
  4587صفحـة   2019 ديسمبر 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   101عــدد 

  

  
  

  

 

  

 12مؤرخ في  2019لسنة  229 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

 لدى رئيس مستشار السيدة عائدة القليبي، تقبل استقالة
  .2019 ديسمبر 11الجمهورية، ابتداء من 

  

  

 

  

 ديسمبر 16مؤرخ في  2019لسنة  1143أمر حكومي عدد 
 يتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث 2019
  .العلمي

  إن رئيس الحكومة،

  منه، 92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 27في المؤرخ  2016لسنة  107عدد الرئاسي وعلى األمر 
 رئيس الحكومة وأعضائها،المتعلق بتسمية  2016أوت 

وعلى مطلب االستقالة المقدم من قبل السيد سليم خلبوس، 
  .2019 ديسمبر 13وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

قبل استقالة السيد سليم خلبوس، وزير الفصل األول ـ ت
  .2019 ديسمبر 13التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 

 ـ ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 ديسمبر 16تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

 رديسمب 16مؤرخ في  2019لسنة  1144أمر حكومي عدد 
 يتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير 2019

  .التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة
  إن رئيس الحكومة،

   منه،94بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 27في المؤرخ  2016لسنة  107عدد الرئاسي وعلى األمر 
 رئيس الحكومة وأعضائها،المتعلق بتسمية  2016أوت 

 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي ألمرا وعلى
  بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر

مؤرخ في ال 2019 لسنة 1143حكومي عدد المر وعلى األ
ير التعليم العالي تعلق بقبول استقالة وز الم2019 ديسمبر 16

 ،2019 ديسمبر 13العلمي ابتداء من والبحث 

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

كلف السيد حاتم بن سالم، وزير التربية، يالفصل األول ـ 
بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، وذلك 

  .2019 ديسمبر 13ابتداء من 

 ـ ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019سمبر  دي16تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

 

 ديسمبر 11قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

تبة مهندس ة جيهان اللواتي، مهندس رئيس، في ر السيدتسمي
دسي اإلدارات العمومية برئاسة نهعام بالسلك المشترك لم

  .الحكومة

  

 ديسمبر 11قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

 يامينة بن حمودة في رتبة حافظ رئيس سميت السيدة
  .للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة

  

  .2019 ديسمبر 3قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

ن اآلتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك االسيد سمي
  :محللي وتقنيي اإلعالمية باإلدارات العمومية برئاسة الحكومة

  فاتي،ـ صابر الن

  .ـ رياض الوسالتي




