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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



  2023صفحـة   2022 جوان 14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   68عــدد 

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

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

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمـر الرئاسي اآلتــي نصـه

 : لتاليةا والبحث يعالالتعليم ال تحدث مؤسسة  ـالفصل األول

  .المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس

م العالي وتوضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعلي
 من القانون 24 و14مع مراعاة أحكام الفصلين  والبحث العلمي

 المشار إليه 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19عدد 
  . أعاله

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 7 في تونس
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

 التعليم العالي والبحث وزير
  العلمي

   منصف بوكثير

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  
  

 

  

 2022 جوان 9 الشباب والرياضة مؤرخ في من وزير قــرار
رتبة بالملفات للترقية إلى داخلية  مناظرة  بفتحيتعلق

على بالسلك اإلداري المشترك متصرف عام من الصنف األ
  .لإلدارات العمومية

  والرياضة،الشباب  إن وزير

  الدستور،طالع على بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
لنظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط ا1983

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

 25 المؤرخ في 2020 لسنة 115وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك 2020فيفري 

   العمومية،اإلداري المشترك لإلدارات

 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 

 2022 جانفي 24قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في  وعلى
داخلية بالملفات للترقية إلى المناظرة ال كيفية تنظيمبضبط تعلق الم

متصرف عام من الصنف األعلى بالسلك اإلداري المشترك رتبة 
  .لإلدارات العمومية

  :قـــــــرر ما يلي

جويلية  27 تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم  ـالفصل األول

رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2022

متصرف عام من الصنف األعلى بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات 

  .العمومية

) 1 ( حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطةـ 2الفصل 
    .واحدة

  .2022 جوان 27 تختم قائمة الترشحات يوم ـ 3الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2022 جوان 9تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

    الشباب والرياضةوزير
 دقيش كمال

  

 2022 جوان 9 في مؤرخ والرياضة الشباب وزير ن مقــرار
 بالملفـات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط تعلقي

 تربية استثنائية درجة مميز أول أستاذ رتبة إلى للترقية
  .)2020 لسنة (بدنية

  والرياضة، الشباب وزير إن

  الدستور، على طالعاال بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى

  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر




