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 الخطة الوظيفية الرتبة  واللقباالسم

 .بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية رفيقة القبطني

 .ح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيةبوزارة المالية بمن" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية هيام مليكة هرابي

 .بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية عفاف هداوي

 .ة مركزيةبوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدار" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية جمال المستاوي

 .بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية فيصل شوشان

 .بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية ابتسام أميمن

 .بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية" ب"قابض مالية من الصنف  للمصالح الماليةمتفقد  قليعي مؤمن

 .بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية" ب"قابض مالية من الصنف  متفقد للمصالح المالية محمد نعيم مبروكي

  

  

 9 وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قرار منبمقتضى 
  .2022 سبتمبر

يسمى األشخاص اآلتية أسماؤهم رئيس وأعضاء اللجنة 
  :الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم

 ،ممثال عن وزارة الشؤون االجتماعية: ـ السيد رمزي الكوكي
  رئيس،

  ممثال عن وزارة الصحة، عضو،: ـ الدكتور كريم الزواغي

ممثال عن الصندوق الوطني للتأمين : لذايعـ السيد لطفي ا
  على المرض، عضو،

 عن الصندوق الوطني ممثال: ـ الدكتور قيس عبد الناظر
  للتأمين على المرض، عضو،

 عن الصندوق الوطني ةمثلم: ـ الدكتورة عفاف الرويسي
  للتأمين على المرض، عضو،

ية ممثلة عن الغرفة النقابية الوطن: ـ الدكتورة هاجر اإلمام
  لمصحات تصفية الدم، عضو،

 عن الغرفة النقابية الوطنية ممثال: ـ الدكتور طارق النيفر
  لمصحات تصفية الدم، عضو،

ممثلة عن الغرفة النقابية الوطنية : ـ الدكتورة سلوى قارة 
  .لمصحات تصفية الدم، عضو

  

 9قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى 
  .2022 سبتمبر

شخاص اآلتي ذكرهم أعضاء بالمجلس االستشاري يسمى األ
بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثالث 

  :سنوات

  مديرة المركز رئيس،: ـ جميلة الشلي

  ممثلة عن وزارة الداخلية،: نجوى مقديشـ 

  ممثلة عن وزارة العدل،: ـ بسمة قريع

  اعية،ممثال عن وزارة الشؤون االجتم: ـ كمال اللطيفي

ممثلة عن وزارة األسرة والمرأة والطفولة : ـ لمياء عماري

  وكبار السن،

  ممثال عن وزارة الشباب والرياضة،: ـ أحمد الفخفاخ

  ممثال عن وزارة الصحة،: ـ فتحي بشة

  ممثال عن وزارة التربية،: ـ عبد الوهاب الجربي

  ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،: آمال إبالةـ 

ممثال عن االتحاد التونسي للتضامن : حمد المجدوبـ أ

  االجتماعي،

  ممثلة عن قرية األطفال س و س المحرس،: ـ سارة فرشيشي

عن الهيئة الجهوية للهالل األحمر ممثال : ـ أنس الحكيم

  التونسي بصفاقس،

  .ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة: ـ ربيعة دغرير

  

  

 

  

 سبتمبر 6 مؤرخ في 2022 لسنة 706أمر عدد بمقتضى 
2022.  

 دليلة الشابي بوعتور رئيسة مديرة عامة السيدة تسمى

 .للمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية




