
 
 العلمية المؤھالت

       
 المؤھل اسم التخصص مجال الجامعة اسم اإلنتھاء ختاري التقدير

 الدكتوراة شھادة إلكترونيات/  فيزياء بالمنستير العلوم كلية 2017 جدا مشرف

 الماجستير شھادة الدقيقة وااللكترونيات االلكترونيات بالمنستير العلوم كلية 2010 الحسن من قريب

 األستاذية شھادة لكترونيكإ بالمنستير العلوم كلية 2010 الحسن من قريب
 )البكالوريوس(

 للعلوم العالي المعھد 2005 الحسن من قريب
 والتكنولوجيا التطبيقية

 بسوسة

سامي تقني شھادة إلكترونيك

 خلدون ابن الثانوي معھد 2002 متوسط
 بوزيد بسيدي

 البكالوريا شھادة رياضيات

       
  جامعية تخرج مشاريع

       

 الجامعية السنة موضوع

 2005-2004 متحكم أساس على اإللكترونية رقاقة االستخدام بطاقة طريق عن قفل أجھزة صناعة

 PIC. 2006-2007 متحكم أساس على اإللكتروني الممغنطة البطاقة االستخدام طريق عن قفل أجھزة صناعة

 2010-2009 .كسورية ھندسة باستخدام العين شبكية في الدموية األوعية شبكة نمذجة

 2017-2016 العين كيةشب في الدموية األوعية لشبكة األبعاد ثالثية اإلعمار إلعادة كسورية نموذج تطوير
 
 
 
 

 السيرة الذاتية
 
 

 الشخصية البيانات

 ھشام:  االسم

 قدري: اللقب

 تونس ، بوزيد سيدي ، 1982 أغسطس 15: الميالد ومكان تاريخ

  تونسي: الجنسية

 اعزب: االجتماعية الحالة

 باحث و مساعد أستاذ: الوظيفة

 ب فئة مساعد أستاذ: العلمية الدرجة

 ، 5000 ، البيئة شارع ، حليمة بن صالح محمد نىمب 9 رقم شقة: الشخصي العنوان
 .المنستير

 0021697456167: ھاتف

 Hichem.Guedri @ fsm.rnu.tn / himougu @ yahoo.fr: اإللكتروني البريد

 .المنستير ، 5000 ، بالمنستير العلوم كلية ، الفيزياء قسم:  العمل عنوان



 العملية الخبرة
 

 المؤسسة

 

  الوظيفي المسمى التدريس مواد  اإلنجازات المستوى
 السنة
 الجامعية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
ي الفيزياء (األجھزة ف

 )والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 2011-2010 مساعد متعاقد أوتوماتيك

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 
 )والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 وصالت و نواقل
 اآللي الـحاِسب

 2011-2010 مساعد متعاقد

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات

 أشغال تطبيقية

 

VHDL وبرمجة 
 المتكاملة الدوائر

 2012-2011 مساعد متعاقد

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 
 )والقياسات الفيزيائية

 ةأشغال تطبيقي

 

 2012-2011 مساعد متعاقد أوتوماتيك

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير بحث 
: فيزياء (مايكرو ونانو 

 )إلكترونيك

 أشغال تطبيقية

 

Font-end 

 

 2012-2011 مساعد متعاقد

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 

 )زيائيةوالقياسات الفي

 دروس مسيرة 

 

 2012-2011 مساعد متعاقد الدقيقة المعالجات

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة ثالثة اإلجازة األساسية 
 دروس مسيرة  في الفيزياء

 

 2012-2011 مساعد متعاقد أوتوماتيك

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات
 

 غال تطبيقيةأش

 
 

VHDL وبرمجة 
 المتكاملة الدوائر

 2013-2012 مساعد متعاقد

 
 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات

 أشغال تطبيقية

 

 2013-2012 مساعد متعاقد درس مشروع

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
فيزياء (األجھزة في ال

 )والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 2013-2012 مساعد متعاقد أوتوماتيك

