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 2021 /27/3، 25: تاريخ اإلعالن  التفاصيل الخاصة باإلعالن عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 أوال: عدد الوظائف المطلوبة:

 المساعدين المعيدين والمدرسين التخصص العدد الدرجة األكاديمية استعارة /تعيين/ نقل     التخصص العدد الفرع القسم م

 الهندسة المدنية 1
 هندسة مدنية 2 غير مطلوب --- --- -- العاشر من رمضان

 حديث التخرج معيد      
يكلف بمواد رى وهيدروليكا 

 وهندسة صحية

 
 السادس من اكتوبر

 أستاذ استعارة نقل/ تعيين/ مساحة 1
 أستاذ مساعد

 مدرس

-- 
---  

 خواص مواد 1 غير مطلوب
 استعارة

 

2 

 الهندسة
 الميكانيكية

 استعارة انتاج 1 العاشر من رمضان
 أستاذ

 استاذ مساعد
-- --- 

 غير مطلوب

 معيد   ميكانيكا عام أو ميكانيكا قوى 2 غير مطلوب --- --- -- السادس من اكتوبر
 

 شعبة
 الميكاترونكس

 استعارة ميكاترونكس 2 العاشر من رمضان
 استاذ 

 استاذ مساعد
-- --- 

 غير مطلوب

 معيد هندسة سيارات 2 غير مطلوب -- -- -- السادس من اكتوبر شعبة سيارات

 الهندسة الكهربية 3

 العاشر من رمضان
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 الكترونيات واتصاالت
 استعارة نقل/ تعيين/

 استاذ
 استاذ مساعد

4 
 هندسة كهربية

 حديث التخرج معيد 

 تحكم

 استعارة هندسة كهربية 1 السادس من اكتوبر
 استاذ

 مساعداستاذ 
 قوى كهربية           1   

 
 معيد حديث التخرج

 اتصاالت              2

 حاسبات              1  

 الهندسة المعمارية 4

 
 
 العاشر من رمضان 
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  دراسات معمارية
 

 استعارة

 
 

 مدرس
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 هندسة معمارية        

 
 

جامعة من ج خرتال حديث معيد
 حكومية

 تصميم بيئى

 تصميم عمرانى

 علوم وتك البناء

 غير مطلوب --- --- -- السادس من اكتوبر

 أو  تكنولوجيا بناء         1
 دراسات معمارية       

 مدرس مساعد حاصل على
معيد حديث أو  الماجستير حديثا

 التخرج

 
  

 معيد حديث التخرج    هندسة معمارية 3
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 استعارة نقل/ تعيين/ بترول وغاز طبيعى 1 العاشر من رمضان الهندسة الكيميائية 5
 استاذ 

 معيد هندسة كيميائية 2 استاذ مساعد

 العاشر من رمضان الهندسة الطبية 6
 غير مطلوب --- -- غير مطلوب --- --- --

 علوم أساسية 7
 غير مطلوب -- -- غير مطلوب --- --- -- العاشر من رمضان

 معيد رياضيات 1 غير مطلوب -- -- -- السادس من اكتوبر

 عمالادارة األ 8
 العاشر من رمضان

1 
 ادارة أعمال

 استعارة نقل/ تعيين/ ()شعبة انجليزى
 استاذ

 استاذ مساعد
 مدرس

1 
 رياضة واحصاء

 معيد 
 انجليزىشعبة 

1 
 محاسبة

 ()شعبة انجليزى
 

1 
 نظم معلومات ادارية

 
 مرسى مطروح

1 
أو علوم  علوماتمنظم 

  حاسب
 مدرس استعارة نقل/ تعيين/

   

 استعارة نقل/ تعيين/ المعلوماتحاسبات ونظم  6 العاشر من رمضان علوم الحاسب 9
 استاذ 

 استاذ مساعد
 مدرس

 غير مطلوب -- --

  

 

 المتقدمين. ضوء احتياجات القسم ومؤهالت م فى*يختار المعهد الدرجات العلمية األنسب لكل قس
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 ثانيا: التخصصات الموجودة بكل فرع

-علوم الحاسب-علوم أساسية-طبية-عمارة-مدنى-ميكاترونكس-ميكانيكا-كيمياء -فرع مدينة العاشر من رمضان ) كهرباء         -

 ادارة أعمال(

 (علوم أساسية -سيارات-ميكانيكا-عمارة-مدنى-فرع مدينة السادس من اكتوبر )كهرباء         -

 مطروح )ادارة أعمال( فرع محافظة         -
 

 : الشروط العامة:ثالثا

. ونفس قواعد التفضيل بين 1972لسنه  49الشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات رقم  يشترط فى التعيين ذات    -1

 من وزارة التعليم العالى. 15/10/2018الصادر بتاريخ  4834المتقدمين وكذلك الضوابط الواردة فى القرار الوزارى رقم 

لمعهد التكنولوجى موافقة جهة العمل السابقة التى يعمل يشترط فى النقل من جامعة حكومية أو خاصة أو معهد خاص الى ا    -2

 بها على النقل .

