
مركز تميز الذكاء االصطناعي   اعالن عن فتح باب التقدم لشغل وظائف في

 المنصورة بجامعة
 

  د  – ف يفة منسووا المركز ٢  د  –م ير المركز )تعلن جامعة المنصووة ع  ن ح ب باا ال م ل للووظا ف ا   

 أغسوواس 72الخميس المةاحا  حي مركز تميز الذكاء االصووانا ي بالمامعةو فكلا ا  را ا من اليةل (باحثين ٦
 .السا ة الثانية  هرا 7272سر مرر  5السرت ح ى يةل ف

يه ف المركز إلى خ مة مم مع المامعة فالراحثين فالصوووونا او الة نية حي مماذ الذكاء االصووووانا يو لسوووو  

فالمامعاو بم  ع مميزع  لى تسووووووخير الااكة الفألرية لافسووووووا  االكاديمية لل   ير  لى الفمةع بين الصوووووونا ة 

ر ـوووووووفخاة مصوو ٢٢٠٢ر ـوووووووالصوونا ة المصوورية ب ح ن تمنياو الذكاء االصووانا يو ل  ناسووة مع   ية مصوو

 .االس راتيمية للذكاء االصانا ي
 

 :المطلوب للتقدم
 engdean@mans.edu.eg :إللأل رفني لعمي  كلية الهن سة لى الرري  ا إ ساذ سيرع كاتية باللظة اإلنمليزية .1
 .كلا  ما يفي فاس اللأف إ ساذ السيرع الذاتية ف كيا لمأل ة  مي  كلية الهن سة  .٢
 . هراالسا ة الثانية  7272سر مرر  5أغساس فح ى يةل السرت  72ا  را ا من اليةل الخميس المةاحا  .٠

 

 :مسئوليات مدير المركز تتضمن التالي
  ًاإلشراف  لى سير العما بالمركز حنياً فمالياً فادا يا. 

 اك راح الملا يع فاألنلاة ال ي ي رناها المركز خالذ ح رع زمنية مح دع. 

 اك راح االس عانة بالعمالة المؤك ة فالخرراء الة نيين للعما بالمركز. 

  ال ي تم ل  ن نلا  المركزا  اد ال ما ير ال ف ية. 

 اك راح صرف المألاحآو فالحةاحز لمملس اإلدا ع فالعاملين بالمركز. 
  اإلشراف  لى ا  اد ملرفع المةازنة السنةية فالحساا الخ امي فالمركز المالي للمركز تمهي ا للعرض  لى

 .المهاو المخ صة

 م ابعة تنفيذ كرا او مملس اإلدا ع بما يحما كفاءع األداء. 
  اك راح تنظيم المؤتمراو العلمية ال فلية حي مماذ الذكاء االصانا ي بال عافن مع المامعاو فالمراكز ال فلية

 .الم خصصة
   اك راح االش راك حي المؤتمراو العلمية فف ش العما فال ف او فالن فاو أف أي نلا  آخر ي علا بمماذ نلا

 .المركز

 ذكاء االصانا ي ال ي يم مها المركزاك راح الررامج ال   يرية فالم علمة بال. 

  ًا  ماد مس ن او الصرف ادا يا. 

 ما يفةض حيه من اخ صاصاو أخرى من   يس مملس اإلدا ع. 
 

 :لوظيفة مدير المركزشروط التقدم 
  المنصة ع  لى أن يألةن ك  مر  ال ة أللية الحاسراو فالمعلةماو أف كلية الهن سة جامعة ب ضة هيئة ت  يس

 . تعيينه  لى د جة م  س منذسنةاو  لى األكا 

 له خررع  لمية الح ة حي النلر ال فلي فاألنلاة العلمية المخ لفة الم علمة بالذكاء االصانا ي. 

 له خررع حي ال عافن مع المممة او الرحثية ال فلية فتنظيم المؤتمراو فف ش العما ال فلية. 

  مع جامعاو إكليمية فدفليةأف اتفاكاو  لمية من له خررع سابمة حي  م  ملرف او مل ركة يفضا. 
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 :مسئوليات منسقي المركز تتضمن التالي
 إدا ع الملا يع الما ية بالمركز. 

 االشراف  لى حرق العما فا  اد ال ما ير األداء لألا منهم. 

 تح ي  أفلةياو تنفيذ الملا يع. 

  للملرف او الم ي ع فال نسيا حيما بينهماك راح حرق العما. 

 الملا كة حي تنظيم المؤتمراو العلمية فف ش العما ال ي يلا ك حيها المركز. 

 اك راح الم افذ الزمنية فخاط العما للررامج ال   يرية ال ي يمرها المركز. 
 

 :لوظيفة منسقي المركزشروط التقدم 
 ضة هيئة ت  يس بأللية الحاسراو فالمعلةماو أف كلية الهن سة جامعة المنصة ع  . 

 له خررع  لمية الح ة حي النلر ال فلي فاألنلاة العلمية المخ لفة الم علمة بالذكاء االصانا ي. 

 له خررع حي إدا ع حرق العما فتةزيع المهال. 

  كاحية باألحألا  الم ي ع الم علمة ب اريماو الذكاء يمي  ك ابة المم رحاو الرحثية للملرف او ف لى د اية

 .االصانا ي

 له خررع  ملية حي ال عافن المم مع الصنا ي فالمؤسساو المم معية. 

 يفضا من له خررع سابمة حي  م  ملرف او مل ركة أف اتفاكاو  لمية مع مم مع الصنا ة. 
 

 :مسئوليات الباحثين بالمركز تتضمن التالي
  الفني فاالس لا ي لملرف او للفرق الرحثية المخ لفة داخا المركز فخا جهتم يم ال  م. 
 م علمة ا أحألا هم اليتم يم المسا  ع الفنية المالةبة أل ضاء هيئة ال   يس فالراحثين من جامعة المنصة ع ل ار

 .ب بحان الذكاء االصانا ي

 ا إليهم من م ير المركزالمسا  ع حي تنفيذ الخاة السنةية للمركز  رما للمهال ال ي تةك. 

  لفرق الرحثية ا من كرا  مميع الرياناو فتحليلها ل سهيا الةصةذ اليهالال نسيا مع كلياو فمراكز المامعة المخ لفة

 .فالملرف او الرحثية المخ لفة

 الملا كة حي ت  ية  الا المامعة  لى المها او الفنية فتمنياو فتاريماو الذكاء االصانا ي حي المماالو 

 .المخ لفة

 الملا كة حي الن فاو فف ش العما األنلاة العلمية المخ لفة ال ي ينظمها المركز. 
 

 :باحثين المركزلوظيفة شروط التقدم 
  ضة هيئة معافنة أف  الة د اساو  ليا بمامعة المنصة ع من الم خصصين حي مماذ الذكاء االصانا ي أف 

 . اح ى تاريماته

  الررممية دحي تنفيذ الملرف او فك ابة األكةاله خررع حي المانة العملي فال اريمي. 

 له خررع حي تمميع فتحليا الرياناو لل اريماو المخ لفة. 

 ما فإنماز المهال المةكلة اليها يحر له الم  ع  لى العما حي . 

 يفضا من له نلر دفلي حي مماذ الذكاء االصانا ي فتاريماته. 

  الملا كة حي المؤتمراو ال فلية فف ش العمايفضا من له خررع سابمة. 
 


