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 2019 جويلية 29 قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في
ملحق  رتبة إلى للترقية بالملفات اخليةد مناظرة بفتح يتعلق

بمصالح  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري إدارة بالسلك
  .الموفق اإلداري

  إن مدير الديوان الرئاسي،

    على الدستور،بعد االطالع

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و
لدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان ا1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 

ري  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلدا1998

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

   ،أو تممته

 12 المؤرخ في 2019 لسنة 109وعلى األمر الرئاسي عدد 

، مستشار أول  السيد نبيل عجرودبتعيين المتعلق 2019جوان 

   مديرا للديوان الرئاسي،،لدى رئيس الجمهورية

 المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  .بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةملحق إدارة 

  :قرر ما يلي

 سبتمبر 20 يوم بمصالح الموفق اإلداريالفصل األول ـ تفتح 

 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2019

  . بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةلحق إدارة م

) 1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 

  .واحدة

 أوت 20 يوم المترشحين ـ تختم قائمة تسجيل 3الفصل 

2019.  

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2019 جويلية 29تونس في 
  

  

   عليهاطلع 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  مدير الديوان الرئاسي

 نبيل عجرود

 

  
 29مؤرخ في  2019لسنة  664بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019 جويلية
 جمال العياري، مستشار مقرر عام، مديرا عاما سمي السيد

لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ابتداء من أول جويلية 
2019.  

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  665بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

جدد إسناد السيد هيثم الحميدي، ملحق إدارة بالمحكمة 
االبتدائية بأريانة، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة 

  .2018 أوت 8ابتداء من 

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  666بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

 السيد هيثم الحميدي، ملحق إدارة بالمحكمة أنهي منح
 ماي 1االبتدائية بأريانة، عطلة من أجل بعث مؤسسة ابتداء من 

2019.  

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  667بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

 من الرتبة الثالثة، يأنهيت تسمية السيدة سلمى عبيدة، قاض
 ابتداء من أول جوان بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل

2019.  

  

  

 

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  668بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019جويلية 

كلف السيد عبد الرزاق دخيل بمهام وال بوالية سليانة ابتداء 
  .2019 أفريل 20من 

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  669بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

بد اللطيف الميساوي بمهام وال بوالية أنهي تكليف السيد ع
  .2019 أفريل 20بن عروس ابتداء من 


