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 -Iمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
العنوان ،03 :نهج آالن سافاري -2331-الجمهورية التونسية
الهات ف(+216) 71 791.670 :
الفاكس(+216) 71 791.056 :
موقع الوابwww.iresa.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيbo.iresa@iresa.agrinet.tn :
الرئيس :محمود إلياس حمزة
المدير العام :هشام بن سالم
الكاتب العام :مبروك الهاللي

 -IIمؤسسات التعليم العالي الفالحي
جامعـــــة قرطــــاج
المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
العنوان ،30 :نهج شارنيكول  – 2301تونس المهرجان  -الجمهورية التونسية
الهات ف104.302 12 )122+( :
الفاكس144.042 12 )122+( :
العنوان اإللكترونيinat@iresa.agrinet.tn :
المدير:
الكاتب العام :وسيلة معط هللا اليعقوبي

المدرسة العليا للفالحة بمقرن
العنوان  :المدرسة العليا للفالحة بمقرن  2212مقرن -زغوان -الجمهورية التونسية
الهاتف 223.100 11 )122+(/ )122+( 11.223.330 :
الفاكس)122+( 223.020 11 :
العنوان اإللكترونيesamog@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.esamograne.agrinet.tn :
المدير :عبد هللا بنعليّة
الكاتب العام :سالم بن حسن

المدرسة العليا للفالحة بماطر
العنوان  :طريق طبرقة  0707ماطر -الجمهورية التونسية
الهاتف )+710(07 474.004 / )+710(07 470.704 :
الفاكس474.777 07 )710+( :
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العنوان اإللكترونيesamat@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.esamateur.agrinet.tn :
المدير :بولبابة الرقيق
الكاتب العام  :قـــاسم النين

المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
العنوان  ،47:نهج آالن سافاري تونس الخضراء  - 1770الجمهورية التونسية
الهاتف(: 007.077 01 )710+( 007.747 01 )710+
الفاكس112.241 12 )122+( :
العنوان اإللكترونيesiat@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.esiat.agrinet.tn :
المدير :حسونة منصر
الكاتب العام  :محمد بن عبدهللا

المعهد العالي للصيد البحري وتربية األحياء المائية ببنزرت
العنوان  :الرمال -ص.ب  - 14منزل جميل -بنزرت  -0777الجمهورية التونسية
الهاتف 477.007 07 )710+( /447.707 07 )710+( :
الفاكس477.071 07 )710+( :
العنوان اإللكترونيispabizerte@iresa.agrinet.tn :
المدير :جمال الكسوري
الكاتب العام  :عبد الرزاق الجملي

المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
العنوان  ،47 :شارع  10أوت شطرانة  IIسكرة  -7700الجمهورية التونسية
الهاتف(: 770.004 01 )710+
الفاكس)+710( 744.747 07 :
العنوان اإللكترونيisepbg.soukra@iresa.agrinet.tn :
موقع الوابwww.isepbgsoukra.agrinet.tn :
المدير :عبد العزيز السلمي
الكاتب العام :زهرة الشرشاري
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جامعـــــة منوبــــة
المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
العنوان  :سيدي ثابت  7717والية أريانة -الجمهورية التونسية
الهاتف 447.777 01 )710+( :
الفاكس001.332 12 )122+( :
العنوان اإللكترونيenmvt@iresa.agrinet.tn :
المدير :سمير بن رمضان
الكاتب العام :ابتسام الرياحي

جامعــــة جندوبـــــة
المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
العنوان :طريق الكاف كلم  7707 -4مجاز الباب  -الجمهورية التونسية
الهاتف 021.303 10 )122+( /407.077 07 )710+( :
الفاكس401.077 07 )710+( :
موقع الوابhttp://www.esier.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيesiermedjez@iresa.agrinet.tn :
المدير :حسن الخـــــروبي
الكاتب العام :

المدرسة العليا للفالحة بالكاف
العنوان :المدرسة العليا للفالحة بالكاف  0117الكاف  -الجمهورية التونسية
الهاتف707.707 07 )710( :
الفاكس707.107 07 )710( :
موقع الوابwww.esakef.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيesakef@iresa.agrinet.tn :
المدير :مختار المحواشي
الكاتب العام :مح ّمد السنوسي

معهد الغابات والمراعي بطبرقة
العنوان  :معهد الغابات و المراعي ص.ب  0323 - 030طبرقة – الجمهورية التونسية
الهاتف10.211.031 )122(+ :
الفاكس10.211.232 )122(+ :
موقع الوابwww.isptabarka.agrinet.tn :
العنوان اإللكتروني isptabarka@iresa.agrinet.tn:
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المدير :األمجد التـــــومي
الكاتب العام:

