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   عضو،: ممثل عن السلك االستشفائي الصحي العسكري-

   عضو،: ممثل عن السلك االستشفائي الصحي العسكري-

   عضو،:ك االستشفائي الصحي العسكري ممثل عن السل-

 ممثل عن السلك الطبي والموازي للطبي االستشفائي -

   عضو،:الصحي العمومي

 ممثل عن السلك الطبي والموازي للطبي االستشفائي -

   عضو،:الصحي العمومي

 ممثل عن السلك الطبي والموازي للطبي االستشفائي -

   عضو،:الصحي العمومي

لجنة المنصوص عليها بالفصل األول من تكّلف ال ـ 3الفصـل 

  :هذا القرار خاصة بما يلي

 تأمين عملية الفرز األولي وضبط القائمة المتعلقة -

  بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم إلجراء اختبارات المناظرة،

  اإلشراف على مختلف االختبارات المتعلقة بالمناظرة، -

 بعملية الترتيب  ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام-

  النهائي،

 ضبط القائمة النهائية للمترشحين المزمع انتدابهم وعرضها -

  .على وزير الدفاع الوطني للمصادقة

تجتمع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة  ـ 4الفصل 

ما لم يتوفر العدد الالزم من األعضاء من السلك االستشفائي 

اء من السلك االستشفائي الصحي، يتم إتمام نصاب اللجنة بأعض

  .الجامعي

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي 

  .صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 5الفصل 

  .التونسية

  .2022 ديسمبر 26تونس في 
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
 ضان رمنجالء بودن

  وزير الدفاع الوطني
  عماد مميش

    الصحةوزير
 علي مرابط

 

  
  ديسمبر22مؤرخ في  2022لسنة  956بمقتضى أمر عدد 

2022.  
 حسن عبد الرحمان العلج، مكلفا بمأمورية يسمى السيد

  .2022 سبتمبر 14بديوان وزير الداخلية ابتداء من 

  

  نوفمبر21خ في مؤرقرار من وزير الداخلية بمقتضى 
2022.  

يسر بامري، متصرف مستشار، بمهام مدير  ةكــّلـف السيدت
  .الصفقات والشراءات ببلدية رواد

  

  نوفمبر17مؤرخ في قرار من وزير الداخلية بمقتضى 
2022.  

تكلف السيدة مريم عبد الدايم، مهندس أول، بمهام مدير 
  .إدارة األشغال ببلدية الحمامات

  

  نوفمبر17مؤرخ في وزير الداخلية قرار من بمقتضى 
2022.  

تكلف السيدة مهى الخمير، متصرف رئيس، بمهام مدير 
  .الشؤون اإلدارية والمالية ببلدية الحمامات

  

 نوفمبر 21مؤرخ في قرار من وزير الداخلية بمقتضى 
2022.  

 التوزري، تقني رئيس أول، بمهام يكلف السيد محي الدين
  .لدية روادمدير األشغال والطرقات بب

  

 نوفمبر 21مؤرخ في قرار من وزير الداخلية بمقتضى 
2022.  

تكلف السيدة فاتن البكوش، متصرف مستشار، بمهام مدير 
  .الشؤون المالية والتصرف في الميزانية ببلدية الكرم

  

 نوفمبر 21مؤرخ في قرار من وزير الداخلية بمقتضى 
2022.  

، بمهام مدير تكلف السيدة عواطف الريابي، متصرف رئيس
  .االستخالصات وتنمية الموارد ببلدية الكرم




