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  المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 
 

 تالغ حىل تقديى يطانة انترشح نهتسجيم تانسُح األونى 

2014- 2013نهسُح انجايعيح  (َظاو ايد )يٍ انشهادج انىطُيح نهدكتىراِ   

تؼهى إداسج انًؼٓذ انٕطًُ نهؼهٕو انفالزٍح تتَٕس اٌ تقذٌى يطانة انتششر نهتسدٍم تانسُح االٔنى يٍ انشٓادج انٕطٍُح 

 فً 2013 َٕفًثش 15 سثتًثش إنى 02 قذ زذد فً انفتشج انًًتذج يٍ 2014-2013نهسُح اندايؼٍح  (َظاو ايذ )نهذكتٕساِ 

زًاٌح  ػهٕو انصٍذ انثسشي،   انُٓذسح انشٌفٍح انًٍاِ ٔانغاتاخ،  ػهٕو اإلَتاج انُثاتً،  انؼهٕو انسٍٕاٍَح، :  (8)االختصاصاخ انتانٍح 

 .فالزح االساضً انقازهح ٔيقأيح انتصسش    انصُاػاخ انغزائٍح،    االقتصاد انشٌفً ٔانتًٍُح،  انُثاتاخ، 

 :ٌدة اٌ تتٕفش فً انًتششسٍٍ انششٔط انتانٍح:    شروط انًشاركح

 :تانُسثح إنى انطهثح انًحرزيٍ عهى شهادج يهُدس (1

 . ػهى األقم فً ايتساٌ انثاكانٕسٌا13/20أٌ ٌكٌٕ يتسصال ػهى يؼذل  - أ

 . ػهى األقم ٔ نى ٌسدم اي سسٕب طٍهح انًشزهح انُٓذسٍح 20 /12,50ٔ أٌ ٌكٌٕ يتسصال ػهى يؼذل انشٓادج   - ب

 :تانُسثح إنى انطهثح انًحرزيٍ عهى شهادج ياجستير تحث  َظاو أيد (2

 .  ػهى األقم فً ايتساٌ انثكانٕسٌا13/20أٌ ٌكٌٕ يتسصال ػهى يؼذل  - أ

 .  ػهى األقم ٔ نى ٌسدم اي سسٕب 13/20ٔ أٌ ٌكٌٕ يتسصال ػهى يؼذل انشٓادج   - ب

 :تانُسثح إنى انطهثح انًحرزيٍ عهى شهادج ياجستير تحث  َظاو قديى (3

 نى ٌسدم اي سسٕب طٍهح انًشزهح انثاٍَح 

 :تتكىٌ يهفاخ انًترشحيٍ يٍ جًهح انىثائق انتانيح

 سٍشج راتٍح -

 يطثٕػح تسسة يٍ إداسج انًؼٓذ -

 َسخح يٍ تطاقح انتؼشٌف انٕطٍُح -

 َسخح طثق االصم يٍ خًٍغ تطاقاخ األػذاد ٔشٓائذ انُداذ ٔشٓائذ انتخشج ٔ انثكانٕسٌا -

 أ يششٔع ختى انذساساخ  (قذٌى أٔ أيذ)َسخح يٍ يزكشج انًاخستٍش -

 َسخح يٍ انًقاالخ أٔ انًذاخالخ انؼهًٍح  -

 :  ٌضى  يهف األطروحح      كًا ٌتؼٍٍ ػهى كم يتششر زايم نشٓادج يُٓذس أٔ شٓادج ياخستٍش تسث َظاو قذٌى أٔ خذٌذ أٌ ٌقذو 

 تقذٌى يٕضٕع االطشٔزح -1

 انًُٓدٍح  -2

 (ٔسائم تًٌٕم االطشٔزح يشفٕقح تانًؤٌذاخ)انتًٌٕم  -3

 تشَايح انثسث -4

 

 . ٌٔكٌٕ  يزٌّال تانًٕافقح انًسثقح ألستار أ تازث  يؤْم نإلششاف ػهى أطشٔزاخ انذكتٕساِ فً انًادج انًؼٍُح

انًعهد انىطُي : ٌتى إٌذاع يهفاخ انتششر نهتسدٍم تانسُح األٔنى دكتٕساِ ػٍ طشٌق انثشٌذ انًضًٌٕ انٕصٕل ػهى انؼُٕاٌ انتانً

يٍ انساعح  يصهحح اندكتىراِ تانًعهدأٔ يثاششج إنى   تىَس1082 شارع شارل َيكىل حي انًهرجاٌ 43نهعهىو انفالحيح تتىَس 

  12.30 صثاحا إنى انساعح 8.30

  .ٌقٕو انًتششر تئخشاءاخ انتسدٍم تؼذ انقثٕل انُٓائً نًهفّ يٍ طشف ندُح االَتقاء انًؼٍُح:  يالحظـــح


