
  2010 دیسمبر 06 تونس في                               الجمهورية التونسية   
                                  وزارة الفالحة والموارد المائیة و الصید البحري         

                                                            مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي    
عات لجان برمجة و تقییم البحث في المیادین ذات األولویةجدول إجتما  

 
 اإلجتماع رئیس اللجنة الیوم المكان

        على الساعة التاسعة  2010نوفمبر  13السبت   بمقر مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي
  صباحاوالنصف 

  الريفي لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان اإلقتصاد  بوبكر الكراي

بمقر المعهد الوطني للبحوث في الهندسة 
  الغابات  الريفية و المياه 

  لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان الموارد الطبيعية  محمد نجيب رجب  على الساعة التاسعة صباحا 2010نوفمبر  20السبت 

 لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان األشجار المثمرة  منجي مسلم على الساعة العاشرة صباحا 2010نوفمبر  22 االثنين بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

على الساعة التاسعة  2010نوفمبر  23الثالثاء   بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
  والنصف صباحا

  بيولوجيةلجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان الفالحة ال  محمد بن خذر

الخضروات و الزراعات   لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان  هاجر الجباري  على الساعة التاسعة صباحا 2010نوفمبر  27السبت   بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
  المحمية

       على الساعة التاسعة  2010نوفمبر  27السبت  بمقر مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي
 والنصف صباحا

 لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان الزراعات الكبرى  محمد الخراط

قييم البحث الفالحي في ميدان حماية النباتات و جودة لجنة برمجة و ت  محمد الحبيب الذويبي  على الساعة التاسعة صباحا 2010نوفمبر  30الثالثاء   بمقر مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي
  المنتوجات الفالحية

       على الساعة التاسعة  2010ديسمبر  1 األربعاء  بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
  والنصف صباحا

لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان التحويل و تصنيع المنتوجات   سهام بالغة
  حيةالفال

  لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان المكننة الزراعية  إلياس حمزة  التاسعة صباحاعلى الساعة  2010ديسمبر  2الخميس   بمقر مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي
  الصحة الحيوانية لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان  الحق بن يونسعبد   على الساعة العاشرة صباحا 2010ديسمبر  4السبت   بمقر مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي
لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان اإلنتاج الحيواني و التغذية   محمد بن حمودة  على الساعة العاشرة صباحا 2010ديسمبر  8 األربعاء  بمقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

  الحيوانية
على الساعة التاسعة و  2010ديسمبر  9الخميس   مقر مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحيب

  النصف صباحا
و تربية األحياء  الصيد البحري لجنة برمجة و تقييم البحث الفالحي في ميدان  رضا مرابط

  المائية
 


