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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  نواب الشعب،إن رئيس مجلس   .إلدارات العموميةلأو التوثيق   حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات تبة  للترقية إلى ربالملفاتيتعلق بفتح المناظرة الداخلية  2018 ماي 16قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في    

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

تبات أو التوثيق بسلك حافظ عام للمك للترقية إلى رتبة بالملفات المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2012 سبتمبر 12 المؤرخ في وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   رات العمومية،المكتبات والتوثيق باإلدا المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك 1999  جوان 25الفصل األول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم   :قرر ما يلي   .2017 نوفمبر 9رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في إلدارات العمومية كما تم تنقيحه بقرار لت أو التوثيق أعوان المكتبا
ت أو التوثيق فظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتباحا للترقية إلى رتبة بالملفات واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018  ماي16تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018  جوان2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .إلدارات العموميةل

 محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب

 لسنة 80 بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة األوسمة الصادرة   منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية،  .يتعلق بإسناد وسام الشغل 2018  ماي16مؤرخ في  2018لسنة  53 عدد رئاسيأمر    
الفصل األول ـ يسند وسام الشغل من الدرجة االستثنائية   : نصهيصدر األمر الرئاسي اآلتي  .ب الثاني من العنوان الثالث منهاوالبا 54، وخاصة الفصل 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة " وسام ذهبي"
    .2018 ماي 16تونس في   .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير الشؤون االجتماعية مكلف بتنفيذ هذا األمر 2الفصل   . والمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا األمر الرئاسي2017

 
ى وسام الشغل من الدرجة قائمة العمال المحرزين عل   محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس  رة  بوزارة المرأة واألس1عامل صنف : ـ فتحي الجبالي  المائية والصيد البحري، بوزارة الفالحة والموارد 10عامل صنف : ـ الشريف معيوفي   بوزارة الشؤون االجتماعية،10عامل صنف : ـ فيصل بنطاهر  والشؤون العقارية، بوزارة أمالك الدولة 6عامل صنف : ـ عبد العزيز فضلي  دفاع الوطني، بوزارة ال6عامل صنف : ـ البشير الخالدي  ملحق إدارة بوزارة الشؤون الخارجية،: ـ سنية قلص  محلل عام بوزارة الداخلية،: ـ هشام رجيبة  متصرف برئاسة الحكومة،: ـ نعيمة القاطري   برئاسة الجمهورية،10عامل صنف : ـ حسن الماكني  "وسام ذهبي"االستثنائية    والطفولة،
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ائية ـ والية شركة الريان للصناعات الغذ: ـ على الخزري  زغوان، إلكتروميكانيك كومبني ـ والية يكتشركة بالس: ـ هشام الهمامي  ـ والية تونس، االجتماعيةالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة : ـ هاجر مختار  والصناعات التقليدية، بوزارة السياحة 8عامل صنف : ـ عبد الكريم المزوغي شركة مطاحن الوسط والساحل : ـ عبد المجيد زويتن  جندوبة، شركة المغازة العامة ـ والية سيدي : ـ عبد الباسط هاني  المعامل الميكروميكانيكية ـ والية المنستير،: ـ نبيل بالل   المجتمعة ـ والية سوسة، المجمع الكيميائي التونسي ـ معمل : ـ عادل ابن االشخم  بوزيد،       .الشركة الجهوية للنقل بمدنين ـ والية مدنين:  هنيدـ حياة  اإلدارة الجهوية للبريد بتوزر ـ والية توزر،: ـ بلقاسم الجفالي  ديوان تنمية رجيم معتوق ـ والية قبلي،: ـ البشير بوعكاز   ـ والية قفصة،1المظيلة 
  ،)2(محكمة الناحية بالنفيضة دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بسوسة ع نظر  بوفيشة مرجنادية بوساحة من براكة الساحل إلىـ   .الناحية ببن عروس دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بهاـ ليلى الدريدي من بن عروس إلى رادس مرجع نظر محكمة   .الناحية بها دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بمدنينـ رحمة بالحاج مسعود من تونس إلى جربة مرجع نظر محكمة   .بتونسالناحية بباردو دائرة قضاء المحكمة االبتدائية ـ إلهام القروي من تونس إلى حي الرمانة مرجع نظر محكمة   .محكمة الناحية بها دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بتونس من حي التضامن إلى تونس مرجع نظر ـ شاكر الطرابلسي  :ينقل عدول اإلشهاد اآلتي ذكرهم إلى المراكز التالية  .2018  أفريل30قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى    

ني إلى حي الرياض مرجع نظر ـ نجالء يحياوي من سيدي الها  محكمة الناحية بها دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بسوسة،مرجع نظر ) 1(ـ إيمان الهداجي من زاوية سوسة إلى سوسة   الناحية بقعفور دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بسليانة،ـ فوزية العرفاوي من باجة إلى بوعرادة مرجع نظر محكمة   تدائية بسليانة،بها دائرة قضاء المحكمة االبوسفي من سليانة إلى قعفور مرجع نظر محكمة الناحية يـ لمية   ،بمدنينالناحية بها دائرة قضاء المحكمة االبتدائية ـ ميلود السياري من قرمبالية إلى جرجيس مرجع نظر محكمة    .قفصة إلى تونس دائرة قضاء محكمة االستئناف بهاـ محرز الحمايدي المترجم المحلف في اللغة األلمانية من   االستئناف بها،سيدي بوزيد إلى تونس دائرة قضاء محكمة ـ أسماء الشنقيطي المترجمة المحلفة في اللغة اإليطالية من   بنزرت إلى تونس دائرة قضاء محكمة االستئناف بها،روضة العبيدي المترجمة المحلفة في اللغة األنقليزية من ـ   : اآلتي ذكرهم إلى المراكز التاليةالمترجمون المحلفونينقل   .2018  أفريل30قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .الناحية بها دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدـ وليد خليفي من القيروان إلى الرقاب مرجع نظر محكمة   الناحية بالمكنين دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بالمنستير، إلى طبلبة مرجع نظر محكمة ينة بوجناح من المكنتـ بخ  ،)1(محكمة الناحية بها دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بسوسة  مرجع نظر 1ـ تليلي عمامي من سيدي بوزيد إلى سوسة   محكمة الناحية بأريانة دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بها، مرجع نظر 2ضحى جميل من الدندان إلى حي النصر ـ   : اآلتي ذكرهم إلى المراكز التاليةالمنفذونعدول الينقل   .2018  أفريل30قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .الناحية ببوحجلة دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بالقيروان نصر الله مرجع نظر محكمة ـ لطفي عفلي من القيروان إلى  دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بها،) 1(محكمة الناحية بسوسة 




