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اخلاص الكادر                                               التسويات  

 جـــــامعة أســـــوان  تعلن
 عن طريق التعيني عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

  اآللســـن.ة ــــــكليأوال :ـ 

 اللغة اليابانية.  -5            ـ اللغة الروسية.  4            ـ اللغة اليونانية الحديثة.   3            ـ اللغة األلمانية.   2              ـ  اللغة اإليطالية.  1

 ـ اللغة الكورية.4              اللغة اليونانية الحديثة.  ـ3           ـ اللغة األلمانية.    2             ـ  اللغة اإليطالية.   1

 ـ اللغة الكورية.4                ـ اللغة اليونانية الحديثة.3             ـ اللغة األلمانية.  2              ـ  اللغة اإليطالية.  1
ومرا 2015م  أو ما يعادلها، و أن يكون من خريي ي  دععرة 1972لسنة 49الحكومية الخاضعة لقانون  إحدى الجامعات المرصية عىل الليسانس مناصال يكون حبالنسبة لوظيفة معيد أن      
 . سنة 35عن سن المتقدم ال يزيد  مدرس مساعدبالنسبة لوظيفة ، بعدها 
   الليسررانس و قررديي     

س
  الليسررانس و قررديي ويشررط  الحوررول عرري  قررديي عررام ييديرردا ن

س
س عررىل  قررديي عررام ييررد ن س  يفىلرري الحاصررلصل   حالررة عرردم ويررود متقرردمصل

س
  مررادت التخورري  ون

س
ييررد ن

  مادت التخوي
س
 . ييد يدا ن

  طب األسنان.ة ــــــكليثانيا :ـ 

 المواد الحيوية لطب األسنان.     -3                      باثولوجيا الفم واألسنان.  -2                           ـ بيولوجيا الفم واألسنان.     1

 ـ تقويم األسنان.4       العالج التحفظي لألسنان.    -3        االستعاضة السنية المثبتة.   -2          ـ االستعاضة الصناعية لطب األسنان.    1

 ـ طب أسنان األطفال والصحة العامة للفم واألسنان.7               ـ طب الفم وأمراض اللثة و التشخيص.   6                   ـ جراحة الفم و الوجه والفكين.   5

ـ أشعة الفم و الليزر.    9                                     ـ عالج الجذور.   8
ريةاألسررنان  مررررن إحرردى تليررات طرررر  األسررنان طرر  اصررال عررىل برررالوريوسأن يكررون ح يشرررط ررررررر   أن يكررون  ررد و  م  أو مررا يعادلهررا1972لسررنة 49الحكوميررة الخاضررعة لقررانون  بالجامعررات المرصر
ت  يرأمىل    اريررررخ نشري  30عىل اال يزيد سن المتقدم عن ) عرري ذات التخويشهي متولة  24 مدت ال  قي عن امعية أو التعليمية دري  بإحدى المستشفيات الجعرط

س
اإلعرالن ( ثالثون سنة ن

   .بالنسبة لوظيفة معيد
  مجرال التخوري ويفىلري مرن لدير  شرهادات خرري  لوظيفة مدرس مساعد  يشرط ر ررر 

س
   خوور  الحورول عرىل المايسرترل ن

س
ت ومهرارات محرددت ن س ( 35) عرىل اال يزيرد سرن المتقردم عرنت متمررل

   اريررررخ نشر اإلعالن
س
 .خمسة و ثالثون سنة ن

س  س  يفىلري الحاصرلصل   حالرة عردم ويرود متقردمصل
س
  مرادت التخوري ون

س
  البرالوريوس و قرديي ييرد ن

س
  البررالوريوس و قرديي  رر ويشرط  الحوول عي  قديي عام ييديدا ن

س
عرىل  قرديي عرام ييرد ن

  مادت التخوي . 
س
 ييد يدا ن

  الطب.ة ــــــكليثالثا :ـ 

 الروماتيزم والتأهيل. -2 الباطنة العامة ) أمراض الكلي (. -1

  :ر  
ط
س اآلت   المتقدمصل

س
 ررر يشرط  ن

 م . 1972لسنة 49الحكومية الخاضعة لقانون  بالجامعات المرصية وما بعدها  2009دععة  يكون حاصال عىل برالوريوس الط  والجياحة مررن إحدى تليات الطرر  ررر أن1
  مادت التخوي. 2

س
  البرالوريوس، و قديي ييد عىل األ ي ن

س
 ررر  أن يكون حاصال عىل  قديي  عام ييد عىل األ ي ن

ت طبي  مقيم  ير د أمىلأن يكون ررر  3   أسوان الجامع  لمدت ال  قي عن عرط
  وحدت الكىل بالنسبة للباطنة العامة ( 24بمستشفس

س
ت تاملة ن  . شهي متولة ) و كون الفرط

  بطا ة الي م القوم  محاعظة أسوان  بي  اريررررخ نشر اإلعالن .  المتقدممحي إ امة  رر أن يكون4 
س
 ن

  املستندات املطلوبة :ـ 
)بالنسالبة  نسالخة مالن رسالالة الماجسالتيرو  شالهادة تزييالة مالن المشالرى علالس الرسالالة –)بالنسالبة لوييفالة مالدر ( عدد ثالال  نسالم مالن اإلنتالاج العلمالي –أصل شهادة المؤهل -السيرة الذاتية     

موضالالحا بهالالا الالالدرجاا  شالالهادة تقالالديراا المالالواد والالالل سالالنواا الدراسالالة  - ةالشهالالـاداا العلميـالالـة الحاصالالل عليهالالا والشالالهاداا الدالالالة علالالس الخبالالرة والويالالا   السابقالالـ  –لوييفالالة مالالدر  مسالالاعد(

 .  شهــادة الميـــالد المميكنــة -صورة بطاقــة الرقــم القــومي –صـــور شخصيــة  4عدد -الموق  من التجنيـــد" للذيور "  -والتقديراا 

 الشروط العامة :ـ 
وعلالس السالادة العالاملين  بالنسالبة لوييفالة مالدر  مسالاعد يشالترط أن يكالون موضالو  رسالالة الماجسالتير لالي مجالال التخصالصيكــون المتقــدم لشغل الويا الـ  يشترط أن     

 ويشترط االلتزام المطلق من المتقدم لإلقامة بمحالظة أسوان . بالحكومة المتقدمين لإلعالن التقدم بطلباتهم مشفوعة بموالقة جهة عملهم
رية بمقرري  رئيس الجامعررة ررررررررح باسررم السرريد األسررتاذ الررد تور  0ع167عررىل اسررتمارت   قرررردم الطلبرراترررررر ر ر   بوررحار   اإلدارت العامررة للمرروارد الةشر

س
رر ن رر موعررد يايترر  خمسررة عشر  يومررا مررن  رراريررررخ النشر

 .  المستنداتتاعة ميعقا ب   

 edu.eguhttp://www.asw.ولمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة موقع جامعة أسوان علس شبكة االنترنت علس الموقع  

    ملحوظة .غري مستوفاةالأو  املواعيد قبل نشر اإلعالن أو بعدبالربيد أو ولن يلتفت للطلبات اليت ترد التقدم بأصل املستندات وباليد وشخصي :ـ                                                                       

  

http://www.aswu.edu.eg/
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 شروط أخرى

 انـب األسنـة طـلكلي 

 
ـ  شهادة من الدراسات العليا تفيد بداية التسجيل للمتقدم لشغل وظيفة معيد. 1

ـ  العملية.  ف تفيد بمناظرة الحاالت شهادة من رئيس القسم والمش  2

 

                                                                                                                  