   يشترط لالعارة الى المعهد توافر شروط االعارة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات والالئحة الداخلية للمعهد.    -3

 : شروط السن عند التعيينرابعا

 سنه. 27أال يزيد سن المعيدين عن     -1

 سنه. 35أال يزيد سن المدرس المساعد عن     -2

 سنه. 42أال يزيد سن المدرس عن     -3

 سنه. 52أال يزيد سن األستاذ المساعد عن     -4

 سنه. 62أال يزيد سن األستاذ عن     -5

 :اجراءات التقديم والشروط االضافية: خامسا

بمقر المعهد بمدينة العاشر من استمارة التقديم وذلك بإدارة الشئون اإلدارية بالمبنى الثقافى  مع ملءيقدم طلب باسم العميد  -1

يرسل  د المعهد وإال يعتبر تقديمه الغى. كماعلى أن يقوم المتقدم بتسليم كعب استمارة التقديم بمكتب السيد أ.د/ عمي رمضان

فى الميعاد المحدد ويذكر به أن المتقدم موافق  Office.Dean@hti.edu.eg نسخة من الطلب على البريد االلكترونىكل متقدم 

 .على جميع القواعد السارية بالعمل مع تحديد الفرع الذى يرغب فى العمل به

عاره او الحصول على وتم تعيينه بالمعهد بأن يتقدم بطلب للسفر او اإلوالذى تنطبق عليه شروط التعيين  ال يجوز للمتقدم -2

  بعد مرور سبع سنوات على األقل لشغل الوظيفه ويقدم اقرار كتابى يقر فيه بذلك.الإاجازات خاصه 

 .ةن يجتاز المتقدم المقابله الشخصيأ -3

 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين. وجود خبره فى مجال التدريس -4

 :المستندات المطلوبة: سادسا

 

   األصول لإلطالع عليها العلمية ومعادلتها )اذا كان حاصل عليها من جامعة غير مصرية( مع تقديم صور المؤهالت

 واعادتها.

 .صور شهاده الميالد و بطاقه الرقم القومى والموقف من التجنيد واألصول لإلطالع عليها واعادتها 

 ء خدمتهم التقدم ببيان حاله وظيفيه من جهه وعلى العاملين الذين سبق انها أصل موافقه جهه العمل على التقدم لإلعالن

 عملهم السابقه موضحا به سبب انهاء الخدمه وفي حاله عدم العمل يتم التقدم باقرار كتابى يقر فيه المتقدم بعدم عمله.
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  أصل بيان بالتدرج العلمى والوظيفى لعضو هيئه التدريس ونسخه من رساله الدكتوراه وعدد أربع نسخ من األبحاث

استاذ او  استاذلشغل وظيفه  وتقديم ما يفيد ترقية المتقدم عن طريق اللجان العلمية بالمجلس األعلى للجامعات شورهالمن

 .مساعد

 مدرس أصل بيان بالتدرج العلمى والوظيفى لعضو هيئه التدريس ونسخه من رساله الدكتوراه للمتقدم لشغل وظيفه. 

  تقديم نسخه من رساله الماجستير وشهاده الماجستير والبكالوريوس وشهاده تقديرات سنوات الدراسه موضحا بها التقدير

 .مدرس مساعدالعام للمتقدم لشغل وظيفه 

  معيدتقديم شهاده البكالوريوس وشهاده تقديرات سنوات الدراسه موضحا بها التقدير العام للمتقدم لشغل وظيفه. 

 شاملة بياناته الشخصية وشهاداته العلمية وتدرجه الوظيفى ومؤلفاته العلمية وبحوثه وخبراته حسب اتيه للمتقدم السيره الذ

 .الدرجة العلمية

  .إفادة بالجزاءات التأديبية أو عدم وجودها من جهة عمله 

 
 المعلنه  لن يلتفت الى الطلبات التى ترد بالبريد او التى ترد قبل النشر او بعد المده المحدده للتقدم للوظائف ** 

 
 