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 
الھندسة الكھربائية 

 واألتوماتيكية

 أشغال تطبيقية

 

 2013-2012 مساعد متعاقد أوتوماتيك

 

كلية العلوم 
 ستيربالمن

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 
 (والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 وصالت و نواقل
 اآللي الـحاِسب

 2013-2012 مساعد متعاقد

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات

 أشغال تطبيقية
 
 

VHDL وبرمجة 
 المتكاملة دوائرال

 2014-2013 مساعد متعاقد
 
 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات

 أشغال تطبيقية

 

 2014-2013 مساعد متعاقد درس مشروع

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 

 أشغال تطبيقية

 

 أوتوماتيك
 مساعد متعاقد

2013-2014 

 



 (فيزيائيةوالقياسات ال

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

 أشغال تطبيقية

 

 2014-2013 مساعد متعاقد أوتوماتيك

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

طبيقية السنة الثانية إجازة الت
في الفيزياء (األجھزة 
 (والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 وصالت و نواقل
 اآللي الـحاِسب

 2014-2013 مساعد متعاقد

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات
 

 أشغال تطبيقية
 
 

VHDL وبرمجة 
 2015-2014 دمساعد متعاق المتكاملة الدوائر

 
 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى ماجستير 
المھني: األجھزة المتقدمة 

 والتطبيقات

 أشغال تطبيقية

 

 2015-2014 مساعد متعاقد درس مشروع

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 
 (والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 2015-2014 مساعد متعاقد توماتيكأو

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

 أشغال تطبيقية

 

 2015-2014 مساعد متعاقد أوتوماتيك

 

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
 في الفيزياء (األجھزة
 )والقياسات الفيزيائية

 أشغال تطبيقية

 

 وصالت و نواقل
 اآللي الـحاِسب

 2015-2014 مساعد متعاقد

 
 العالي المعھد
 التطبيقية للعلوم

 والتكنولوجيا
 بسوسة

السنة الثانية من شعبة تكوين 
 المھندسين

 الدقيقة المعالجات أشغال تطبيقية
STM32 

 2017-2016 مؤقت مدرس

المدرسة الدولية 
لمتعددة ا

االختصاصات 
 بسوسة

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 
 (والقياسات الفيزيائية

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

 و الدقيق المعالج
 الدوائر برمجة

 2018-2017 متعاقد أستاذ مساعد

المدرسة الدولية 
المتعددة 

االختصاصات 
 بسوسة

ة تكوين السنة الثانية من شعب
 المھندسين

 اإللكترونيات أشغال تطبيقية
 2018-2017 متعاقد أستاذ مساعد التناظرية

المدرسة الدولية 
المتعددة 

االختصاصات 
 بسوسة

 مرحلة الثانية السنة
 التحضيرية

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

 الدقيقة المعالجات
 التجميع لغة والبرمجة

 2018-2017 متعاقد أستاذ مساعد

المدرسة الدولية 
المتعددة 

االختصاصات 
 بسوسة

من شعبة تكوين  السنة الثانية
 المھندسين

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

 في التواصل تقنية
 اآللي الـحاِسب

 2017-2018 متعاقد أستاذ مساعد

المدرسة العليا 
الخاصة المتعددة 
 التقنيات بالمنستير

وين السنة الثانية من شعبة تك
 المھندسين

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

 الدقيقة المعالجات
 الدقيقة والمتحكمات

 2019-2018 متعاقد أستاذ مساعد

المدرسة العليا 
الخاصة المتعددة 
 التقنيات بالمنستير

السنة الثانية من شعبة تكوين 
 المھندسين

 2019-2018 متعاقد أستاذ مساعد درس مشروع أشغال تطبيقية



كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة األولى من شعبة 
 تكوين المھندسين

 2020-2019 متعاقد أستاذ مساعد درس مشروع أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

 2020-2019 متعاقد دأستاذ مساع اإلشارات معالجة أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثالثة اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

