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 ديسمبر 6 المؤرخ في 1972 لسنة 380وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص للعسكريين وعلى 1972

ـــه أو تممته وآخــــرها األمــــر الحـــكومي جميع النصوص التـــي نقحت
  ،2020 جوان 23 المؤرخ في 2020 لسنة 369عدد 

 فيفري 24 المؤرخ في 2003 لسنة 447وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2003

لمهندس التي تسندها مؤسسات التحصيل على الشهادة الوطنية 

  العسكري،التعليم العالي 

 أوت 1 المؤرخ في 2012 لسنة 1227ر عدد وعلى األم

 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2012

  ،"أمد"التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام 

 3 المؤرخ في 2014 لسنة 6وعلى القرار الجمهوري عدد 

ئة  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بهي2014جانفي 

  الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 أكتوبر 1 المؤرخ في 2020 لسنة 1488  عددوعلى المقرر

  المتعلق بضبط تركيبة ومهام اللجنة االستشارية للتعليم2020

  العالي العسكري،

وعلى محضر جلسة اللجنة االستشارية للتعليم العالي 

  .2020 مارس 13العسكري بتاريخ 

  : قـــرر مـا يلـي 

 ديسمبر 30 ُتفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الفصل األول ـ

 واأليام الموالية مناظرة داخلية باالختبارات ودراسة 2020

العالي العسكري بهيئة الضباط الملفات النتداب مساعدين للتعليم 

 2018المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 

 2014 لسنـــة 6وذلك طبقــــا ألحكـــام القرار الجمهـــوري عــــدد 

  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 3المؤرخ في 

) 4 (بأربع حدد عدد الخطط المراد سد شغورها  ـ2الفصـــل 

  :زعة حسب االختصاصات التاليةخطط مو

  

  عدد الخطط  االختصاص  المؤسسة
  1  اتصاالت

  األكاديمية البحرية
  1  فرنسية

  1  إعالمية  مركز البحوث العسكرية

  1  فيزياء  مدرسة الطيران ببرج العامري

  .2020 نوفمبر 30ُتختم قائمة الترشحات يوم  ـ 3الفصـل 

كتب الضبط بإدارة ُتقدم ملفات الترشح إلى م ـ 4الفصـل 

  .التعليم العالي العسكري والبحث العلمي

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 5الفصـل 

  .التونسية

  .2020 نوفمبر 24تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  وزير الدفاع الوطني
                إبراهيم البرتاجي

  
  

 

  

 23 مؤرخ في 2020  لسنة122رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

ينهى تكليف السيد إلياس الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، 
بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالهاي في 

  .2020 سبتمبر 20تاريخ 

  

 23 مؤرخ في 2020  لسنة123رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

ينهى تكليف السيد قيس القبطني، وزير مفوض، بمهام سفير 
ممثل دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة األمم المتحدة 

  .2020 سبتمبر 20ك في تاريخ رويبنيو

 

 23 مؤرخ في 2020  لسنة127رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

ر المصالح العمومية، تكلف السيدة حنان التاجوري، مستشا
بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين 

  .2020 أكتوبر 29ابتداء من 

  

 23 مؤرخ في 2020  لسنة128رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

يكلف السيد نبيل عمار، مستشار المصالح العمومية، بمهام 
روكسال ابتداء سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بب

  .2020 أكتوبر 24من 




