
 

 

 

 

 
  

 جــامعة ســوسة                 

                                                   املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة
 2020 أكتوير 26سوسة يف                                                         

                                           

 الغــــب
 (متديد آجال)

يف  بحثال يعتزم خمرب شخيص سرطان الثدي عن بعدلتة حول تطوير منظومة معلوماتي  يف إطار برانمج حبث 
  ""مربمج انتدابقصد  فتح ابب الرتشحالتكنولوجيا املتقدمة و األنظمة الذكية ابملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 

 و ذلك للقيام ابملهام التالية: أشهر 03ملدة ( لكامل الوقتبصفة متعاقد ) عقد إسداء خدمات البحث 
 تطوير و برجمة اخلوارزميات ذات العالقة ابملعاجلة الرقمية للصورة الطبية يف جمال سرطان الثدي -

 املؤهالت املطلوبة: 
   الصورة الطبيةدة أبساسيات املعاجلة الرقمية للصورة و خاصة معرفة جي 

   دة أبساسيات تقنيات الذكاء االصطناعيمعرفة جي 

 ( متك ن و خربة يف جمال الربجمة بلغةC/C++ ) 

 ( معرفة ابلن ظم املعلوماتية و املواصفات املستعملة يف جمال التصوير الطيب و خاصةDICOM( و )HL7) 

  اإلجازة يف اإلعالميةشهادة 

 
 املطلوبة:الواثئق 
  الوطنية.التعريف نسخة من بطاقة 

 .نسخة من السرية الذاتية 

  ي نشاط مهين آخر مبقابل ألتصريح على الشرف ينص على عدم تعاطي 
  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة أو الشهادات العـلمية املتحصل عليها، مع إرفاقها مبقرر معادلة ابلنسبة

 إىل الشهادات األجنبية ومقرر تنظري ابلنسبة إىل شهادات التكوين.

 (.3)بطاقة عــدد   ق العدلية مل ميض على اتريخ تسليمه أكثر من سنة:مضمون من سجل السواب 
  شهادة طبية تثيت توفر املؤهالت البدنية والذهنية ملمارسة املهام املوكولة للمتعاقد بكامل تراب اجلمهورية

 مل ميض على اتريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر.



 

 

 

 

 .بدخول الغاية 2020 نوفمرب 07 ىل يومإ بالغالهذا حددت فرتة تقدمي الرتشحات من اتريخ صدور 

بصفة متعاقد يف إطار  مربمجف الرتشح يف ظرف خاص يكتب عليه "مناظرة لالواثئق املكونة مل دعتو  مالحظة:
 العنوان التايل: وترسل إىل"  حول تطوير منظومة معلوماتي ة لتشخيص سرطان الثدي عن بعدبرامج حبث 

 للمهندسين بسوسةالمدرسة الوطنيّة 

  4023 الرياض سوسة 264ص ب عدد 

  .أو توضع مباشرة يف مكتب ضبط املدرسة الوطني ة للمهندسني بسوسة

ال يتضمن الواثئق  أو 2020نوفمرب  07 ليومل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الرتشحات احملدد كيرفض  
دليال  ضبط املدرسة الوطني ة للمهندسني بسوسة املنصوص عليها . ويكون ختم الربيد أو اتريخ التسجيل مبكتب

 أو الوصول. اإلرسالعلى معرفة اتريخ 


