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 ديسمبر 19مؤرخ في  2018لسنة  152عدد رئاسي أمر    

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرتوالوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز ة  بين الجمهورية التونسي2011 ماي 27المبرمة بتاريخ  التفاقية القرض 2عدد  يتعلق بالمصادقة على الملحق 2018
 ديسمبر 19مؤرخ في ال 2018 لسنة 57 عدد  القانونوعلى   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
ة الوطنية تعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسالفرنسية للتنمية والم بين الجمهورية التونسية والوكالة 2011 ماي 27المبرمة بتاريخ  التفاقية القرض 2تعلق بالموافقة على الملحق عدد الم 2018  ماي 27 التفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2الملحق عدد وعلى   ،للمهندسين ببنزرت
ة الوطنية للمهندسين تعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسوالم بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2011 تعلقة بتمويل مشروع إنجاز والوكالة الفرنسية للتنمية والم بين الجمهورية التونسية 2011 ماي 27ريخ القرض المبرمة بتا التفاقية 2الملحق عدد الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .ببنزرت     .2018 ديسمبر 19تونس في   .اسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةاألمر الرئالتعليم العالي والبحث العلمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .ة الوطنية للمهندسين ببنزرتالمدرس

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

  .ـ عمار ربعاوي  ـ نصيب بن عمر،  ـ نبيل مبروكي،  ـ نبيل زديني،  ـ أنس العزابي،  ـ رفقة العباسي،  :2018 سبتمبر 22بدائرة المحاسبات ابتداء من مي السيدات والسادة اآلتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد س  .2018 ديسمبر 31مؤرخ في  2018لسنة  154 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .ـ إيمان مزوغي  ـ وفاء الساطوري،  ـ شيماء حفيظ،  ـ إلهام الذوادي،  ـ سلسبيل جابالله،  ـ ألفة الغول،  ـ جهان الطرابلسي،  ـ آمنة نصيري،  ـ عبد الحليم النفزي،  ـ معالي بنحميدة،  ـ إيمان دقي،  :2018 سبتمبر 22بالمحكمة اإلدارية ابتداء من سمي السيدات والسادة اآلتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد   .2018 ديسمبر 31مؤرخ في  2018لسنة  153 عدد رئاسيبمقتضى أمر 




