
 

 

 

 

 
 

 جــامعة ســوسة            

 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
 

  2020جوان  29 سوسة يف
 

 الغــــب
مشروع حبث يف إطار  باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسةالتكنولوجيا املتقدمة و األنظمة الذكية  خمرب البحثعتزم ي

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

Adaptée aux Mesures de bio-impédance tomographiques thoraciques » 

اختصاص تقين سامي و  هندسة كهربائيةاختصاص  مهندس)ساندة من اعو أ انتدابقصد  فتح باب الرتشح
 و ذلك للقيام باملهام التالية: بصفة متعاقد ) عقد إسداء خدمات البحث كامل الوقت(( اعالمية

 

 خطة مهندس .1
 تطوير الرسم البياين الشامل آللة تنفس صناعي - المهام المطلوبة :

 تعريف وأبعاد األدوات واملكونات -
 انشاء املخططات الكهربائية -
 تطوير خمططات الدوائر اهلوائية -
 املخططات النهائية لألجزاء املختلفة اللة التنفسإنشاء  -
 االختبارات األساسية على وحدات آلة التنفس الصناعي -
 تركيب املعدات الكهربائية واهلوائية -
 اختبارات التكامل -
 إعداد الوثائق الفنية آللة التنفس الصناعي -
 مراقبة اختبارات املوافقة -
 حتسني احللول التكنولوجية -
 املستخدم وإجراءات الصيانةتطوير دليل  -

 AUTOCADإتقان استخدام برنامج  - :المهارات المطلوبة

 MATLABإتقان استخدام برنامج  -



 

 

 

 

 LabVIEWبرجمة اجلرافيك مع  -
 Automate programmableالربجمة على  -
 (Cartes National Instruments, Arduino)الربجمة   -
 (microC)برجمة املتحكم الدقيق  -
 صيانة الوقائيةإعداد وختطيط ال -

 الوثائق المطلوبة:
 

 خمرب البحث التكنولوجيا املتقدمة واألنظمة الذكيةرئيسة السيدة سم إمطلب ب -

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة -

 السرية الذاتية -

 وطنيةالتعريف النسخة من بطاقة  -

 لاللكرتونيكة الوطنيباملدرسة  ESSE خمرب البحث عمل سيكون مكان ال - :مكان العمل

 ، صفاقس(ENETCOM) واالتصاالت بصفاقس 
 عام قابل للتجديد مدة التعاقد

 دينار 1200 :األجر الشهري الخام
  

 

 :اختصاص اعالميةخطة تقني سامي  .2
 .للمشروع  دعائيةالواد املشروع وتطوير امل متابعة و حتيني موقع واب - المهام المطلوبة :

 املشرتيات مع املصلحة املالية.متابعة ملفات  -
 .املشروع  إعداد وأرشفة تقارير -
 التابعة للمشروع عدات اعإعالميةاملصيانة  -

 الوثائق المطلوبة:
 

 خمرب البحث التكنولوجيا املتقدمة واألنظمة الذكيةرئيسة السيدة مطلب باسم  -

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة -

 السرية الذاتية -

 وطنيةالتعريف النسخة من بطاقة  -
ة للمهندسني باملدرسة الوطني  LATISخمرب البحثعمل سيكون مكان ال - :مكان العمل

 سوسة،  (ENISo) بسوسة
 عام قابل للتجديد مدة التعاقد

 دينار 600 :األجر الشهري الخام
 



 

 

 

 

 .بدخول الغاية 2020 جويلية 29 ىل يومإ البالغهذا حددت فرتة تقدمي الرتشحات من تاريخ صدور 

 

إطار ف الرتشح يف ظرف خاص يكتب عليه "مناظرة عون مساندة بصفة متعاقد لالوثائق املكونة مل دعتو  مالحظة:
 و ترسل إىل العنوان التايل:مع ذكر اخلطة " "TIRAMمشروع حبث إياليف"

 المدرسة الوطنيّة للمهندسين بسوسة

  4023الرياض سوسة 264ص ب عدد 

 .كتب ضبط املدرسة الوطنيةة للمهندسني بسوسةمبأو توضع مباشرة 

أو ال يتضمن  2020جويلية  29 ل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات المحدد ليومكيرفض  
الوثائق المنصوص عليها. ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب ضبط المدرسة الوطنّية 

 أو الوصول. اإلرسالدليال على معرفة تاريخ  للمهندسين بسوسة


