................. :العوينة في

الجمهورية التونسية
وزارة الدفاع الوطني
المركز الوطني لرسم الخرائط واﻹستشعار عن بعد

إعﻼن فتح باب الترشح ﻹبرام "عقد بحث " لمدّة سنة
عن بعد.إ.خ.ر.و.م/2022/03عدد
 حول إبرام عقود2020  ديسمبر01  المؤرخ في42 تطبيقا لمنشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد
 يعتزم المركز،بحث لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار هياكل ومشاريع وبرامج البحث العلمي
( واحدة مع01) الوطني لرسم الخرائط واﻹستشعار عن بعد فتح باب الترشح ﻹبرام " عقد بحث" لمدّة سنة
الحاصلين على شهادة الدكتوراه لفائدة مشروع تخريط الموارد المعدنية وتثمينها باستعمال تقنيات اﻻستشعار
: وذلك عن طريق مناظرة بالملفات للقيام باﻷعمال التالية،عن بعد
DESCRIPTION DES ACTIVITES A REALISER
Les activités qui seront réalisées par le recruté dans le cadre de ce projet, sont comme suit :
N°
Activité

Intitulé de l’activité

Livrable

1

Réaliser une synthèse bibliographique sur les Rapport de synthèse
techniques de la Télédétection pour la cartographie bibliographique
géologique et minéralogique.

2











Description de la zone d’étude
Acquisition des images satellitales
Collecte des données et leur mise en cohérence
Prétraitement des images satellitales
Traitement des images satellitales
Analyse, interprétation et évaluation des résultats
Choix des méthodes
Validation des résultats
Elaboration de l’approche méthodologique de la
cartographie géologique et minéralogique

 Rapport technique
 Les résultats des
traitements




Etude des minéraux par spectroscopie
Préparation d’un manuel opératoire de mesures
spectro-radiométriques
Réalisation d’une mission de terrain

 Un manuel opératoire
 Les
données
de
terrains
 Rapport technique

Rédaction d’un article scientifique pour
publication dans une revue.

Un article scientifique

3

4
5


6



1

 Rapport technique
 Les résultats des
traitements
Rapport sur l’approche
méthodologique

وذلك لمدّة سنة ) (01واحدة بداية من غرة ماي  ،2022ويشترط للترشح الحصول على شهادة الدكتوراه في
إحدى إختصاصات علوم اﻷرض والشروط المبينة كاﻵتي:

PROFIL DU CANDIDAT

1- Le(a) candidat(e) doit avoir un diplôme de doctorat dans l’une des spécialités des sciences de la terre.
2- Il/elle doit disposer des bases solides en matière de traitement d’images satellitales
3- Doit disposer des connaissances dans le domaine des systèmes d’informations géographiques.
ELEMENTS DU PROFIL ATTENDU
Le candidat devra avoir des connaissances dans les domaines suivants :
; Géologie
; Télédétection et traitement d’images satellitales
; Systèmes d’information géographique
Cartographie numérique
pratique des logiciels de géomatique et de traitement d’images (Arcgis/Qgis, Envi/Erdas).

-

يجب أن يحتوي ملف الترشح على:
 مطلب ترشح باسم السيد مدير عام المركز الوطني لرسم الخرائط واﻹستشعار عن بعد مع ذكر
اﻹسم واللقب والعنوان الشخصي للمترشح.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
بمقرر معادلة بالنسبة
 نسخة مطابقة لﻸصل من الشهادة أو الشهادات العلمية للمترشح مع إرفاقها
ّ
للشهادات اﻷجنبية.
 نسخة من الوثائق المثبتة للخبرة والمؤهﻼت الخصوصية المطلوبة.
التفرغ للعمل كامل الوقت بهيكل البحث أو في إطار مشروع أو برنامج البحث
 إلتزام ينص على
ّ
يتض ّمن وجوبا إمضاء معرفا به.
 مضمون من سجل السوابق العدلية )بطاقة عدد  (3لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من  3أشهر.
 شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من  3أشهر تثبت توفّر المؤهﻼت البدنية والذهنية
لممارسة الوظيفة بكامل تراب الجمهورية.
 إلتزام )حسب اﻷنموذج المصاحب للبﻼغ(.
ترسل ملفات الترشح وجوبا بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي:
المركز الوطني لرسم الخرائط واﻹستشعار عن بعد
طريق المرسى كلم  2045 – 8حي الطيب المهيري العوينة ص.ب  60تونس
وذلك في أجل أقصاه  20مارس  2022ويحمل عبارة " ﻻ يفتح إعﻼن فتح باب الترشح ﻹبرام "عقد بحث "
عدد /2022/03م.و.ر.خ.إ.عن بعد.
" ويعتمد في ذلك ختم طابع البريد لتحديد تاريخ إرسال ملف الترشح.
2

إلتزام خاص بالحاصلين على شهادة الدكتوراه
في إطار إبرام عقود بحث

إني الممضي )ة( أسفل هذا...................................................................................... :
المولود)ة( في................................................................................................... :
صاحب)ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم........................................................................ :
الصادرة بـ.................................... :في............................................................... :
العنوان الشخصي................................................................................................ :
الهاتف....................................................................................................... :
أتفرغ للعمل كامل الوقت بهيكل البحث :المركز
ألتزم بأن ﻻ أتعاطى أي نشاط مهني بمقابل وأن ّ
الوطني لرسم الخرائط واﻹستشعار عن بعد ﻹنجاز مشروع تخريط الموارد المعدنية وتثمينها بإستعمال تقنيات
اﻹستشعار عن بعد.
كما ألتزم بإعﻼم رئيس هيكل البحث الذي أنتمي إليه المسؤول عن المشروع أو البرنامج كتابيا بأي
بأي تغيير يطرأ على وضعيتي الحالية خﻼل مدّة التعاقد وإﻻّ كنت عرضة للتبعات القانونية المستوجبة.
حرر في........... :بتاريخ ........./........./........
اﻹمضاء
معرف به(
)اﻹمضاء ّ
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