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فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  184بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يكّلف السيد كرمان كيالني البلعي، مستشار المصالح 
ة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة بالمنح العمومية، بتسيير وحد

 1واالمتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية، ابتداء من 
  .2022جويلية 

  

فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  185بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى السيدة خدوجة بن حمدة حرم سويد، متصرف رئيس 
للجبر " صابمحمد الق"للصحة العمومية، مديرا عاما لمعهد 

  .2022 نوفمبر 7وتقويم األعضاء بقصر السعيد ابتداء من 

  

فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  186بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يكّلف السيد عماد بن حسن، مهندس عام، بمهام مدير عام 
مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واالستشفائية 

  .2022 ديسمبر 16ابتداء من 

  

فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  187مقتضى أمر عدد ب
2023.  

يكّلف السيد جالل الدين زيادي، أستاذ استشفائي جامعي في 
  .الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء

  

  

 

  

 2023 فيفري 23مؤرخ فـي  2023  لسنــة176 عـددأمر 
  .داث مؤسسة خدمات جامعيةيتعلق بإح

  إن رئيس الجمهورية، 

  باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 3 المؤرخ في 1988 لسنة 137وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما 1988

 نوفمبر 6المؤرخ في  1996 لسنة 90تم تنقيحه بالقانون عدد 
1996،  

 نوفمبر 13 المؤرخ في 1995 لسنة 2281وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت مؤسسات الخدمات الجامعية 1995

وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 المؤرخ 2015ة  لسن1765 عدد الحكومي األمر وتممته وخاصة

 ،2015 نوفمبر 9في 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137عدد ئاسي لى األمر الروع

  المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 .بعد مداولة مجلس الوزراء

  :صـهيصدر األمـر اآلتــي ن

 تحدث مؤسسة الخدمات الجامعية يطلق عليها الفصل األول ـ

  ".الحي الجامعي بقفصة"تسمية 

 تحت إشراف وزارة التعليم العالي ةتوضع هذه المؤسس

 ،1988 لسنة 137القانون عدد والبحث العلمي مع مراعاة أحكام 

  .المشار إليه أعاله

ل المالي بالشخصية المعنوية وباالستقالسة تتمتع هذه المؤس
 .وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة

بالرائد الرسمي للجمهورية  ينشر هذا األمر ـ 2 الفصل
  .التونسية

  .2023 فيفري 23تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  منصف بوكثير
  ة المالية وزير

 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية ئيس ر
 قيس سعيد

 

فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  188بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد مراد الجريدي، أستاذ محاضر، مديرا عاما 
 ديسمبر 31للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ابتداء من 

2021.  




