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      .القانونيةالجمهورية مكلفا بالشؤون  السيد نبيل عجرود، مستشارا أوال لدى رئيس سمىي  .2018 أكتوبر 24مؤرخ في  2018لسنة  115 عدد رئاسيبمقتضى أمر    
 نوفمبر 3 المؤرخ في 1964 لسنة 44وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .القيادة اإلدارية بالمدرسة الوطنية لإلدارةبتنظيم دورة تكوينية لفائدة اإلطارات اإلدارية السامية بمعهد علق  يت2018 أكتوبر 19قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112انون عدد وعلى الق   المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لإلدارة،1964
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جويلية 23 المؤرخ في 2007 لسنة 1885مر عدد وعلى األ  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
  ـ ملتقيات،  ـ محاضرات،  : ـ تشتمل الدورة التكوينية على األنشطة التالية 2الفصل   .التجديد اإلداريذات الصلة بالقيادة اإلدارية والتصرف اإلداري الحديث وبتقنيات ت اإلطارات اإلدارية السامية في المجاالت تهدف إلى تطوير كفاءاالفصل األول ـ ينظم معهد القيادة اإلدارية دورة تكوينية سنوية   :قرر ما يلي  .المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لإلدارةالمدرسين واألعمال االستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين  المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف األعوان 2018أوت  3لمؤرخ في  ا2018 لسنة 697وعلى األمر الحكومي عدد   منه،) جديد( 16و) جديد (14 وخاصة الفصول 2018 فيفري 13المؤرخ في  2018 لسنة 156لإلدارة كما تم تنقيحه باألمر الحكومي عدد  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمدرسة الوطنية 2007

قرير تأليفي حول موضوع  ـ يكلف الدارسون بإعداد ت3الفصل   .ـ زيارات دراسية  ـ ورشات عمل،   .2018 أكتوبر 19تونس في   .القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ مدير المدرسة الوطنية لإلدارة مكلف بتنفيذ هذا 8الفصل   .الحكومة الوطنية لإلدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة المدرسةلتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير  ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية واإلجراءات العملية 7الفصل   .مشاركةوتختم الدورة بحصول كل دارس عند االقتضاء على شهادة   .معادلة لهاالسامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة طارات اإلدارية  ـ يتم تنظيم هذه األنشطة لفائدة اإل6الفصل   "القيادة اإلدارية وإدارة األزمات"  : ـ حدد موضوع الدورة الثانية عشر كما يلي 5الفصل   .2019ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية  2019 ـ يتم تنظيم الدورة الثانية عشر بعنوان سنة 4الفصل   .الدورة
     يوسف الشاهد  رئيس الحكومة 

أكتوبر  19مؤرخ في  2018لسنة  850د بمقتضى أمر حكومي عد   
أكتوبر  19مؤرخ في  2018لسنة  851بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018 جوان 9ابتداء من سمي السيد شكري الغزواني ملحقا بديوان وزير الداخلية   .2018
  .2017 أكتوبر 27 ابتداء من بصفة ملحق بديوان وزير الداخليةأنهيت تسمية المالزم أول بالحرس الوطني سليم بن عبدة   .2018