 2020-2019 متعاقد أستاذ مساعد رقمي التحكم ھندسة أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
في الفيزياء (األجھزة 
 (والقياسات الفيزيائية

 2020-2019 متعاقد أستاذ مساعد االستشعار أجھزة أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثالثة اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

 وتكنولوجيا األتمتة
 الصناعية المعلومات

 2020-2019 متعاقد أستاذ مساعد

المدرسة العليا 
الخاصة المتعددة 
 التقنيات بالمنستير

السنة الثالثة من شعبة تكوين 
 المھندسين

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

VHDL 2020-2019 متعاقد أستاذ مساعد 

المدرسة العليا 
الخاصة المتعددة 
  التقنيات بالمنستير

عبة تكوين السنة الثانية من ش
  المھندسين

دروس /درس نظري
  أشغال تطبيقية/مسيرة 

 الدقيقة المعالجات
 2020-2019 متعاقد أستاذ مساعد الدقيقة والمتحكمات

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

 2021-2020 اذ مساعد متعاقدأست اإلشارات معالجة أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثالثة اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

 2021-2020 أستاذ مساعد متعاقد رقمي التحكم ھندسة أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثانية إجازة التطبيقية 
ألجھزة في الفيزياء (ا

 (والقياسات الفيزيائية

 2021-2020 أستاذ مساعد متعاقد الرقمية االلكترونيات أشغال تطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

السنة الثالثة اإلجازة 
األساسية: االلكترونيات، 

الھندسة الكھربائية 
 واألتوماتيكية

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

 وتكنولوجيا األتمتة
 الصناعية المعلومات

 2021-2020 أستاذ مساعد متعاقد

المدرسة العليا 
الخاصة المتعددة 
 التقنيات بالمنستير

السنة الثالثة من شعبة تكوين 
 المھندسين

دروس /درس نظري
 أشغال تطبيقية/مسيرة 

VHDL 2021-2020 أستاذ مساعد متعاقد 

المدرسة العليا 
الخاصة المتعددة 
  التقنيات بالمنستير

السنة الثانية من شعبة تكوين 
  المھندسين

دروس /درس نظري
  أشغال تطبيقية/مسيرة 

 الدقيقة المعالجات
 2021-2020 أستاذ مساعد متعاقد الدقيقة والمتحكمات

 

 
 

 التخرج مشاريع تأطير
  

 الجامعية السنة  التخصص مجال موضوع المؤسسة المستوى



 السنة الثالثة اإلجازة
 التطبيقية

ية العلوم كل
 بالمنستير

إلكترونيك للحراسة اليقظة نظام انجاز 2010-2011 

 السنة الثالثة اإلجازة
 التطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

 تعتمد رقمية توقيت ساعة وإنشاء الحقن حقيبة صيانة
 دقيق متحكم على

إلكترونيك 2011-2012 

 السنة الثالثة اإلجازة
 التطبيقية

كلية العلوم 
 يربالمنست

إلكترونيك BTS      لكابل الالسلكي األمن نظام 2012-2013 

 السنة الثالثة اإلجازة
 التطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

 إلكترونية بطاقة بواسطة الشد نظام في التحكم تغيير
 16F877 PIC دقيق متحكم على تعتمد

إلكترونيك 2012-2013 

 السنة الثالثة اإلجازة
 التطبيقية

وم كلية العل
 بالمنستير

 إلى استناًدا LEM ميكروفون تشغيل من التحقق
 .متحكم

إلكترونيك 2012-2013 

 السنة الثالثة اإلجازة
 التطبيقية

كلية العلوم 
 بالمنستير

إلكترونيك الذكية البطاقة في التحكم نظام 2012-2013 

السنة الثانية من شعبة 
 تكوين المھندسين

المدرسة العليا 
 الخاصة المتعددة

التقنيات 
 بالمنستير

 المباشربواسطة التيار بمحرك متحكم وإنتاج تصميم
 .اردوينو

إلكترونيك 2018-2019 

 

 

 

 االلكترونية المھارات
   

Proteus (ISIS, ARES), Modelsim, ISE de Xilinx, labview, PSPICE,
Workbench. 
 

