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 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

  المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 
 

من الشهادة الوطنية للدكتوراهالترشح للتسجيل بالسنة األولى  بالغ حول  

للتسجيل بالسنة االولى من الشهادة الوطنية  تعلم إدارة المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس ان تقديم مطالب الترشح
في االختصاصات  9102جانفي15 إلى  2018سبتمبر 03 من قد حدد في الفترة الممتدة 2019-2018لسنة الجامعية لللدكتوراه 

   ،حماية النباتات  ،بحريالصيد علوم ال  ،غاباتالمياه والريفية الهندسة ال   ،العلوم الحيوانية  ،علوم اإلنتاج النباتي:  التالية
 .فالحة االراضي القاحلة ومقاومة التصحر     ،الصناعات الغذائية   ،الريفي والتنمية االقتصاد

 
 :الشروط التاليةه تتوفر فيو  طيلة المرحلة الثانيةرسوب  أي سجل على المترشح  أن  لم ي يجب    :شروط المشاركة

 
 :أو بيطري مهندسبالنسبة إلى الطلبة المحرزين على شهادة  (1

و أن يكون متحصال على معدل الشهادة  على األقل في امتحان الباكالوريا 11/02ن يكون متحصال على معدل أ - أ

 (التربصاتو ختم الدروس عمشروبدون احتساب  موادال واربض عوجمم /السنوات الثالث  مواد عوجمم معدل)
 .على األقل 02/ 12,50

 .األول في الدفعةو أ - ب
   2  ≥  13,5/(Bac + Moy Diplôme) على معدل أو أن يكون متحصل -ج      

 
 :(نظام أمد) بحث أو بيطري وماجستير بحث وماجستير المحرزين على شهادة مهندس بالنسبة إلى الطلبة (0

شهادة و أن يكون متحصال على معدل  على األقل في امتحان الباكالوريا 10/02أن يكون متحصال على معدل  - أ

 12 /02( M2)ماجستيرالكتابية لل  الدورةأن يكون متحصال على معدل  و على األقل 02/ 12 (بيطريأو )مهندس

 .(دون احتساب الرسالة) على األقل
 . .(M2)الدورة  الكتابية للماجستير األول في دفعةو أ - ب

   3  ≥  12,5/(Bac + Moy Diplôme+Moy M2) على معدل أو أن يكون متحصال-ج     

 
  :(نظام أمد)  بحثماجستير و اجازة شهادةالمحرزين على  إلى الطلبةبالنسبة  (1

  3  ≥  13,5/(Bac + Moy Licence+Moy Master) على معدل أن يكون متحصال. 

 
 نظام قديم بالنسبة إلى الطلبة المحرزين على شهادة ماجستير بحث  (4

 بدون شروط-

 
 :جملة الوثائق التالية ة االولى دكتورانللستتكون ملفات المترشحين 

 سيرة ذاتية -

 ).www.ucar.rnu.tn + .agrinet.tn/iresawww(أو على موقع الواب  تسحب من إدارة المعهدعة مطبو -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 و البكالوريا نسخة طبق االصل من جميع بطاقات األعداد وشهائد النجاح وشهائد التخرج -
 او مشروع ختم الدراسات ( قديم أو أمد)نسخة من مذكرة الماجستير -
 نسخة من المقاالت أو المداخالت العلمية  -
  :يضم   طروحةألل الفمكما يتعين على كل مترشح أن يقدم       

 برنامج البحثو   (وسائل تمويل االطروحة مرفوقة بالمؤيداتمطبوعة )التمويل   ،المنهجية  ، تقديم موضوع االطروحة     
 .مؤهل لإلشراف على أطروحات الدكتوراه في المادة المعنية ألستاذ او باحث بالموافقة المسبقة  يّالمذ  ويكون 
 

المعهد الوطني : يتم إيداع ملفات الترشح للتسجيل بالسنة األولى دكتوراه عن طريق البريد المضمون الوصول على العنوان التالي

إلى صباحا  0312من الساعة  بالمعهدأو مباشرة  تونس 1200شارع شارل نيكول حي المهرجان  41للعلوم الفالحية بتونس 

  10312الساعة 

 
  .التسجيل بعد القبول النهائي لملفه من طرف لجنة االنتقاء المعنية بإجراءاتيقوم المترشح   :مالحظـــة

   2018-2019 


