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 2022 جوان 7 مؤرخ في 2022 لسنة 534 عددأمر رئاسي 
يتعلـق بإبرام اتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني 
والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة 

  .النموذجية لجهاز الفرصة الجديدة

  إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 

  بالخارج،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

  تنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق ب2016

 أكتوبر 20 المؤرخ في 1984 لسنة 1242وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الخارجية،1984

 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 االتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة 

الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة النموذجية لجهاز 

  .2022 أفريل 15الفرصة الجديدة الممضاة بتونس بتاريخ 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

يتم إبرام االتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين  ـ األولالفصل 

المهني والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص مشروع التجربة 

النموذجية لجهاز الفرصة الجديدة، الملحقة بهذا األمر الرئاسي، 

  .2022فريل أ 15بتاريخ الممضاة بتونس 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2الفصـل 

  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 7تونس في 
  

  
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2022 جوان 14

يسمى المهندسون األولون اآلتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس 

بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم 

  :2021 ديسمبر 21وذلك ابتداء من ) م الصناعةقس(والطاقة 

  ـ عماد المشرقي،

  .ـ هيثم النفزي

  

 

 

 

 2022 جوان 7 ؤرخ فـي م2022 ةلسن 537عدد أمر رئاسي 
  .يتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث

    إن رئيس الجمهورية، 

  علمي،باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث ال

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بتدابير استثنائية، 2021سبتمبر 

 جويلية 13 المؤرخ في 1992 لسنة 65القانون عدد على و

 ،المتعلق بإحداث معاهد تحضيرية للدراسات الهندسية 1992

 فيفري 25لمؤرخ في  ا2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 
المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته  2008

  ، 2017 ماي 2 المؤرخ في 2017 لسنة 38وخاصة القانون عدد 

 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716وعلى األمر عدد 
المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  2008

  ميع النصوص التي نقحته والبحث وقواعد سيرها وعلى ج
 المؤرخ 2017 لسنة 827أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 

   ،2017 جويلية 28في 

 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2876األمر عدد وعلى 
 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2008

 2010 لسنة 615مر عدد والتكنولوجيا كما تم تنقيحه باأل
  .2010 أفريل 5 المؤرخ في