جامعـــة سوســــة
المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم
العنوان :ص.ب  ،40شطّ مريم - 4747سوسة  -الجمهورية التونسية
الهاتف/070.447 00 )710+( /070.444 00 )710+( /070.440 00 )710+( 070.404 00 )710+( :
الفاكس070.741 00 )710+( :
موقع الوابwww.isa-cm.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيisa.chottmeriem@iresa.agrinet.tn :
المدير :محسن بوبكـــر
الكاتب العام :سامي المعتمري
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 -IIIمعاهد البحث الفالحي:
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
العنوان :نهج الهادي الك ّراي  7747أريانة  -الجمهورية التونسية
الهاتف 044.774 01 )710+( / 707.32. 01 )710+( :
الفاكس101.041 12 )212+( :
موقع الوابwww.inrat.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيinrat@iresa.agrinet.tn :
المدير العام:
الكاتب العام :األمين بن حمادي

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات
العنوان :ص.ب .717.أريانة  -7777الجمهورية التونسية
الهاتف 010.741 01 )710+(/017.744 01 )710+( / 077.700 01 )710+( :
الفاكس121.402 12 )122+( :
موقع الوابwww.inrgref.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيinrgref@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :حمادي الحبيّب
الكاتب العام  :حمادي بن فرج

معهد الزيتونة
العنوان  :ص.ب  0333 2301صفاقس  -الجمهورية التونسية
الهاتف 741.477 04 )710+( /741.747 04 )122+( :
الفاكس741.700 04 )710+( :
موقع الوابwww.iosfax.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيiosfax@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :محي الدين القسنطيني
الكاتب العام :

معهد البحوث البيطرية بتونس
العنوان  :نهج الجبل األخضر -الرابطة  - 1770الجمهورية التونسية
الهاتف 023.012 12 )122+( /012.304 12 )122+( /021.231 12 )122+( :
الفاكس024.241 12 )122+( :
العنوان اإللكترونيirvtunis@iresa.agrinet.tn :
المدير العام  :عبد الحق بن يونس
الكاتب العام :فوزي عبازة
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معهد المناطق القاحلة مدنين
العنوان :طريق الجرف كلم  77.4مدنين  - 4117الجمهورية التونسية
الهاتف 200.330 )122+( :
الفاكس200.332 10 )122+( :
موقع الوابwww.ira.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيira.med@ira.rnrt.tn :
المدير العام :حسين الختّالي
الكاتب العام :مح ّمد علي بن عابد

المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار
العنوان  ،10:نهج  1مارس  1300- 2403صالمبو  -الجمهورية التونسية
الهاتف 103.313 12 )122+( :
الفاكس101.211 12 )122+( :
موقع الوابwww.instm.agrinet.tn :
العنوان اإللكترونيmessaoudi.saida@instm.rnrt.tn :
المدير العام :هاشمي الميساوي
الكاتب العام :لطفي قطيفة

-VI

المراكز الجهوية للبحث الفالحي
المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية بدقاش توزر

العنوان :ص ب  26كلم  1المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية  6622دقاش ،توزر  -الجمهورية التونسية
الهاتف313.300 12 )122+( :
الفاكس313.300 12 )122+( :
العنوان اإللكترونيcrrao.degache@iresa.agrinet :
المدير :احمد النمسي
الكاتب العام :

المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم
العنوان :ص.ب  4747 – 40شطّ مريم -سوسة  -الجمهورية التونسية
الهاتف011.030 10 )122+( :
الفاكس011.313 10 )122+( :
العنوان اإللكترونيcrrhab@iresa.agrinet.tn :
المدير :مسعود مارس
الكاتب العام :عتمــان قرفالة

المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد
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العنوان :الطريق  040كلم  0سيدي بوزيد  ،ص.ب  -7177الجمهورية التونسية
الهاتف 212.403 12 )122+( :
الفاكس212.403 12 )122+( :
العنوان اإللكترونيCRRA.sidibouzid@iresa.agrinet.tn :
المدير :هشام حجالوي
الكاتب العام :

المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة
العنوان :ص.ب  047باجة  -7777الجمهورية التونسية
الهاتف 320.022 10 )122+( :
الفاكس320.022 10 )122+( :
العنوان اإللكترونيpbeja@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :عمر الملوحي
الكاتب العام :االزهر السكوحي

القطب الجهوي للبحث التنموي الفالحي بالشمال الغربي بمرناق
العنوان  :وحدة التجارب الفالحية بمرناق – الجمهورية التونسية
الهاتف 040.030 14 )122+( :
الفاكس040.030 14 )122+( :
العنوان اإللكتروني:
المدير العام  :دالل عزوز
الكاتب العام :

القطب الجهوي للبحث التنموي الفالحي بالشمال الغربي بالكاف
العنوان :ص.ب  771بوليفة  -0177الكاف -الجمهورية التونسية
الهاتف 100.321 10 )122+( :
الفاكس100.321 10 )122+( :
العنوان اإللكترونيbenyounes.mongi@iresa.agrinet.tn :
المدير العام :المنجي بن يونس
الكاتب العام :
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