
 اعالن وظائف وزارة التعليم العالي باجلامعات التكنولوجية

 تطلب وظائف االدارة العليا واجلهاز االداري 

 إعالن

 طلب شغل وظائف باجلامعات التكنولوجية

للتنمية املستدامة، وتوفري  (۲۰۳۰يف إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات )رؤية مصر 

 ى استخدام التكنولوجيا وتطبيق تقنيات اإلدارةالقادرة عل احتياجات اجملتمع من الكوادر

 إنشاء اجلامعات التكنولوجية بشأن 2019لسنة  72احلديثة، ويف ضوء صدور القانون رقم 

 ستة إنشاء عددو،  2022لسنة  1342والئحته التنفيذية بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 

  جامعات تكنولوجية هي:

 ةاجلامعة التكنولوجية بأسيوط اجلديد. 

 (اجلامعة التكنولوجية مبدينة طيبة اجلديدة )األقصر. 

  أكتوبر 6اجلامعة التكنولوجية مبدينة. 

 اجلامعة التكنولوجية بربج العرب. 

 اجلامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد. 

 اجلامعة التكنولوجية بسمنود. 

العليا عن طلب شغل عدد من وظائف اإلدارة  تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

و اجلامعات  املشار اليها واإلدارية باجلامعات التكنولوجية  والوظائف األكادميية

 ، وذلك على النحو اآلتي :التكنولوجية القائمة 

 أوال : وظائف اإلدارة العليا:

 رئيس جامعة تكنولوجية  -

 (لشئون األكادميية االطالب ) التعليم و لشئوننائب رئيس جامعة  -

  (خلدمات الصناعيةا دمات و التدريب )لشئون اخل نائب رئيس جامعة -

 أمني جامعة -

  ثانيًا: الوظائف األكادميية ) أعضاء هيئة التدريس، واهليئة املعاونة (

 للجامعات( األعلى)حاصل على الرتقية من خالل جلان الرتقي التابعة للمجلس  أستاذ 



 األعلىمساعد )حاصل على الرتقية من خالل جلان الرتقي التابعة للمجلس  أستاذ 

 للجامعات(

  مدرس )حاصل على درجة الدكتوراه من احدى اجلامعات املصرية  التابعة لقانون

 تنظيم اجلامعات(

  مدرس مساعد ) حاصل على درجة املاجستري من احدى اجلامعات املصرية  التابعة لقانون

 تنظيم اجلامعات(

  معيد )حاصل علي درجة البكالوريوس يف التخصص بتقدير تراكمي ال يقل عن جيد

 ن احدى اجلامعات املصرية  التابعة لقانون تنظيم اجلامعاتجدا م

 ثالثًا : وظائف اجلهاز اإلداري:

 ( إخصائيون؛1)

شئون إدارية  -شئون مالية -نشاط اجتماعي  -شئون قانونية  -شئون تعليم وطالب  -

 صيدلة. -طب أسنان  -طب بشري  -مكتبات  -شئون أفراد  -مشرتيات وخمازن 

 ( فنيون:2)

 معامل. -متريض  -خمازن  -ورش  -يانة ص -

 سائقني - أمن إداري -( خدمات معاونة 3)

 تنبيه:

 يفضل التقدم للجامعة اليت تقع يف النطاق اجلغرايف ملكان إقامة املتقدم

 عدم التقدم يف اكثر من جامعة تكنولوجية

 

اللينك املرفق يف موعد يكون التقدم لشغل تلك الوظائف على 

 اإلعالن: إصدارمن تاريخ  أسبوعنيأقصاه 

https://forms.gle/SdVzZUkD36na3yP68 


