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 مارس 6 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
 شاهديوسف ال  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 فيفري 7تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2019

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
    
 

فيفري  12قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    
بلجنة إسناد عالمة أعضاء سمي السادة والسيدة اآلتي ذكرهم   .2019 ممثل عن وزارة تكنولوجيات االتصال : ـ نادر البحوري  ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،: ـ زبير التركي  رئيس،: لياس الجريبيـ إ  :المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثالث سنوات ممثل عن القطاع الخاص مختص في : ـ محمد صالح فراد  التمويل، في مجال ممثل عن القطاع الخاص مختص: ـ خالد بن جيالني  واالقتصاد الرقمي،   .والتكنولوجيا وبعث المشاريععضو خبير مختص في مجاالت التجديد  : علي منيفـ  التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع،عضو خبير مختص في مجاالت  :ي الكيالنيلـ محمد ع  المرافقة وبعث المشاريع المجددة،ممثل عن القطاع الخاص مختص في مجال : زكرياء بلخوجة  المرافقة وبعث المشاريع المجددة، في مجال ممثل عن القطاع الخاص مختص: ـ آمال سعيدان  ال التمويل،مج

أمورية م عماد الحاجي، متصرف رئيس، مكلفا بسمي السيد  .2019فيفري  7مؤرخ في  2019لسنة  139بمقتضى أمر حكومي عدد     ، عالتعليم األرقش، أستاذ لسيد عبد الحميد أنهيت تسمية ا  .2019فيفري  7مؤرخ في  2019لسنة  141بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018 ديسمبر 26بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من ة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، مكلفة بمأمورية  السيدتسمي  .2019فيفري  7مؤرخ في  2019لسنة  140بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018 ديسمبر 26بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من  عال، بصفة مكلف ليم تع محمد الحداد، أستاذ أنهيت تسمية السيد  .2019فيفري  7مؤرخ في  2019لسنة  142بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018ديسمبر  1أمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من مبصفة مكلف ب   .2019 جانفي 1 من بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء
 
 

شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في ة قرار من وزيربمقتضى    
  .كاهية مدير إدارة مركزية توامتيازا، تسند للمعني باألمر خطة 2008 جوان 2المؤرخ في  2008 لسنة 2062 من األمر عدد 19 الفصل بأحكامعمال   .والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بالمندوبية الجهوية للشباب األنشطة الرياضية والتربية البدنيةبدنية، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة  محمد رضا المنصوري، أستاذ أول مميز تربية  السيدكلف  .2019 فيفري 12




