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 جويلية 30 المؤرخ في 1990 لسنة 72وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  المائية والصيد البحري،إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفالحة والموارد   .الفالحي بمعاهد البحث العلمي  بحثعلق بإقرار مخابريت 2018 فيفري 13 مؤرخ في والموارد المائية والصيد البحري ووزير الفالحة قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي   
 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد   ،2016 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016لسنة  71جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى 1996جانفي  31 المؤرخ في 1996  لسنة6وعلى القانون التوجيهي عدد    المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي،1990
نصوص التي نقحته  المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع ال2008  جانفي 21 المؤرخ في 1991 لسنة 104وعلى األمر عدد   ،2017 ماي 2 المؤرخ في 2017 لسنة 38وخاصة القانون عدد 
ة البحث  بضبط التنظيم اإلداري والمالي لمؤسسالمتعلق 1991  ماي 12 المؤرخ في 2015 لسنة 151 عددالحكومي وخاصة األمر  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته والتعليم العالي الفالحي
 ماي 19 المؤرخ في 1997 لسنة 941وعلى األمر عدد   ،2015
 نوفمبر 30 المؤرخ في 1998 لسنة 2409وعلى األمر عدد   ،2005 أوت 15 المؤرخ في 2005لسنة  2311لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية 1997
 أوت 24 المؤرخ في 2000 لسنة 1903وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،1998
 أوت 24 المؤرخ في 2000 لسنة 1904وعلى األمر عدد   وضبط مهامه، المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 2000
 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 416وعلى األمر عدد   الريفية والمياه والغابات،تنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة  المتعلق ب2000
  للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي والعلمي 2008

 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 644وعلى األمر عدد 
 أوت 9ؤرخ في واألسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة تكنولوجيات االتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية الفالحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير ؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير ووزير الشوعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،25ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل  المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث 2009
  العلوم والتقنيات الزراعية  حماية النباتات  البستنة  الزراعات الكبرى  اإلنتاج الحيواني والعلفي  الوسط البحري  البحارالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا   ة األحياء المائيةتربي  علوم المصائد البحرية  اسم مخبر البحث  المعهد    :تها طبقا للجدول التالي االفالحي المعرفة بتسميالفصل األول ـ يتم إقرار مخابر البحث بمعاهد البحث العلمي   :قررا ما يلي   .وبعد سماع رؤساء مخابر البحث   أنشطة البحث العلمي،وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم  .بمعاهد البحث العلمي الفالحي بإحداث مخابر بحث المتعلق 2012 أكتوبر 24المؤرخ في وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفالحة   التابعة لكل جامعة، بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث المتعلق 2007

  بتونسالمعهد الوطني للبحوث الزراعية 
  المياه والغاباتالهندسة الريفية والمعهد الوطني للبحوث في   الوسط الطبيعي الغابي  تثمين المياه غير التقليدية  وتثمينهاالتصرف في الموارد الغابية   الميدان الزراعيالبيوتكنولوجيا التطبيقية في 

  الهندسة الريفية
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه            .2018 فيفري 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .2016 أكتوبر 25من  ـ يجري العمل بهذا القرار لمدة أربع سنوات بداية 2الفصل 

     سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية               سليم خلبوس     وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1970 لسنة 66نون عدد وعلى القا  بعد االطالع على الدستور،  المائية والصيد البحري،إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفالحة والموارد   .الفالحي بمؤسسات التعليم العالي والبحث  بحثعلق بإحداث مخابريت 2018 فيفري 13 مؤرخ في والموارد المائية والصيد البحري ووزير الفالحة حث العلميقرار من وزير التعليم العالي والب  
، وخاصة 1971 بضبط قانون المالية لتصرف سنة المتعلق 1970  جويلية 30 المؤرخ في 1990 لسنة 72وعلى القانون عدد    منه،38الفصل 
 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد   ،2016 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016لسنة  71جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى 1996جانفي  31مؤرخ في  ال1996 لسنة 6وعلى القانون التوجيهي عدد    المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي،1990
ي نقحته  المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص الت2008  جانفي 21 المؤرخ في 1991 لسنة 104وعلى األمر عدد   ،2017 ماي 2 المؤرخ في 2017 لسنة 38وخاصة القانون عدد 
ة البحث  بضبط التنظيم اإلداري والمالي لمؤسسالمتعلق 1991  ماي 12 المؤرخ في 2015ة  لسن151عدد الحكومي وخاصة األمر  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته والتعليم العالي الفالحي
2015،  

 ماي 19 المؤرخ في 1997 لسنة 941وعلى األمر عدد 
 نوفمبر 30في  المؤرخ 1998 لسنة 2409وعلى األمر عدد   ،2005 أوت 15 المؤرخ في 2005لسنة  2311لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية 1997
 ماي 30 المؤرخ في 2000 لسنة 1187وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،1998
 أوت 24 المؤرخ في 2000 لسنة 1903وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،2000
 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 416وعلى األمر عدد   وضبط مهامه،  المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس2000
 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716وعلى األمر عدد   للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي والعلمي 2008
 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 644وعلى األمر عدد   ،2011 جوان 9 المؤرخ في 2011لسنة  683لبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد وا المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 2008
 أوت 9واألسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة تصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية تكنولوجيات االالفالحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير ووزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107د وعلى األمر الرئاسي عد   منه،8 و6ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين  المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث 2009
عهد الوطني للبحوث الزراعية وبطلب من المديرين العامين للم  التابعة لكل جامعة، بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث المتعلق 2007   وبطلب من مدير المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس،  بتونس ومعهد الزيتونة،


