الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال والتحول الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

تونس في  06أوت 2020

بـ ـالغ إنتداب ع ـون متعاقد
تعتزم املدرسة العليا للواصالت بتونس ،في إطار مشروع بحث  ،PHC-Utique 41749PJفتح باب الترشـح إلبرام
عقد إسداء خدمات بحث لكامل الوقت من خالل انتداب عدد ( )01حامل شهادة دكتورا في العلوم الفالحية
) (Agronomieأو علوم البيئة أو في تكنولوجيات املعلومات واإلتصال على أن يكون موضوع أطروحة الدكتوراه
له عالقة بتطبيقات في املجال الفالحي أو البيئي ،للعمل بداية من غرة نوفمبر  ،2020في إطار مشروع البحث
املذكور أعاله ملدة  06أشهر مع إمكانية التمديد في املدة ألربعة أشهر إضافية.
شروط الترشح:
• متحصل على شهادة دكتورا في العلوم الفالحية ) (Agronomieأو علوم البيئة أو في تكنولوجيات
املعلومات واإلتصال على أن يكون موضوع أطروحة الدكتوراه له عالقة بتطبيقات في املجال الفالحي أو
البيئي.
• متمكن من املهارات التالية :
- les techniques de traitement des données de télédétection active, notamment
le radar à ouverture synthétique.
- Utilisation des logiciels de traitement des données de télédétection (snap,
)…nest,
- Il a publié, au moins, une fois un article dans un journal spécialisé en
télédétection appliquée.

• إتقان اللغة اإلنقليزية .

فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط املذكورة أعاله إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد اإللكتروني
: مضمنة وجوبا بالوثائق التالية2020  سبتمبر07  في أجل أقصاه يومcontact@supcom.tn
،• مطلب كتابي باسم السيد مدير املدرسة العليا للمواصالت بتونس
،• سيرة ذاتية مفصلة ومدعمة بمستندات اإلثبات
،• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
،• الشهادات العلمية إنطالقا من الباكلوريا
.• بطاقات األعداد النهائية للسنوات املتحصل فيها على الشهائد
،• شهادات التكوين والخبرة إن وجدت
.• يمكن إضافة أي وثيقة بإمكانها تدعيم ملف املترشح
. د1500 علما وأن األجر الشهري الخام للمتعاقد سيكون في حدود

:املهام املزمع إسنادها للمترشح املقبول
1. Déplacement sur les terrains dans les régions d’études à Merguelil et à Lebna
(Cap-bon) toutes les 2 semaines tout au long du contrat pour la mesure des
paramètres liées au sol et aux plantes (humidité de sol, hauteur de plante, LAI,
…)
2. Extraction d’une série de données de 60 images Sentinel-1 sur les régions
d’études à Merguelil et à Lebna (Cap-bon) à partir du site copernicus. Ces images
concernent l’année 2019 et 2020.
3. Génération des images d’interférogrammes et des images de cohérence
interférométriques à partir des combinaisons possibles des couples constitués à
partir des 60 images. Une baseline d’au plus de 250 mètre doit être vérifier pour
chaque couple. Une maitrise des logiciels SNAP et DORIS.
4. Elaborer une analyse de corrélation sur les résultats de la cohérence
interférométriques et les mesures des paramètres réalisées.
5. Rédaction et soumission d’un article d’au moins 6 pages à une conférence
classée en classe B au moins.

 .6مقاييس اإلختيار:
✓ يتم تقييم ملفات الترشح عن طريق لجنة خاصة.
✓ يتم دعوة املترشحين الذين تم قبول ملفاتهم في مرحلة اإلختيار األولي إلى إجراء محادثة مع أعضاء اللجنة.
✓ سيتم إعتماد املقاييس التالية في اإلختيار:
 مطابقة مؤهالت املترشح مع املهام املطلوب إنجازها. التفوق في املسار الدراس ي. عدد املنشورات العلمية باملجالت املحكمة ذات صلة بموضوع املهمة.مالحظة:
✓ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات أو ل يحتوي على كافة الوثائق
املطلوبة للترشح.

