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قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2023فيفري  14مؤرخ في البحري 

مستشـار اـلمصالح اـلعموميـة ومديـر ، مـنـذر الـخـراطالسيـد يسـمى 
ـة، آمر  عـامي ـلمرصـد الــوطـنـي مساعـد لصرف للمصالح اإلداريـة والماـل

تّـابــع لـوزارة الفالحـة واـلموارد اـلمائيـة والصيـد البحـري   .للـفـالحـة اـل

  
قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2023فيفري  14مؤرخ في البحري 
مهـنـدس عـام ومديـر ، عـبـد الــسـّتــار الــجــبـاريسيـد ـال يسمى

ـّتنــقـيـب عـن الـة الـوكمـسـاعـد لـــصـرف ، آمـر ستثنائيةارجـة دي فـّنـ
 والـمـوارد الـمـائــيـة والـصـيـد الحـةـفـ لـوزارة الالـّتـابــعـة الـمـيـاه

  .الــبــحـري

  
قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2023فيفري  14مؤرخ في البحري 
أستـاذ الـّتعـليـم الـعـالـي ، هشـام بـن سالـم السيـد يسمى

سـة البحـث والّتعليـم العالـي الفالحـي،  الـفـالحـي ومديـر عـامبـمؤس
 مساعـد لـمؤسسـة الـبـحـث والـّتـعـليـم العالـي الـفـالحـيصـرف آمـر 

  .الـّتـابـعـة لـوزارة الفالحـة والـموارد الـمائيـة والصيـد البحـري

 

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2023فيفري  14مؤرخ في البحري 

أستـاذ الـّتعـليـم اـلعـاـلي الـفـالحـي، ، الهاشمي الميساويالسيـد يسمى 
  .مساعـد للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحارصـرف آمـر 

 

 والصيد قرار من وزير الفالحة والموارد المائيةبمقتضى 
  .2023فيفري  14مؤرخ في البحري 
طبيـب بيطـري ، عايـدة الّتالتلـي حـرم عطيـة ةالسيـد تسمى

مـتفّقـد مركـزي ومديـرة حـفـظ الصحـة وجـودة وسالمـة األغذيـة، 
  .لـبـحـوث الـبـيـطـريـة بــتـونـسد اـهـعمساعـد لـمـصـرف آمـر 

  

  

 

  

يتعلق  2023 فيفري 17 مؤرخ في 2023 لسنة 162 عددأمر 
بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية 

  .النهوض بالصادرات واالستثمار في قطاع الصحة
  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير الصحة،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
متعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  ال1983

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

  ،2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 
تعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد  الم1991

  ، 2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 13

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموالت أنظارها،1974

 جوان 9 المؤرخ في 1981 لسنة 793وعلى األمر عدد 
مصالح اإلدارة المركزية لوزارة الصحة،  المتعلق بتنظيم 1981

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2014 أكتوبر 24 المؤرخ في 2014 لسنة 3939

 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996

  ،إعدادها وإنجازها ومتابعتها

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 أفريل 13ؤرخ في  الم2009 لسنة 1063وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2009

الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات واالستثمار 
   وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،2016في قطاع الصحة في آفاق 

 المؤرخ في 2016 لسنة 1142وعلى األمر الحكومي عدد 
في آجال إنجاز الخطة المتعلقة  المتعلق بالتمديد 2016 أوت 26

بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات واالستثمار في قطاع 
   وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،2016الصحة في أفاق 

 المؤرخ في 2020 لسنة 1036وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة 2020 ديسمبر 15

لنهوض بالصادرات واالستثمار في المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية ا
  قطاع الصحة،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  . مداولة مجلس الوزراءبعد
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  :يصدر األمر اآلتي نصه

 تمدد مجددا آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات واالستثمار في قطاع الصحة المنصوص  ـالفصل األول
سنوات ) 5(ة أقصاها خمس ، المشار إليه أعاله لمد2009 أفريل 13 المؤرخ في 2009 لسنة 1063 من األمر عدد 3عليها بالفصل 

، 2020 ديسمبر 15 المؤرخ في 2020 لسنة 1036عدد  ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التمديد في الخّطة المنصوص عليه باألمر الحكومي
  .المشار إليه أعاله

  . ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 

  .2023 فيفري 17  فيتونس
  

  التأشير

  سة الحكومةرئي
   رمضاننجالء بودن

    الصحةوزير
   علي مرابط

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

  .2023 فيفري 24قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 

  :ي  السيدات والسادة اآلتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التاليجدد تكليف

  

  تاريخ المفعول  القسم  مكان العمل  الرتبة  االسم واللقب

  طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية  سامي الكريمي
المستشفى الجهوي 

  بقابس" محمد ساسي"
  2019 ماي 21  الطب الشرعي

سنية عزيز حفاني 
  حرم بوزيري

  طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية
المستشفى الجهوي 

  ربةبج" الصادق المقدم"
  2021 أكتوبر 3  طب األطفال

  2022 ماي 30  الجراحة العامة  المستشفى الجهوي بتوزر  طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية  محمد نصر

محمد النوري بن 

  مبارك
  2021 ماي 20  اإلنعاش الطبي  المستشفى الجهوي بقبلي  طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية

  وميةطبيب اختصاصي للصحة العم  فتحي زيود
المستشفى الجهوي 

  بجربة" الصادق المقدم"
  التصوير الطبي

 أكتوبر 3ابتداءا من 

 31 إلى غاية 2021

  2023 رسما

  2021 ديسمبر 1  الطب االستعجالي  المستشفى الجهوي بقبلي  طبيب رئيس للصحة العمومية  سفيان التومي

  طبيب رئيس للصحة العمومية  زهير اليحياوي
المستشفى الجهوي 

  بمدنين" يب بورقيبةالحب"
  2022 أوت 8  الطب االستعجالي

أسماء بلحاج 
  حمودة

  صيدلي مختص أول للصحة العمومية
المستشفى الجهوي بمجاز 

  الباب
  2022 أوت 14  البيولوجيا الطبية