 : الكھربائية للدوائر الرقمية المحاكاة أدوات

MPLAB, Matlab, assembleur (8086), assembler (8051), assembleur 
PIC, MikroC, Picbasic, VHDL, language C, CooCox CoIDE, Arduino 
C, Turbo C. 

 ولغة الكھربائية الدوائر تصميم أدوات
 : البرمجة

   
 :تطبيقية األشغال كتيبات إعداد

 
 المؤسسة  المستوى  العنوان

Front-End 
  

  كلية العلوم بالمنستير  )نيكولى ماجستير بحث : فيزياء (مايكرو ونانو إلكتروالسنة األ

 بائيةلكھرالھندسة االسنة الثانية اإلجازة األساسية: االلكترونيات،  االتوماتيك
 واألتوماتيك

  

  كلية العلوم بالمنستير

ت قياسا(األجھزة والالسنة الثانية إجازة التطبيقية في الفيزياء  اآللي الـحاِسب وصالت نواقل و
 )الفيزيائية

  

  كلية العلوم بالمنستير

المعالجات الدقيقة والمتحكمات 
 الدقيقة

  

المدرسة العليا الخاصة المتعددة   السنة الثانية من شعبة تكوين المھندسين
  التقنيات بالمنستير

VHDL  المدرسة العليا الخاصة المتعددة   السنة الثالثة من شعبة تكوين المھندسين
  التقنيات بالمنستير

 

  
  

  :علمية منشورات
  

 عالميةفي مجالت  علمية مقاالت
       



 السنة للمجلة الكاملة المراجع/  العنوان
  

Hichem Guedri, Abdullah Bajahzar, Hafedh Belmabrouk, “ECG compression 
with Douglas-Peucker algorithm and fractal interpolation”, Mathematical 
Biosciences and Engineering, Vol. 18, N°. 4, pp. 3502-3520, 2021. doi: 
10.3934/mbe.2021176 

2021 

Hichem Guedri, Abdullah Bajahzar and Hafedh Belmabrouk, “Three-
Dimensional Modeling of the Retinal Vascular Tree via Fractal Interpolation”, 
CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 127, N°. 1, pp. 59–
77, 30 March 2021. doi:10.32604/cmes.2021.013632 

2021 

Abdullah Bajahzar and Hichem Guedri, “Reconstruction of Fingerprint Shape 
using Fractal Interpolation”, International Journal of Advanced Computer Science 
and Applications (IJACSA),  Vol. 10, N°. 5, pp. 103-114, 2019. 

2019 

Hichem Guedri , Mariem Ben Abdallah, Fraj Echouchene and Hafedh 
Belmabrouk, “Novel computerized method for measurement of retinal vessel 
diameters”, Biomedicines, Vol.5, N°.2,pp 1-17, 27 March 2017. 

2017 

Mariem Ben Abdallah,  Ahmad Taher Azar, Hichem Guedri, Jihene Malek and  
Hafedh Belmabrouk, “ Noise-estimation-based anisotropic diffusion approach for 
retinal blood vessel segmentation”, Neural Comput & Applic.,  pp 1–22, 11 
February 2017, DOI: 10.1007/s00521-016-2811-9. 

2017 

Hichem Guedri, Jihen Malek and Hafedh Belmabrouk, “Modelling the outline of 
the human retina by fractal interpolation”. International Journal of Imaging & 
Robotics, Vol. 16, Issue Number 3, July 2016. 

2016 

H. GUEDRI, J. MALEK and H. BELMABROUK, “RECONSTRUCTION OF 
THE HUMAN RETINAL BLOOD VESSELS BY FRACTAL INTERPOLATION”, 
Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT), Vol.83. 
N°.2, pp. 227-233, 20t January 2016. 
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