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 فيفري 19أسند وسام الجمهورية من الصنف األول ابتداء من   .2019فيفري  19مؤرخ في  2019لسنة  29 عدد رئاسيبمقتضى أمر    

 مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في ةقرار من الوزيربمقتضى     . إلى السيد حمدي المؤدب2019
      .مراد الحلوميبمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية واإلقامات عوضا عن السيد اسة الحكومة سمي السيد خالد العذاري متصرفا ممثال لرئ  .2019 فيفري 26

دير عام ابتداء بمهام كاتب عام التلفزة التونسية بخطة وامتيازات مكلف السيد فيصل الصحراوي، مستشار المصالح العمومية،   .2019فيفري  21مؤرخ في  2019لسنة  175بمقتضى أمر حكومي عدد       .التقنية باإلدارة العامة للقنوات التلفزية بالتلفزة التونسية، مهندس رئيس، بمهام مدير اإلدارة كلف السيد رضا عثمان  .2019فيفري  21مؤرخ في  2019لسنة  177بمقتضى أمر حكومي عدد     .الشؤون القانونية بالتلفزة التونسيةكلف السيد عادل الشاوش هالل، متصرف رئيس، بمهام مدير   .2019فيفري  21مؤرخ في  2019لسنة  176بمقتضى أمر حكومي عدد     .2019 جانفي 1من 

 فيفري 21قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
      .محاسبات بصفاقسلدائرة الالمحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف األول بالغرفة الجهوية كلف السيد مبروك بوعصيدة، متصرف كتابة لدائرة   .2019

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد     منه،92 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور  إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2019 جانفي 18قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في    
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أوت 17المؤرخ في  2015 لسنة 33وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد    من الدستور،92
 أكتوبر 30 المؤرخ في 2014 لسنة 4210وعلى األمر عدد   اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
الجتماعي والثقافي بإدارة المناظرات والتكوين وتطوير العمل امستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير  المتعلق بتكليف السيد صدقي البراهمي، متصرف 2018أكتوبر  9وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27لمؤرخ في  ا2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 310وعلى األمر الحكومي عدد   للتعليم العالي والبحث العلمي،لمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري  ا2014   .العالي والبحث العلميالبشرية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم الموارد 


