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  ابتداء من  مدةال  الخطة الوظيفية/الرتبة  االسم واللقب  الوزارة
  والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

  والصيد البحريوالموارد المائية الحة وزارة الف  أكتوبر    سنة واحدة  مساعد للتعليم العالي  سهام رزيق حرم غزواني  أكتوبر    سنة واحدة  مساعد للتعليم العالي  نور الهدى تويتي  أكتوبر    سبيل التسويةسنتان على   لالتصال السمعي والبصريستاذ مساعد للتعليم العالي ورئيس الهيئة العليا المستقلة أ  النوري اللجمي
  أوت    سنة واحدة  للتنمية الفالحية بنابل يمهندس عام والمندوب الجهو  المنصف التايب  أكتوبر    سنة واحدة  مهندس عام والمندوب الجهوي للتنمية الفالحية بباجة  علي المالكي

، مدير الدين بالحاج عبد الله جمالالسيد  منح ـ 2الفصل    لمدة سنة استثناء للعمل في القطاع العمومي بنك،  سيدتوسعام  إبقاء السيد محمد طن، أستاذ أول مميز  أنهيـ  3الفصل   .2017 ماي أولابتداء من  الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الحكومي بتنفيذ هذا األمر  كل فيما يخصه، ،مكلفونالتربية  المائية والصيد البحري ووزيرووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفالحة والموارد ووزيرة الصحة  المالية ووزيرالدفاع الوطني  وزيرـ  5 الفصل  .2017جويلية فوق الرتبة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول منح السيد الشاذلي أبي، أستاذ تعليم أول  أنهيـ  4الفصل   .2017مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من أول جويلية مكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية، بحالة  ،درجة استثنائية         .2017أوت  16 تونس في  .التونسية
النفاذ إلى هيئة باآلتي ذكرهم أعضاء  السيدات والسادةسمي   .2017 أوت 17مؤرخ في  2017لسنة  918بمقتضى أمر حكومي عدد    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   .ـ السيدة هاجر بنت عبد الحميد الطرابلسي، عضو  .ـ السيد خالد بن خير الدين السالمي، عضو  .ـ السيد رفيق بن الحبيب بن عبد الله، عضو  .ورقية بنت محمد الخماسي، عض ةـ السيد  .ـ السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو  .ـ السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو  .ـ السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو  .عدنان بن محرز األسود، نائب رئيسـ السيد   .محمد الحزقي، رئيس ـ السيد عماد بن  :المعلومة 

المتعلق بإحداث  1956أوت  3وعلى األمر العلي المؤرخ في   بعد االطالع على الدستور،  من وزير العدل، باقتراح  إن رئيس الحكومة،  .يتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن 2017 أوت 15مؤرخ في  2017لسنة  919أمر حكومي عدد     المتعلق  1959أكتوبر  5المؤرخ في  1959لسنة  130عدد  مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانونوعلى   محكمة واسعة النطاق بتطاوين، والتجارية وعلى جميع النصوص  بإدراج مجلة اإلجراءات المدنية جويلية  14المؤرخ في  1967لسنة  29وعلى القانون عدد   ،اأو تممته االتي نقحته
المتعلق بإعادة تنظيم  1968جويلية  24المؤرخ في  1968لسنة  23عدد  القانونمجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بوعلى   األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون  1967 نوفمبر  28المؤرخ في  1974لسنة  1062وعلى األمر عدد   ،اأو تممته   افعات الجنائي وعلى جميع النصوص التي نقحتهاقانون المر
أفريل  1 المؤرخ في 1996لسنة  543وعلى األمر عدد   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل، 1974
ديسمبر  1المؤرخ في  2010لسنة  3152وعلى األمر عدد   جميع النصوص التي نقحته أو تممته،المتعلق بضبط عدد وتسمية واليات الجمهورية وعلى  1996
جانفي  19المؤرخ في  2012لسنة  22تنقيحه باألمر عدد المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان كما تم  2010
ق بإحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان المتعل 2012   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017مارس  17المؤرخ في  2017لسنة  43وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107عدد  الرئاسي وعلى األمر  االنتقالية، الةدالعو


