
 
 
 

 
 جــامعة ســوسة                          

 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
  2020أكتوبر  16سوسة يف 

 بــــالغ
يف إطار مشروع حبث  التكنولوجيا املتقدمة و األنظمة الذكية باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة يعتزم خمرب البحث

  PRFCOV19-D5P3: إياليف
« TIRAM : Téléassistance des personnes en Insuffisance Respiratoire par une ventilation 

Adaptée aux Mesures de bio-impédance tomographiques thoraciques» 
 

تقين  دكتوراه و مرحلة  طالب، (PostDoc) مرحلة ما بعد الدكتوراهأعوان مساندة ( قصد انتداب فتح باب الرتشح
 سامي بصفة متعاقد ( عقد إسداء خدمات البحث كامل الوقت) و ذلك للقيام باملهام التالية:

 

  PostDoc مرحلة ما بعد الدكتوراه خطة .1
  Etude des plateformes de télémédecine − المهام المطلوبة :

− Mise en place d’un environnement de développement de la 
plateforme digitale du projet TIRAM 

− Modélisation structurée de l’information relative à la 
description des  examens et au diagnostic préconisés 

 Docteur en informatique ou spécialité proche maîtrisant les outils de :المهارات المطلوبة
développement d’appliaction web, les bases de données et les systèmes 
d’information  

 الوثائق المطلوبة:
 

 مطلب بإسم السيدة رئيسة خمرب البحث التكنولوجيا املتقدمة واألنظمة الذكية -
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة -
 السرية الذاتية -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 ي نشاط مهين آخر مبقابلألتصريح على الشرف ينص على عدم تعاطي  -

مضمون من سجل السوابق العدلية مل ميض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة  -
 ).3(بطاقة عــدد 

 باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسةLATIS خمرب البحث عمل سيكون مكان ال :مكان العمل
)(ENISo 

  عام قابل للتجديد مدة التعاقد
  دينار1200 :األجر الشهري الخام



 
 
 

  دكتوراهمرحلة طالب خطة .2

 Etude et implémentation d’algorithmes de reconstruction − المهام المطلوبة :
des images issues des signaux recueillis à partir BIT 

− Développement d’outils de traitement, sécurisation et 
stockage des données issues des signaux recueillis à partir 
du BIT 

 Diplôme d’ingénieur/master en informatique, informatique industrielle :المهارات المطلوبة
ou spécialité proche 

 الوثائق المطلوبة:
 

 السيدة رئيسة خمرب البحث التكنولوجيا املتقدمة واألنظمة الذكية مطلب بإسم -
  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة -
 السرية الذاتية -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 ي نشاط مهين آخر مبقابلألتصريح على الشرف ينص على عدم تعاطي  -

   باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسةLATIS خمرب البحث عمل سيكون مكان ال :مكان العمل
 عام قابل للتجديد مدة التعاقد

  دينار1000 :األجر الشهري الخام
 

 :اختصاص اعالميةخطة تقني سامي  .3
  للمشروع .دعائيةالواد متابعة و حتيني موقع واب املشروع وتطوير امل - المهام المطلوبة :

 متابعة ملفات املشرتيات مع املصلحة املالية. -
 املشروع . إعداد و أرشفة تقارير -
 صيانة املعدات اإلعالمية التابعة للمشروع -

 الوثائق المطلوبة:
 

 التكنولوجيا املتقدمة و األنظمة الذكية مطلب باسم رئيسة خمرب البحث -
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة -
 السرية الذاتية -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 ي نشاط مهين آخر مبقابلألتصريح على الشرف ينص على عدم تعاطي  -
مضمون من سجل السوابق العدلية مل ميض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة  -

). 3(بطاقة عــدد 
  باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسةLATIS خمرب البحث عمل سيكون مكان ال :مكان العمل
 عام قابل للتجديد مدة التعاقد

  دينار600 :األجر الشهري الخام



 
 
 

 . بدخول الغاية2020 نوفمبر 16  ىل يوم إالبالغهذا حددت فرتة تقدمي الرتشحات من تاريخ صدور 
 

"مناظرة عون مساندة بصفة متعاقد تودع الوثائق املكونة مللف الرتشح يف ظرف خاص يكتب عليه مالحظة:
  و ترسل إىل العنوان التايل:مع ذكر الخطة "TIRAMإطار مشروع بحث إيالفي 

 المدرسة الوطنیّة للمھندسین بسوسة
   4023  الریاض سوسة264ص ب عدد    

 .أو توضع مباشرة يف مكتب ضبط املدرسة الوطنّية للمهندسني بسوسة

أو ال يتضمن  2020 نوفمبر  16يرفض كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات المحدد ليوم 
الوثائق المنصوص عليها. ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب ضبط المدرسة الوطنّية 

 للمهندسين بسوسة دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول.


