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لعلمية كلما دعت بعد اجتماعها األول، تجتمع اللجنة ا/ 2

قصد تقييم البحوث المرشحة لنيل الجائزة   ذلكإلىالحاجة 

  .المذكورة

اللجنة العلمية بتاريخ وجدول أعمال   أعضاءإعالميتم 

أيام، على األقل، قبل موعد انعقاده وال ) 10(االجتماع عشرة 

  .أعضائها  بحضور أغلبيةإالتصح مداوالتها 

ه رئيس اللجنة دعوة  في صورة عدم توفر النصاب، يـوج

تبدي اللجنة . وتجتمع مهما كان عدد أعضائها الحاضرين جديدة

العلمية رأيها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي 

  .يكون صوت الرئيس مرجحا

 اإلشراف لجنة إلىوتتولى اللجنة العلمية رفع محضر جلستها 

  .اعأيام من تاريخ انعقاد كل اجتم) 5(في غضون خمسة 

تقييم البحوث المرشحة للجائزة المعنية،  تتولى اللجنة العلمية

من حيث القيمة العلمية والقيمة المضافة في المجال ومدى الحاجة 

  . من هذا األمر9وطبقا للمقاييس المبينة بالفصل  إليها

يوما، ابتداء ) 21( وعشرين إحدىاللجنة العلمية مدة  تمنح

مرشحين ) 2(قتراح أفضل بحثين من تاريخ أول اجتماع لها، ال

لنيل الجائزة المذكورة، وتتولى رفع تقرير للجنة المنصوص عليها 

  .األمرمن هذا ) جديد (7بالفصل 

 من جانفي ابتداءيدخل هذا األمر حيز النفاذ  ـ 3الفصل 
2023.  

 ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ4الفصل 

  .التونسية

 .2023 فيفري 8 تونس في
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

والمرأة والطفولة وزيرة األسرة 
  وكبار السن

   أمال بن الحاج

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  153بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد سمير بن مريم، متفقد أول للشباب والطفولة، 

 .مديرا عاما للطفولة بوزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

 

  

 

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  154بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري عام، مكلفة 

 جويلية 29 الشؤون الثقافية ابتداء من ةيوان وزيربمأمورية بد

2022.  

  

 10مؤرخ في  قرار من وزيرة الشؤون الثقافيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

تكلف السيدة هادية الخذري، محافظ رئيس للتراث، بمهام 

  .مديرة بوحدة اإلحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية

  

 10مؤرخ في  يةقرار من وزيرة الشؤون الثقافبمقتضى 
  .2023فيفري 

تكلف السيدة آمال الحجري، متصرف مستشار للمصالح 

 بإدارة الشؤون القانونيةالثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون 

  .القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية

  

 10مؤرخ في  قرار من وزيرة الشؤون الثقافيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

ي عضوا ممثال عن وزارة االقتصاد تعين السيدة سلوى الشط

قصر ال"والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة واآلداب 

  ".السعيد

  

 10مؤرخ في  قرار من وزيرة الشؤون الثقافيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

يعين السيد بدر الدين ربايعية عضوا ممثال وزارة االقتصاد 

صاد الثقافي والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لالقت

  .الرقمي




