
 مساعد باحث 2618( لسنة 8اعالن رقم )

من الجامعات الخاضعة  وحاصال على الماجستير  همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 
 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه 92/26لقانون تنظيم الجامعات

 الشروطالمؤهل و  القسم
األلكترونيات  قسم

 الدقيقه
 العدد المطلوب 

 باحث مساعد
(8) 

أن يكون املتقدم حاصل على بكالوريوس هندسه من إحدى كليات اهلندسه ابجلامعات املصريه اخلاضعه لقانون  -
 والتابعه للمجلس األعلى للجامعاتوالئحته التنفيذيه  94/21تنظيم اجلامعات رقم 

  -اهلندسه ىف:اجستري محاصال على درجة  -
 Radio Frequency Integrated Circuit Designجمال :  -
" الدوائر األلكرتونيه للمرسالت/ املستقبالت منخفضة الطاقه / منخفضة الشوشرة ىف نطاق  -التخصص الدقيق : -

 اإلتساع". ترددات اجليل اخلامس / الرتدد فائق
 أن يكون سبق للمتقدم النشر ىف احدى اجملالت الدوليه -

 

 
 رئيس المعهد      
   
    أ.د. هشام عزت سالم الديب     



 معهد بحوث األلكترونيات
 إدارة شئون التوظف

 مساعد باحث 2618( لسنة 8اعالن رقم )
من  وحاصال على الماجستير  أو علوم فيزياء همن خريجي إحدى كليات الهند سعلى ان يكون 

 والتابعه للمجلس األعلى للجامعات  والئحته التنفيذيه 92/26الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
 الشروطالمؤهل و  القسم

 معمل تطبيقات 
 النانو تكنولوجى

 العدد المطلوب 
 باحث مساعد

(8) 

  اخلاضعه لقانون تنظيم اجلامعات رقم  اجلامعاتإحدى  أن يكون املتقدم حاصل على درجة املاجستري من
 .ة مواد أو علوم فيزايء سختصص هند والئحته التنفيذيه والتابعه للمجلس األعلى للجامعات 94/21

  أن تكون رسالة املاجستري ىف جمال النانوتكنولوجى وله خربة سابقة ىف حتضري األفالم الرقيقة ومواد النانومرتيه على
 ثل اجلرافني أو الربوفني أو السيليسني.أن تتضمن مواد م

 .أن يكون برسالة املاجستري جتارب عملية 
 :أن يكون له سابق خربة ىف التعامل مع األجهزة مثل- 

CVD,CNC, Sputtering system, Microwave reactor  
 .أن يكون له عدة مقاالت منشورة ىف مؤمترات مصنفة أو جمالت ذات معامل أتثري 
  اإلجنليزيه.إجادة اللغة 
 .اليعتد أبى تسجيل سابق لدرجة الدكتوراة ويتم حتديد نقطة البحث مبعرفة جملس املعمل 
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